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Küzdelem

az aszódi járásért
Levél a miniszterelnöknek és a MÖSZ-nek

Sokoldalú kapcsolatok

Tóth Gábor

Obreczán Ferenc

Sztán István

és Versegen élõ
parlamenti képviselõtársa,

egyaránt le-
velet intézett Orbán Viktor mi-
niszterelnökhöz. Soraikkal rá-
mutattak, hogy a Galgamente
történelmileg kialakult egysé-
ge szétdarabolódna az új járás-
határok bevezetésével. Mindez
komoly gazdasági, társadalmi
és politikai leértékelõdést hoz-
na a térségnek, néhány telepü-
lés esetében még a járási szék-
helyek (Gödöllõ, Vác) megkö-
zelítése is komoly anyagi és
közlekedési nehézséget jelent-
hetazállampolgároknak.

–Az önálló aszódi járás meg-
alakításaelsõsorbannemarégi
szép idõk visszahozása miatt
fontos, hanem azért, mert így a
hivatali ügyintézés számos
eleme városunkban maradna,
s emiatt a polgároknak nem
kellene rendszeresen Gödöllõ-
re utazniuk – hangsúlyozta

polgármester,
majd hozzátette: a 2013. január
1-jétõl ismét bevezetésre kerü-
lõ járásokról jelenleg társadal-
mi egyeztetés folyik. Ehhez
kapcsolódva az aszódi önkor-

mányzat nevében valamennyi,
az ügyben a Kormányhivatal-
lal, a közigazgatási és igazság-
ügyi tárcával és más szerveze-
tekkel folytatott levelezést el-
juttatott a gödöllõi székhelyû
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségéhez, kérve a szakmai ér-
dekképviseleti szervezet állás-
foglalásátéstámogatását.

Tóth Gábor országgyûlési
képviselõt lapunk nyomdába
adása elõtt külföldön értük el.
A honatya elmondta: választ
egyelõre nem kapott a minisz-
terelnök úrtól, sem a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Miniszté-
riumtól, ahová kettejük levelét
továbbították a Miniszterel-
nökségtõl. Kezdeményezésére,

(folytatása3.oldalon)

Kéthetente szállítják el az

otthoni szelektív hulladékot

A szeptember 24-én Aszódon, a Szakorvosi Rendelõ-

intézet megsegítésére rendezett jótékonysági rendezvé-

nyen Tóth Gábor országgyûlési képviselõ örömmel

számolt be arról, hogy az 1966. január elsején a gödöllõi

járásba olvasztott aszódi járás a tervek szerint 2013-ban

újjáalakul. Hamarosan kiderült, hogy e tervek még ko-

rántsem véglegesek, de az a legvalószínûbb, hogy a

Közép-Galgamente települései jövõre a Gödöllõ szék-

hellyel létrejövõ,kétszázezerlakostszámlálójárásrésze-

kéntmûködnektovább.

A 2013-tól tervezett járáshatárok

A Zöld Híd Régió Kft.

(ZHR) Aszód kertvárosi

övezetébennovember1-jén

megkezdte a szelektíven

gyûjtött háztartási hulla-

dék elszállítását. A mérsé-

kelt eredmény miatt janu-

ár 20-tól csak kéthetente,

minden páratlan hét pén-

teki napján viszik el a há-

zak elé kihelyezett szelek-

tívgyûjtõzsákokat.

A járatritkítás oka, hogy be-
gyûjtött hulladék mennyisége
nem indokolja a heti járatsûrû-
séget – áll a ZHR
közszolgáltatási igazgatójának
levelében. (A cég munkatársai
eddig mindössze 18 zsáknyi
szelektív hulladékot szedtek

Ficsór Elza,

össze Aszódon.) A szelektív
gyûjtõszigetekrõl ezután is el-
szállítjákahulladékot.

