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Az igazság gyõzelmébe vetett hit Az Év Polgárõr Egyesülete
Ünnepség A Mûvelõdés Háza udvarán

lett az aszódi civil szervezet
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából az
Országos Polgárõr Szövetség megyénként egy civil
közbiztonsági szervezetnek az Év Polgárõr Egyesülete címet adományozta.
Pest megyébõl az Aszód
Galga Polgárõr Egyesület
érdemelte ki az elismerést.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseire emlékezve Aszódon október 22-én, szombaton tartottak ünnepséget A Mûvelõdés Háza udvarán. A Himnusz eléneklése után az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma diákjai mutatták be verses-zenés mûsorukat, majd Sztán
István polgármester mondott ünnepi beszédet.

A díjat az ORFK Teve utcai
székházában Szenoráczki
Ferenc, az egyesület elnöke (kéAz 1989-ben önvédelmi csopünkön) vette át Dr. Túrós
Andrástól, az OPSZ elnökétõl portként alakult Aszód Galga
és Dr. Hatala József országos Polgárõr Egyesület 1991-ben,
az Országos Polgárõr Szövet(folytatás a 4. oldalon) rendõr fõkapitánytól.
ség megalakulásakor csatlakozott az új érdekvédelmi szervezethez. A tizenöt alapítótag
közül heten ma is polgárõrök.
Az évek óta mintegy hatvan
fõvel mûködõ egyesület tagjai
között a segédmunkástól a tanáron át a pszichológusig sokféle szakma képviselõi találhatók; a legidõsebb nyugdíjas korú, a legfiatalabb alig huszonéves.
Szenoráczki Ferenc elmondta: a siker egyik titka, hogy jól
összeforrott csapatként látják
el feladatukat. Sajnos az önkormányzat mellett csupán néhány vállalkozás és magánszeA
mély támogatja õket; a szûkös
A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub versenyzõi mesterükkel, költségvetés miatt havonta
elõtérben az aranyérmes junior csapat tagjai
csupán tizenhat nap szolgálatot tudnak adni, emellett az
(folytatás a 7. oldalon)
Sensei Sáfár László (9. dan) irá- tion (HWKO), melyet Sensei
nyít. Az EB-n 1800 versenyzõ Rostás Tibor (6. dan) irányít, az
közel 3000 versenyszámban 5. helyen végzett Románia,
küzdött az érmekért tíz páston, Olaszország, Oroszország és
három napon át. A Hungarian Ukrajna mögött. A magyar
Wado-Ryu Karate Organiza(folytatás a 11. oldalon)

Egyéni és csapat aranyérem az EB-n
A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub sikerei Gyõrött
Október 7-9. között Gyõr
adott otthont a 2. World
Union of Karate-Do Federations (WUKF) Gyerek,
Kadet és Junior Európa
Bajnokságnak. A megmérettetésen a magyar felnõtt
wado-ryu csapat 24 ország
34 szervezete között az 5.
helyet szerezte meg. Ennél
is nagyobb sikert értek el
az aszódiakat is felvonultató Galgamenti Wado-Ryu
Karate Klub ifjú versenyzõi, akik számos elõkelõ helyezés mellett egy egyéni és
egy csapat aranyérmet
hozhattak haza a Rábaparti városból.
A WUKF 184 országban van
jelen; magyar képviselõje az
A.J.K.A. Hungary, amelyet

KÖZMEGHALLGATÁS
(meghívó a 6. oldalon)
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P+R parkoló épülhet a vasútállomásnál
Október 27-én ülésezett átépítésének megkezdése elõtt,
Aszód Város Képviselõ- új helyen felépíti.
testülete. Az alábbiakban a
fontosabb döntésekrõl
A város a Szent Imre úti óvoolvashatnak.
da bõvítése érdekében indul a
„Nevelési intézmények fejleszA képviselõ-testület elvi hoz- tése” címû KMOP-pályázaton;
zájárulását adta a vasútállo- a pályázatírói és tervezési felamás mellett várhatóan jövõre datokra ajánlati felhívások kimegépülõ, jogerõs építési enge- írásáról döntöttek a képvisedéllyel rendelkezõ P+R parko- lõk. Az elnyerhetõ összeg öt
lók önkormányzati üzemelte- százalékos önrész mellett legtéséhez (síkosságmentesítés, feljebb 120 millió Ft, ebbõl a tertakarítás, zöldfelületek gondo- vek szerint egy új csoportszoba,
zása, közvilágítás biztosítása), egy tornaszoba, egy melegítõ10 év idõtartamra.
konyha, új folyosórendszer, ilEz a terv közel áll a megvaló- letve egy dolgozói étkezõ kialasuláshoz, de – az utóbbi másfél kítására kerül sor.
évtizedben nem elõször – napirendre került a vasútvonal
Két árajánlat érkezett a
nyomvonalának módosítása is, Csengey úti iskola vizesblokkami a P+R parkolók elhelyezé- jainak felújítására. Ezek összesét befolyásolhatja. A Nemzeti ge jelentõsen meghaladta a
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. rendelkezésre álló keretet,
megbízásából az UVATERV emiatt a legszükségesebb felZrt. elkészítette a Budapest- újítási munkálatok ÁNTSZ
Miskolc-Nyíregyháza vasútvo- elõírásai szerinti felmérésérõl
nal Rákos-Hatvan közötti sza- és a munka megpályáztatásákaszának nyomvonal-módosí- ról döntöttek a képviselõk.
tási tervét, ami várhatóan
2020-25 között valósul meg. A
A testület a GAMESZ költBag és Aszód közötti pályasza- ségvetésének terhére hozzájákasz a vasúti közlekedés gyor- rult 3 db gázkazán vásárlásásítása érdekében enyhébb ívû, hoz és 2 db gázkazán javításáemiatt a vasútállomás délebb- hoz a szociális bérlakásokban.
re, Baghoz közelebb kerülne.
Az új nyomvonal a sportpálya
Nem született döntés a tavasarkát metszi, ezért az önkor- szi lomtalanításon kívül, õszre
mányzat olyan megállapodás tervezett újabb akcióról. Az idei
megkötéséhez ragaszkodik, lomtalanítás új rendszerben,
amely biztosítja, hogy a vasúti gyûjtõpontokon történt, ahová
célra kisajátítandó sportpályát nem mindenki tudta eljuttatni
a MÁV/Nemzeti Infrastruktú- a lomot. A Zöld Híd Régió Kft.
ra Fejlesztõ Zrt. a nyomvonal bruttó 187.500 Ft-os árajánlatot

ladéklerakó révén veszélyeztetettek. Sztán István polgármester elmondta: az érintett turai
terület vizsgálatát szakemberek javasolták; az aszódi kutak
védettségét is összegzõ dokumentációt korábban átadta
A számvitelt szabályozó tör- képviselõtársának, aki viszont
vényi elõírások miatt módosí- a szakértõi vizsgálatokat felütották az önkormányzat Szer- letesnek ítéli meg.
vezeti és Mûködési Szabályzatát, a többlet normatíva kezeléAz Egyebekben a városunk
sével kapcsolatosan pedig a feb- területén található katonai obruár 17-én kelt, az idei költség- jektumok sorsának elõmozdívetésrõl szóló rendeletet. Utób- tása és azok további állagrombi fõ számait a módosítás nem lásának megakadályozása érérinti. A tervezett 20,196 milli- dekében a képviselõk felkérték
ós mûködési célú hiány csök- a polgármestert, hogy intézzen
kentésére – mint önhibáján kí- nyílt levelet a Honvédelmi Mivül hátrányos helyzetben lévõ nisztériumnak és a Nemzeti
önkormányzat – a város önhi- Vagyonkezelõ Zrt.-nek. Vételi
ajánlat érkezett a volt Tiszti
ki-pályázatot nyújt be.
Városunk a belsõ ellenõri fe- Klub épületére; ennek megtárladatok kistérségi szintû ellátá- gyalásával, az ajánlat tartalmása céljából is csatlakozik az nak pontosításával és az ingatAszódi Kistérség Önkormány- lan hasznosítási lehetõségeizatainak Többcélú Társulá- nek összegzésével megbízták a
Közbeszerzési, Városfejlesztésához.
si és Környezetvédelmi BizottA Galgamenti Viziközmû ságot. Asztalos Tamás a Petõfi
Kft. Tura Város gesztorságával Múzeummal kapcsolatos elbotámogatást nyert az „Üzemelõ csátásokról, a nyitvatartási idõ
vízbázisok diagnosztikai vizs- korlátozásáról (minderrõl kogálata” címû KEOP-pályáza- rábbi számainkban olvashatton. Miután a kft. 11 önkor- tak – a szerk.), valamint a restamányzat tulajdonában van, a urátor mûhely és az Aszód
Támogatási Szerzõdést mind- Galéria felszámolásáról és rakegyik tulajdonosnak alá kell ír- tárrá alakításáról szólt. Abbéli
nia, amit hat igen, egy nem sza- aggodalmának adott hangot,
vazattal támogatott a testület. hogy a Galgamente történelSzovics Pál kifogásolta, hogy a mét, néprajzát reprezentáló
vizsgálat nem terjed ki az aszó- gazdag gyûjtemény elkerülhet
di kutakra, holott azok vélemé- Aszódról, a múzeum pedig a
nye szerint a galgamácsai hul- bezárás sorsára juthat.
adott az õszi feladat elvégzésére. A Pénzügyi Bizottság javaslatát az évi egy lomtalanítás
megtartására a testület csupán
3 igen, 2 nem és 2 tartózkodás
mellett támogatta.
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Kisebb csúszás

Szakorvosi Rendelõintézet:

a Békekert csatornázásánál

szükséges a települések támogatása

A terveknek megfelelõen
halad az Aszód és térsége csatornázási projekt, kivéve a
Békekertet, ahol az õszre tervezett feladat november végéig
nem ér véget. Amíg az idõjárás
engedi, folytatják a munkát; az
esetleges kellemetlenségekért
a lakosság megértését kérik.
A kistérségi szociális projekt
a befejezéséhez közeledik. Az
elsõ körben sikertelenül zárult

eszközbeszerzésre a VÁTI engedélyének megérkezése után
ismét kiírják a pályázatot – módosított tartalommal, a résztvevõ önkormányzatok aktualizált igényeinek megfelelõen.
Összegszerû módosítás nincs,
az épület-átalakítások során
történt kisebb módosításokhoz
igazodva a bútorzat méretében
és darabszámában van némi
változás.

Daru dolgozik a szennyvíztelepnél

A Szakorvosi Rendelõintézet finanszírozási gondjainak megoldására lapunk nyomdába adásáig
nem érkezett válasz a szakállamtitkártól. Lapunk
nyomdába adásakor Sztán
István polgármester egyeztetést folytatott az intézményt üzemeltetõ MedCenter Kft. vezetésével, valamint az ÁNTSZ illetékes
tisztifõorvosával.
Aszód polgármestere ezután
hívja össze az érintett 12 település vezetõjét, és várhatóan
indítványozni fogja, hogy a
38.500 lakost ellátó intézmény
mûködõképességének fenntartása érdekében nyújtsanak
anyagi támogatást. A téma
Aszód Város Képviselõ-testülete ill. a Kistérségi Társulás
Tanácsa novemberi ülésén is
napirendre kerül.