A kft. vezetése január 23-án
elnökségiülést tart,ahola fenti
helyzetmellettegymásikprob-
léma is terítékre kerül.

polgármester, a ZHR el-
nökségi tagja kérdésünkre el-
mondta: a Kormány döntése
értelmében az erre az évre ak-
tualizálthulladékszállítási ren-
deletétmindenönkormányzat-
nak vissza kell vonnia; a szol-
gáltatási díjat idén is a tavalyi
szerint kell kiszabni (de már az
új, 27 %-os ÁFÁ-val növelve).
Aszódonlegközelebb január26-
án lesz képviselõ-testületi ülés,

Sztán
István

(folytatása3.oldalon)

Újból módosítás elõtt a helyi rendeletek

Az egy évvel ezelõtt bemutatott nagysikerû fotóalbum,

az címû kötet

képanyagából nyílt kiállítás a Petõfi Sándor Gimnázium

kollégiumában.Afotóimellettegygyönyörûdiaporámát

is bemutató alkotót, természetfotóst a

házigazda igazgatófaggattaélményeirõl.

Aszód Erdõk, mezõk, lények, fények

Baranyi Norbert

CsobánAttila

–

A természet varázsa
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Rendezõdik a város 2011. évi forráshiánya
December15.

Kötelezõ törvényi változás
miatt módosította a képviselõ-
testület az önkormányzat ipar-
ûzési adóról szóló helyi rende-
letét. Az állandó jelleggel vég-
zett iparûzési tevékenység ese-
ténazadóalapjaaköltségekkel
csökkentett nettó árbevétel; a
több településen iparûzési te-
vékenységet folytató vállalko-
zásoknakajogszabálybanmeg-
határozottak szerint meg kell
osztaniukazadóalapjukat.

Az adónem emelése miatt
változott a kommunális adóról
szóló helyi rendelet is: az adó
évimértékeadótárgyankéntill.
lakásbérleti jogonként az eddi-
gi6ezerrõl9ezerFt-ranõtt.Az
ebbõl befolyt összeg felhaszná-
lását az aktuális beruházás te-
rületén információs táblán te-
szik közzé. Módosították váro-
sunk telekadó-rendeletét is;
eszerint az önkormányzat ille-
tékességi területén lévõ telkek
(az épület, épületrész hasznos
alapterületével egyezõ nagysá-
gú telekrész, az erdõ mûvelési
ágban nyilvántartott belterüle-
ti telek és az építési tilalom
alatt álló telek adóköteles terü-
letének 50%-a kivételével) 150
Ft/m telekadót kell fizetni.
Több változtatás történt a köz-
terület-használatot szabályozó
rendelet esetében is. (E rende-
letek a honla-
pon teljes terjedelmükben ol-
vashatók.)

Elfogadták az óvadéki betét-
ben lévõ kötvény lekötésérõl
szóló tájékoztatást. A fel nem
használt kötvény maradványa
419millió957ezerFt.Azeddigi
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lekötésekbõl származó kamat-
bevételek 2011 végéig fedezték
a kötvénykibocsátással járó ka-
matfizetésikötelezettséget.

Elfogadták a 2011. évi költ-
ségvetésIV.negyedévielõirány-
zat átcsoportosításáról szóló
elõterjesztést. a
Pénzügyi Bizottság elnöke kö-
szönetét fejezte ki a képviselõ-
testületnek és az önkormány-
zatszakembereinek,mertavá-
ros év eleji 89 milliós forráshi-
ánya december közepére – a
megfontolt, felelõsségteljes lé-
péseknek köszönhetõen 6 mil-
lió557ezerFt-racsökkent.

A Galgamenti Viziközmû
Kft. mint üzemeltetõ által, a
szennyvízcsatorna mûködteté-
sével kapcsolatosan fizetendõ
bérleti díj bevételét a Társulási
Tanács határozatának figye-
lembevételével Aszód és Do-
mony esetében (51 és 20 %
arányban) a Galgamácsa gesz-
torságával megvalósuló csator-
nahálózat-bõvítésre, Iklad ese-
tében pedig (a bérleti díj 29 %-
át) a komposztáló telep meg-
építésére fordítják. Az üzemel-
tetõ felé a bérleti díjat 2012-re
10 %-kal emelték. A szennyvíz-
tisztító telep bérleti díját az
épülõ komposztáló telep önerõ-
kiegészítésérehasználjákfel.

A 2011/12-es tanévi tan-
tárgyfelosztás szakértõi ellen-
õrzés figyelembevételével mó-
dosították a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény alapító okiratát.
Szakértõi ellenõrzés történt a
Csengey Gusztáv Általános Is-
kolában is; a vizsgálat eredmé-
nyét tudomásul vette a testület
és meghatározta az ez alapján

Gál Gyula,

elvégzendõ feladatokat és azok
határidejét.