A polgármester sajnálatosnak tartja, hogy a körzet néhány településén – bár mind-eddig nem folyósítottak támogatást a Rendelõintézet számára – úgy vélekednek: a szeptember 24-én Aszódon kezdõdött és november 19-én Ikladon
folytatódó jótékonysági rendezvénysorozat bevételeit kizárólag a mûködtetésre szabad
fordítani, nem pedig az intézmény Aszód tulajdonában lévõ
épületére. Sztán István rámutatott: az épület, állapotának
romlása, amortizációja (ami
szintén a mûködési költségekhez kapcsolódik) nem csupán
az aszódi betegek miatt következett be, és a szükséges javítások (pl. egy WC-dugulás elhárítása vagy egy életveszélyes
villanykapcsoló cseréje) sem
csak az õ érdeküket szolgálják.
H. Sz.

Helyi adózással kapcsolatos információk
Tisztelt Adózóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a 2011. évi helyi adók, valamint a gépjármûadó pótlékmentes fizetési határideje lejárt. Az éves adó két egyenlõ
részletben március 16-ig, illetve szeptember 15-ig fizethetõ meg. Határidõn túli befizetés esetén késedelmi pótlék
kerül felszámításra, melynek
mértéke minden késedelmes
nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365öd része.
Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 153. §
alapján a teljesítési határidõ
elteltével az adóhatóság az adóvégrehajtási szabályok szerint
intézkedik a tartozás behajtása
(végrehajtása) iránt. Az adóhatóság a bankszámla nyitására
kötelezett adózók (gazdasági

társaságok) esetében hatósági átutalás benyújtásával
(inkasszó), magánszemély adózóknál munkabérbõl, nyugdíjból való letiltással intézkedik
a hátralékok beszedése
érdekében. Sikertelen végrehajtási eljárás esetén a 10.000.Ft-ot elérõ tartozást az adóhatóság behajtásra átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Az
egy éven túli gépjármûadó tartozásnál a gépjármû forgalomból történõ kivonására kerül
sor. Amennyiben az adótartozás összege meghaladja az
500.000 Ft-ot, ingatlan-végrehajtásnak van helye, illetve
ennél kisebb összeg esetén, ha
a tartozás a végrehajtás alá
vont ingatlan értékével arányban áll. Ha az ingatlan-végrehajtásnak nincs helye, az adóhatóságot az adótartozás erejéig adózó ingatlanán jelzálogjog illeti meg. A vállalkozási

tevékenységet végzõ adózó elkerülése érdekében tarüzemi, illetve üzleti tevékeny- tozásaikat szíveskedjenek
ségéhez szükséges gépjármû- mielõbb rendezni.
vére ingó végrehajtás foganatosítható.
A befizetés módja: készpénz-átutalási megbízással (a
Amennyiben adózó adóbeje- csekk beszerezhetõ a Polgárlentkezési, adóbevallás-adási mesteri Hivatal 33-as szobájákötelezettségét nem teljesíti, il- ban) vagy átutalással. A számletve késedelmesen teljesíti, laszámok a www.aszod.hu honmulasztási bírság kerül lapon, a Szervezeti egységek
megállapításra, melynek mér- /Pénzügyi iroda/Ügyleírások
téke magánszemély adózó ese- menüpontban is megtalálhatén 200.000 Ft-ig, más adózó tóak.
esetén 500.000 Ft-ig terjedhet.
Segítõ közremûködésüket és
együttmûködésüket elõre is
Kérjük adózóinkat, hogy köszönjük!
a fent említett szankciók
Aszód Város Jegyzõje

Számlaszámok:
magánszemélyek kommunális adója:
12001008-00335521-00100008
gépjármûadó: 12001008-00170037-00100001
iparûzési adó: 12001008-00273855-00100001
pótlék: 12001008-00335554-00100006
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Az igazság gyõzelmébe vetett hit
´56-os ünnepség és állampolgári eskütétel A Mûvelõdés Háza udvarán

érezték, minek a részesei, s a
pillanat nagysága súgta meg
számukra, hogy mit tegyenek.
Így történt ez Aszódon az aszódiakkal is. Benépesült a fõtér.
Himnuszunk – a magyarok
imája – zengte be a teret, amit
követett a Kossuth-nóta patto-

gó dallama, aztán hangzottak
Petõfi Sándor Nemzeti dalának
szavai: „Esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk!” Az
igazság gyõzelmébe vetett hit
vidám mosolyt csalt az arcokra,
erõsítette az akaratot az összegyûltek lelkében és szívében.

„Hurrá, van udvarunk!”

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a nagyon lelkes és
segítõkész Katica csoportos
szülõknek munkájukért és az
elkészített kiskapuért is, amivel többszöri társadalmi munka keretében sikerült ezt az
„álmunkat” megvalósítani.
Nagyon örültünk a sok szép növénynek, fának, melyek a kiskertünket díszítik. Szeretnénk
köszönetet mondani a kerítésoszlopok felajánlójának, ami
nagy segítség volt számunkra.
Köszönjük a GAVIT-nak a
kész betont, amellyel az oszlopokat rögzítettük, és a maradékból még egy járdarész felújítására is lett lehetõségünk.
A GAMESZ-nak a szerszámokat szeretnénk megköszönni, amiket a munka elvégzéséhez biztosítottak számunkra. A
kerítésdrótot az Óvoda költségvetésébõl finanszíroztuk.
A Katica csoport nevében
mindenkinek köszönjük a
munkáját, aki részt vett abban,
hogy ez a kerítés elkészüljön.

(folytatás az 1. oldalról)

– Amit az akkor élõk átéltek,
soha többé nem élhetjük át –
hangsúlyozta Aszód polgármestere. – Az indulat, ami akkor volt hiteles és valóságos, ha
ma idézzük, csupán csak emlék. Az akkor élõk pontosan

Új kerítés a Szivárvány Óvodában

2010. december 1-jén kezdhettük el a Szivárvány Óvoda Katica csoportjában az éppen három éves gyermekekkel óvodai életünket. Az óvoda épületéhez hozzáépített,
illetve kibõvített csoportszoba a hozzá tartozó mosdóval
és öltözõvel igen esztétikus, modern, új bútorokkal felszerelt rész lett.
Ebbe a szép, barátságos, családias légkörbe örömmel érkezünk nap mint nap, óvó nénik
és gyerekek egyaránt. Szerettük volna az épület mellett lévõ
udvarrészt is „széppé varázsol-

ni”, biztonságossá tenni, ahol
bátran, veszélyek nélkül játszhatnak az ovisok. Ehhez kerítés kialakítására volt szükség,
ezért a Berek felõli balesetve- Lukácskóné Nagy Krisztina
szélyes részt elkerítettük.
és Zengõ Jánosné óvónõk
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Rend és várakozás, egymás
megbecsülése, a forradalom
tiszta törvényeibe vetett hit, a
népi igazságszolgáltatás megteremtésének vágya határozta
meg az emberek magatartását.
Hitték, hogy a bûnösöket, a törvény ellen vétõket a nép bírósága majd elítéli. Akik ott voltak a
tömegben – és még köztünk élnek –, ma is vallják: az aszódiak 1956-ban is jól vizsgáztak,
amikor biztosították a település békéjét, törvényes rendjét.
Sztán István rámutatott: bár
a rendszerváltás óta zajló demokratikus folyamatok korántsem zökkenõmentesek, és
sokak csalódottságot éreznek,
szívünk mélyén minden gond
ellenére is hisszük, tudjuk,
hogy elõrehaladásunk nem késik sokáig. S ha most vannak is
nehézségeink, amelyek látszólag ellentmondanak 1956 szellemének, ezeket már a közeljövõben sikerrel legyõzhetjük.
Az ünnepségen hat, országhatárainkon kívül élõ, magyar
nemzetiségû polgár tette le az
állampolgári esküt a nemzeti
zászló és a koronázási jelvények megszentelt másolata
elõtt. Ezután a résztvevõk elhelyezték koszorúikat az ´56-os
hõsök emléktáblájánál.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Ízelítõ az akcióból:

Akció____________November 17-tõl 27-ig________________Akció
Marco Polo Rizs „B” 1kg
Finomliszt BL-55 1kg
RAMA margarin kocka 250g
Farmer Túró félzsíros 250g
Mátra csemege uborka 6-9cm 680g
COOP Tejföl 12% 375g
Danone Actimel joghurt 4x100g több íz
D.E. Paloma vákuum õrölt 250g
Forest ünnepi szalvéta 3rét. 15db
Lipton Yellow Label tea 25x2g
Coccolino öblítõ konc. kék 1l
Cillit Bang Spray 750ml
Medve sajt natúr 8 cikkelyes 200g

199,-Ft
109,-Ft
199,-Ft
229,-Ft
239,-Ft
199,-Ft
379,-Ft
499,-Ft
199,-Ft
349,-Ft
459,-Ft
949,-Ft
329,-Ft

Délhús csem. karaj vcs.
Floriol napraforgó étolaj 1l
Szerencsi Mikulás csomag 175g
Boci Mikulás tejcsoki 40g
Tibi szaloncukor tiramisu, marcipán 390g
Coca Cola 2l+0,5l többféle
Arany Ászok sör dobozos 0,5l
CIF mosogató UTT. 500 ml többféle
Magyar kancsós tej 2,8% 1l
Delikát8 ételízesítõ 450g
Univer Piros Arany 70g csem., csípõs
Trappista sajt lédig
Hell energiaital 0,25l

Hús akció November 18-tól 20-ig
Sertés comb 1049,-Ft/kg
Sertés lapocka 949,-Ft/kg
Sertés darált hús 500g 479,-Ft/db

2599,-Ft/kg
469,-Ft
299,-Ft
179,-Ft
1369,-Ft
349,-Ft
159,-Ft
229,-Ft
229,-Ft
699,-Ft
179,-Ft
1199,-Ft/kg
179,-Ft
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Beleszólás jövõnk alakulásába Közmeghallgatás
Vitanap az evangélikus gimnáziumban

a Csengey iskolában

Október 20-án vitanapot
rendeztek az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumában. A programot az a
Demokratikus Ifjúságért
Alapítvány (DIA) szervezte, amely 2011 tavaszán a
„Szóval!?” országos vitaverseny fõ szervezõje volt.

Aszód Város Önkormányzata november 25-én, pénteken
17.30-kor közmeghallgatást
tart a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!
Sztán István
polgármester

Áprilisban az említett vitaverseny közép-magyarországi
döntõjében az aszódi evangélikus gimnázium 9.a osztályának disputacsapata második
helyezést ért el, a Marczibányi
Téri Mûvelõdési Központban
rendezett országos döntõn pedig – itt a 171 induló csapat közül a 16 legeredményesebb vehetett részt – a Dobák Dóra,
Dvorszki Mónika, Boda Bence
és Czira Barbara alkotta aszódi
csapat a tizenkettedik helyen
végzett. Szeptemberben az alapítvány munkatársai azzal a
kéréssel fordultak a vitaverseny felkészítõ tanáraihoz,
hogy segédkezzenek egy helyi
vitanap megszervezésében.
A „Szólj be(le)!” programban
országosan huszonöt, Pest megyében és Budapesten három
középiskola vehetett részt. Az
evangélikus gimnáziumban
harminckét aszódi diák részvételével valósult meg a vitanap, amelynek témája a kreativitás és az ismeretátadás volt.
A vitaversenyeken általában
egy tételmondat áll a középpontban. A DIA munkatársai
ehhez igazodva így fogalmazták meg a nap tételmondatát:
„Az iskolában a kreativitás fejlesztésének fontosabbnak
kellene lennie az ismeretátadásnál.” Mivel a résztvevõk
többsége nem volt gyakorlott
disputázó, a nap elsõ felében a
diákok játékos feladatok segítségével ismerkedhettek meg az
érvelés és a vitázás módszereivel.

Mozgáskorlátozottak
karácsonya

A közös ebéd után a vitába
bekapcsolódtak a téma felnõtt
szakértõi: Kovács Tamás,
Aszód város alpolgármestere,
Koncz István igazgatóhelyet-

tes, a Mûvelõdési Bizottság elnöke; Joós Andrea, a Színfolt
Film kreatív munkatársa és
Both Emõke, a Bagi Közhasznú
Egyesület (Bagázs Csoport)
képviselõje. A délutáni vitában
elõször a felnõtt szakértõk fejtették ki álláspontjukat, késõbb a diákok is bekapcsolódtak a vitába: kérdéseket intézhettek a felnõttekhez, elmondhatták véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban.
A program az Európai Bizottság támogatásával valósult
meg, így a DIA munkatársai

összegyûjtötték a fiatalok javaslatait, és eljuttatják azokat
az EU döntéshozatali fórumaira. Azok a diákok, akik ezen a
napon éltek a vitázás és az érvelés eszközeivel, elmondhatják: valóban beleszóltak abba,
hogyan alakul saját jövõjük. A
program helyi szervezõi pedig –
a tanárok, akik szintén részt
vettek a hatórás programon –
azt tervezik: diákjaik egy disputakör keretében folytatják a
vitakultúra és a demokratikus
értékek népszerûsítését.
Zeman Csaba

A Mozgáskorlátozottak
Aszód és Környéki Szervezete
december 16-án 14 órakor karácsonyi ünnepséget tart év
végi beszámolóval az Aszódi
Városi Nyugdíjas Klub helyiségében (Hatvani út 1.) Vendégeinknek rövid mûsorral és szerény ajándékkal kedveskedünk.
Minden
tagtársat
szeretettel
vár
a vezetõség!

Két új játszótér épül Aszódon
A Papföldi út és az Õsz
utca között megújul a lakosok által évekkel ezelõtt
megépített játszótér, amire
az Aszód Ifjúságért Alapítvány 7,65 millió Ft-ot nyert
el az Észak-Kelet-Pest
Megyei LEADER Egyesület
„Négyes Tengely” elnevezésû pályázatán.
Kovács Ferencnétõl, a kuratórium elnökétõl megtudtuk: a
kivitelezõ cég, a Granuflex Kft.
megkezdte a tereprendezést, s
rövid idõn belül valamennyi
játszótéri eszközt – összesen 12
db-ot: homokozót, rugós játékokat, csúszdát, padokat stb. –
elhelyezi a területen. A pályázaton elnyert összeg csak a minõsített szabadtéri játékokra
és azok telepítésére elegendõ,
ezért a terület füvesítésében,
virágosításában az alapítvány

tavasszal számít a környéken
élõk segítségére.
Egy játszótér addig marad
játszótér, amíg rendeltetésszerûen használják és karbantartják. A Tükör utcai lépcsõ felsõ
részénél lakossági öszzefogásból felállított eszközök egy részét összetörték; a mérleghinta
egy része az egyik közeli családi
ház udvarán több mint két éve
várja, hogy megjavítva visszakerüljön eredeti helyére. Egyik
olvasónk fotókat küldött a
Baross téren, az AFI dolgozói
által készített játszótéren garázdálkodó vandálok „keze
nyomáról”. A közterületeken,
valamint az intézmények udvarán felállított hinták, mászókák és egyéb eszközök persze
nem csak a (nem) rendeltetésszerû használat, de az idõjárás
nyomán is amortizálódnak: a
játszóeszközök tanúsítványá-
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nak kétévente esedékes megújítása során Aszódon is több
esetben javításra volt szükség
az okmányok újraérvényesíttetéséhez.
Jó játszótérbõl minden utcasarkon elkélne egy. A gazdasági
realitásokra és a jogszabályokra utalva Sztán István polgármester elmondta: 1500 lakosonként egy-egy szabványosított, kétévente felülvizsgált játszótérre van lehetõség. A kistérségi szociális projekt részeként a Falujárók úti Idõsek
Klubja kertjébe – elsõsorban a
hátrányos helyzetû gyermekekre gondolva, de a többieket
sem kizárva – tavasszal ugyancsak játszóeszközöket telepítenek. A klub vaskerítését elbontják, így az új játékokat a
környékbeli gyerekek is használhatják majd.
H. Sz.
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Az Év Polgárõr Egyesülete lett az aszódi civil szervezet
Megyénként egy csapatot díjazott az Országos Polgárõr Szövetség
(folytatás az 1. oldalról)

aszódi rendõrõrs állományával
közösen idén már 600 óra közös szolgálatot hajtottak végre.
Gyanús mozgást észlelve számos jelzést adtak már a rendõröknek – legutóbb a COOP hívatlan látogatóját egy aszódi
polgárõr bejelentése alapján, a
helyszínen fogta el a rendõrjárõr. Mindenszentek idején
hat napon át õrizték a temetõt,
ennek is köszönhetõen a sírkert környékén nem történt
lopás vagy autófeltörés. Városi,
iskolai rendezvényeket is bizto-

sítanak, s reggelente a forgalmasabb gyalogátkelõhelyeknél
is találkozhatunk az egyesület
neonzöld mellényes tagjaival.
Az aszódi polgárõrség elnöke
a megyei szervezet alelnökeként 68 település társszervezeteinek ügyeivel is foglalkozik,
emiatt a szervezésben nagy segítségére vannak társai; külön
köszönetét fejezte ki Boros
Miklós egyesületi titkár és
Bagi Krisztián szolgálatvezetõ
segítségéért. Reményét fejezte
ki, hogy a lakosság körében az
eddiginél nagyobb összefogás

Kötelezõ pót-kéményseprés
A 27/1996. (X. 30.) sz. BMrendelet, valamint Pest Megye
Közgyûlése 21/2010 (V. 28.) PM.
sz. rendelete által elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás elvégzésére, a kémények felülvizsgálatára, a füstjáratok szükség szerinti tisztítására dolgozóink az elõzetes
értesítés szerinti idõpontban
megjelentek. Az Aszód város
Jegyzõjének leadott listán szereplõ épületekbe bejutni nem
tudtak, ezen ingatlanok tulajdonosai/bérlõi nem engedték
be õket, s ezzel a részünkre kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátását megaka-

dályozták. Az l995. évi XLII. tv.
1.§. /2/ bekezdése értelmében
az ingatlan tulajdonosának
vagy használójának a kéményseprõ-ipari közszolgáltatást kötelezõ igénybe vennie.
Értesítjük, hogy a kötelezõ
kéményseprési munka elvégzésére dolgozóinkat 2011. november 22. és 30. között ismételten kirendeljük; kérjük az
Önök együttmûködését a szolgáltatás ellátásának biztosításában. Segítségüket elõre is köszönjük!
Baksza József
kirendeltségvezetõ
Magyar Kémény Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Aszód, Kossuth L. utca 24. szám alatti 252/A/1 hrsz.-ú
41,9 m2 és 252/A/2 hrsz-ú 31,4 m2 alapterületû (jelenleg
üres) üzlethelyiségek értékesítésére.
A pályázati ajánlatot zárt borítékban Aszód Város Önkormányzat „Kossuth Lajos utca 24.” ingatlan értékesítése
jelige feltüntetésével, 2 példányban (egy eredeti, egy fénymásolat), magyar nyelven, Aszód Város Önkormányzat
2170 Aszód, Szabadság tér 9. címre kell benyújtani. A folyamatosan beérkezõ pályázatok érkeztetése mindkét esetben
ügyviteli úton történik.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. december 1. (csütörtök) 16.00
A részletes pályázati felhívás a www.aszod.hu honlap Hirdetõtábla menüjének Pályázatok almenüjében található.

és egymásra figyelés lesz tapasztalható, mert ez is hozzájárul a rendõrség és a polgárõrség munkájának eredményességéhez, a közbiztonság javításához és a bûncselekmények
számának visszaszorításához.
A kitüntetés kapcsán Gódor
Ferenc alezredes, az Aszódi
Rendõrõrs parancsnoka elismerését fejezte ki az Aszód
Galga Polgárõr Egyesület valamennyi tagjának. Eredményes
együttmûködésükrõl elmondta: az aszódi polgárõrök a közterületen tapasztalható jelenlétükkel, a közös járõrözések és
a körzet több más polgárõr
szervezetével összehangolt
közbiztonsági közlekedési akciók során nagy segítséget nyújtanak a rendõrségnek. Reményét fejezte ki, hogy a körzetben és Aszódon tapasztalható
kisebb bûncselekmények –
tulajdon elleni szabálysértések,

Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (november
26-27. december 10-11.) a
Városi Gyógyszertárban (Szabadságtér2.,Tel.:500-015);
páros hétvégén (november
19-20., december 3-4., 1718.) a Szent István Patikában
(Kondoros tér49.Tel.:400-552).

lopások, néhány betörés – számának visszaszorításában ezután is számíthatnak az egyesület tagjaira, s példamutató
tevékenységük által a lakosság
egészére. Ugyancsak gratulált
a kitüntetetteknek Sztán
István polgármester, aki az
Aszód Galga Polgárõr Egyesület tagjainak a közbiztonság érdekében tett erõfeszítései mellett kiemelte a városi rendezvények zavartalan lebonyolításában, a balesetmentes közlekedés biztosításában betöltött
szerepüket.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

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
November 19-20.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

December 10-11.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

November 26-27.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

December 17-18.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

December 3-4.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

December 24-25-26.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
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Szüreti bál, parasztlagzi
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

Felvételeink az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub október 22-i mûsorán készültek

Karácsony
elõtt is
hirdessen
az Aszódi
Tükörben!
Megjelenés:
December 16.
Hirdetésfelvétel
a Városi
Könyvtárban

Ebéd házhozszállítás az aszódi evangélikus gimnáziumból
A és B menüválaszték
650 Ft/adag kiszállítással

AKCIÓ! Ha egy hónapra elõre megrendeli,
2 db ételhordót adunk ajándékba!
Tel.: 06-30-742-7972 Hívjon, étlapot viszünk!
2011. NOVEMBER
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

Volánbusz bérletek kaphatók!

2011. NOVEMBER

Nyitva: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30,
Szo: 8-12
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December 6-án
én is várlak az
AVIA-kútnál!

,
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Egyéni és csapat aranyérem az EB-n
A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub sikerei Gyõrött
(folytatás az 1. oldalról)

szervezet összesített eredményei, nemzetek között elért helyezése azért is különösen értékes, mert az említett országokban komoly állami támogatásban részesülnek a harcmûvészeti ágak képviselõi: Romániában pl. egy EB-aranyérem
5000 eurót jelent a versenyzõnek és edzõjének fejenként!
A gyerekkategóriák rengokaiban, vagyis össz-stílusban
kerültek megrendezésre: a shotokan, shito-ryu, goju-ryu,
wado-ryu, shorin-ryu és egyéb
stílusok egy kategóriában versenyeztek, többnyire shotokan
bíráskodással, tehát wado-s
szempontból meglehetõsen
„ellenséges” közegben. Egyes
kategóriákban 60-70 nevezõ is
elindult, ami megterhelõ sportolónak, bírónak egyaránt. Az
említett nehézségek közrejátszottak abban, hogy rengokaiban, kata (formagyakorlat) versenyszámban egyetlen wadoérem sem született. Kadet és
junior korcsoportban azonban
elkülönítették az egyes stílusokat, így itt többnyire stílusazonos bíráskodás mellett zajlott a
megmérettetés.

A Golden Girls gyakorlata. EB-aranyat ért
senyre, de sajnos a formagyakorlat bemutatása közben
bokasérülést szenvedett. Számunkra az õ teljesítménye is
Európa-bajnoki színvonalú –
reméljük, hogy a következõ
versenyeken bizonyíthatja felkészültségét.

Támogatók nélkül nem születhettek volna meg ezek az
eredmények. Köszönjük az önzetlen segítséget a szponzoroknak: Vanó András polgármester, Galgahévíz;DITEC 96 Kft.;
Arnold Gold Sport (Straub
Tamás); Gódor Katalin, Bag

(K&H Biztosító); Papírház,
Tura (Hajdú Milán); Bori Kémény Dr. Kft., Aszód; Lukács
István; Kovácsné Toldi Ildikó
igazgató (Általános Iskola,
Hévízgyörk); Vandornyikné
Sára Ilona igazgató (Általános
Iskola, Galgahévíz); valamint
galgahévízi és turai magánszemélyek, akik az anonimitást
választották.
Külön köszönet Hajdúné
Dinnyés Gabriellának, Boriné
Molnár Ildikónak és Szilágyi
Mónikának a felkészülésben és
a szervezésben nyújtott segítségükért!
Mindannyian nagyon büszkék vagyunk a versenyzõkre.
Sikerük erõt ad a folytatáshoz,
motiválja a karatékákat, példát
mutat az alacsonyabb övfokozatú gyerekeknek. Hajrá, Galgamente!
Gy. O.

Aszód FC: fordult a kocka
Az õszi szezonban a felnõtt csapat áll jobban

Míg korábban az Aszód FC U19-es csapata volt eredményesebb és a felnõtt csapat bukdácsolt a megyei bajnokság második vonalában (ahonnan kiesett, de végül ismét
ebben a csoportban indulhatott), addig idén a fiatalokA Galgamenti Wado-Ryu
Karate Klub eredményei: kal megerõsített felnõtt gárda áll jobban. Dobes Attila taHajdú Gréta – gyermek D nítványai hullámzó játékkal a középmezõnyben tanyázkorcsoport, rengokai, egyéni nak, az ifik viszont nyeretlenek.
kata 9. helyezés (37 fõ közül)
Az õszi szezon eddigi eredményei:
Hajdu Eszter – junior, wado,
egyéni kata aranyérem!
Aszód FC - Gyömrõ KSK 0:4
Ifik: 3:9
Hajdu Nóra – junior, wado,
Piliscsaba SE - Aszód FC 2:2
Ifik: 9:3
egyéni kata 5. helyezés
Aszód FC - Perbál SE: 6:2
Ifik: 1:7
Hajdú Dániel – gyermek B
Aszód FC - Csomád KSK: 1:3
Ifik: 4:6
korcsoport, rengokai, egyéni
Pilisszentiván SE - Aszód FC: 0:2
Ifik: 9:0
kata 7. helyezés (35 fõ közül)
Aszód FC - Tahitótfalu SE: 10:1
Ifik: 1:4
Fási Víta – gyermek C korErdõkertes - Aszód 0:0
Ifik: 7:0
csoport, rengokai, egyéni kata
Aszód FC - Dunakeszi Kinizsi FC 1:1
Ifik: 1:8
9. helyezés (27 fõ közül)
Isaszeg SE - Aszód FC: 2:3
Ifik: 9:0
Hajdú Gréta, Hajdu Nóra,
(Felnõtt csapatunk a II. félidõ 18. percétõl
Hajdu Eszter (Golden Girls) –
tíz, a 26. perctõl kilenc emberrel játszott)
junior csapat kata aranyGEAC - Aszód FC:5:2
érem!
Aszód FC - Vácrátót 1:1
Ifik: 2:4
Szilágyi Henrietta is nagyon
Dunabogdány SE - Aszód FC 3:2
Ifik: 5:1
komolyan készült erre a ver-
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A felnõtt csapat két mérkõzéssel az õszi szezon vége elõtt
a megyei bajnokság északi csoportjának 8. helyén tanyázik 44 gyõzelemmel, döntetlennel
illetve vereséggel, 16 ponttal,
30:24-es gólaránnyal. U19-es
csapatunk sajnos eddig mind a
11 mérkõzését elveszítette,
emiatt 16:77-es gólaránnyal a
tabella utolsó helyén áll.
Bõvebb információk, tabella:
aszodinfo.hu, pmlsz.hu

Hirdessen
Ön is az
Aszódi
Tükörben!
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L a pzár ta

Ismét cipõsdoboz akció!
Az aszódi egyházak, gimnáziumok és a Kistérségi Gondozási Központ közös szervezésében ismét megvalósul városunkban az „Egy cipõsdoboznyi szeretet” elnevezésû akció.
Célunk a helyi közösség erõsítése, az egymás iránti felelõsségbõl fakadó lemondás örömének elmélyítése. Tanítsuk
meg erre gyermekeinket, ifjainkat és önmagunkat! Az elosztást a Kistérségi Gondozási
Központ munkatársai koordinálják.
A karácsonyi csomagolópapírral bevont cipõsdobozba
1500 forint összértékben elhelyezett meglepetések (édesség,
könyv, játék, meleg sapka, sál
kesztyû, írószer...) kiválasztásánál fontos szempont, hogy
olyan, jó állapotban levõ, nem
romlandó ajándékokat tegyünk, aminek a mi gyermekeink is örülnének. A dobozon fel

kell tüntetni az ajándékozott
nemét (fiú, leány) és életkorát
(0-3, 3-6, 6-12 év). A dobozokat
december 8-án 8-tól 16 óráig és
december 9-én 8-tól 15 óráig
lehet leadni a Petõfi Sándor u.
6/a alatti Idõsek Klubjában
vagy a városban élõ egyházak
istentiszteleti alkalmain.
További felvilágosítás kérhetõ a 06-20-886-1784-es telefonszámon Kovácsné Blaskó
Mariann programkoordinátortól.
A támogatásokat elõre is köszönjük!

Minden csütörtökön
délelõtt 10 órától:

Tipegõ-topogó

Idõpontváltozás!
December 2-án, pénteken
18 órakor:

Podmaniczky Akadémia

Az Aszódi Lokálpatrióták
Podmaniczky János Társaságának rendezvénysorozata a
Mûvelõdés Házában. Gazdasági válság és kilábalás. Génmódosított mezõgazdasági termékek. Elõadók: Dr. Molnár
József és Dr. Jenes Barna.

Ének, tánc, mondókák járni tudó totyogóknak és szüleiknek,
nagyszüleiknek. A foglalkozást
vezeti: Benedek Krisztina táncpedagógus.

Breda Táncház
minden pénteken 17.30-tól
a Csengey Gusztáv Általános
Iskola aulájában. Moldvai táncok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj: 200 Ft.

ASZÓDI ANZIX
fotópályázat

November 26-án,
szombaton 16.30-kor:

Karácsonyra készülünk...
Hangversenyek, Jászolkiállítás
Városunkban idén is gazdag
kulturális programokkal teszik
meghittebbé a karácsonyvárást. A zárva tartó Petõfi Múzeum kivételével valamennyi hagyományos aszódi programhelyszínen várják a mûvészetek iránt érdeklõdõket.
A Csengey Gusztáv Általános iskola gyermekkórusa és
meghívott vendégeik Adventi
koncertje december 4-én,
vasárnap 16 órakor lesz az
Evangélikus Templomban.
A Római Katolikus Hitéleti
Központbannegyedikalkalommal rendezik meg a Betlehemi Jászolkiállítást. Az ennek alapjául szolgáló pályázatra idén több mint százhetven
gyermek nevezett egyéni és

Programajánló

ASZÓDI TÜKÖR

Pályázni lehet legfeljebb 10
darab, digitális fényképezõgéppel készített alkotással, amely
Hangverseny
városhoz és lakóihoz
Liszt Ferenc tiszteletére Aszód
kötõdik. A képeket csatolva a
Liszt Ferenc születésének aszodmuvhaz@freemail.hu címre
200. évfordulójára egy nagysze- kérjük. Leadási határidõ:
rû hangversenyre várunk min- november 26., szombat.
den érdeklõdõt A Mûvelõdés
Házába. Az esten fellépnek a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem és a Debreceni EgyeÁlláskeresõk Klubja
tem Zenemûvészeti Karának
Minden kedden 10 órától.
hallgatói mint szólisták, míg a
kórusmuzsikát a püspökhatZöld Bakancs Klub
vani Pro Musica és az Aszó-di
Környezet- és természetVárosi Civil Vegyeskar adja; vevédelem fiataloknak.
zényel Pál Katalin és Pál Lajos.
A hangversenyre a belépés
Kézimunkázók Klubja
ingyenes. Minden zenebarátot
kéthetente szombaton
szeretettel várunk!
15 órától.
December 6-án, kedden
16 órakor:
Cukorbetegek Klubja
A hónap utolsó csütörtökén
15 órától.

Klubok:

csoportos alkotásokkal. A kiállítás megnyitóját december 9én 16 órai kezdettel tartják.
A karácsonyi programsorozatba illeszkedik a Kodály
Gyermekkórus Találkozó
is, amely december 10-én,
szombaton 14 órakor kezdõdik az Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziuma aulájában.
A Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
Karácsonyi koncertjére
Ulti Klub kéthetente
december 17-én 16 órakor a Csengey iskola aulájában –
csütörtökön 18 órától.
kerül sor az Evangélikus Egy- Mohos Péter és a Hangfogó
ház Petõfi Gimnáziumának Együttes zenés mûsora.
aulájában.
Felelõs kiadó:
A belépés valamennyi renAszód Város Önkormányzata
dezvényre díjtalan, a szervezõk
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
minden érdeklõdõt szeretettel
Tel.: 06-20-9749-850
várnak.
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com

Következõ lapzárta: december 9.
Következõ megjelenés: december 16.

Városi
Mikulás-ünnep
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