Két pályázó közül, közel 4,7
millió Ft-os ajánlatával a turai
Tempo-Consulting Kft. nyerte
el a Napsugár Óvoda bõvítésé-
re és felújítására készülõ pályá-
zat elkészítésére vonatkozó
megbízást. A pályázatírásra a
nevelési intézmények fejleszté-
sére megjelent KMOP-pályá-
zatkeretébenkerülsor.Aszük-
séges tervek elkészítésére az
aszódi Plan Libre Bt. küldött
érvényes pályázatot, így mint-
egy 7,888 millió Ft-os ajánlata
alapján e cég nyerte el a meg-
bízást.

Közel 1,3 millió Ft értékben
bérel pénzügyi és jogi szoftve-
reket az önkormányzat a tata-
bányai KOREND Rendszer-
ház Kft-tõl. Ezzel a hivatal tíz-
tizennégy éves, elavult számí-
tógépes programjait váltják fel.
Az összeg a munkatársak okta-
tásátistartalmazza.

A Galgamenti Víziközmû
Kft. javaslatára a testület elfo-
gadta a 2012. évi víz- és csator-
nadíjakat. Lakossági fogyasz-
tók részére a vízdíj 6 m /2 hóig
225.- Ft/m +ÁFA, 6 m /2 hó
felett 280.- Ft/m +ÁFA. A csa-
tornadíj 214.- Ft/m +ÁFA;
utóbbit november 1-tõl április
30-ig a vízfogyasztás teljes egé-
szére, május 1-tõl október 31-ig
a vízfogyasztás 80 %-ára kell
megfizetni. Nem lakossági fo-
gyasztók részére a vízdíj 358,-
Ft/m +ÁFA,acsatornadíj286,-
Ft/m +ÁFA. A telepen történõ
szennyvíz-leûrítés díja 528,-
Ft/m +ÁFA.

A testület el
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bírálta a Cívis
pályázatra beérkezett igénye-

ket – ennek eredményérõl a 6.
oldalonolvashatnak.

A képviselõ-testület és szak-
bizottságai 2012. elsõ félévi
munkatervének elfogadása
után módosították a hulladék-
szállítási rendeletet. Mint azt

polgármestertõl
megtudtuk: a Kormány dönté-
se nyomán e rendeletek máris
felülvizsgálatra szorulnak
(lásd külön cikkünket), ezért a
téma várhatóan februárban is-
métnapirendrekerül.

Két pályázó közül a maga-
sabb, 12,5 millió Ft-os ajánlatot
tevõ gödöllõi Novo-Tech Kft.
vásárolta meg a Kossuth Lajos
út 24. szám alatti önkormány-
zati ingatlant. Vételi ajánlat
érkezett a Szõlõ u. 502. hrsz.-ú,
hiányos közmû-ellátottságú
ingatlanra, ezt azonban nem
támogatták a képviselõk, ehe-
lyett az ingatlan meghirdetése
mellettdöntöttek.

Az önkormányzat készfizetõ
kezességet vállal a kivitelezõ
Granuplay Kft. felé az Õsz u. -
Papföldi u. között épült játszó-
térre 9,24 millió Ft erejéig. Erre
akkor lesz szükség, ha a játszó-
térfejlesztésre LEADER-támo-
gatást elnyert Aszód Ifjúságért
Alapítvány 2012. február 28-ig
nem kapja meg az utófinanszí-
rozásosprojekttámogatásiösz-
szegét a Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztésiHivataltól.

A város területén élõ hajlék-
talanok elhelyezésére támoga-
tási és együttmûködési szerzõ-
dést köt a város a fõvárosi
Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sülettel, s évente 150 ezer Ft tá-
mogatást biztosít e tevékeny-
ségellátására.

Sztán István

Önkormányzati hírek

2012. JANUÁR2012. JANUÁR
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Küzdelem az aszódi járásért
Levél a miniszterelnöknek és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének

(folytatásaz1.oldalról)

az érintett polgármesterek
közremûködésével a választó-
kerület tizenhét településén
aláírásgyûjtés kezdõdött az ön-
álló aszódi járás megalakításá-
naktámogatására.

– A Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége többször kife-
jezte azon álláspontját, misze-
rint az állam rendelkezhet úgy
is, hogy az államigazgatási fela-
datokat egy hierarchikus rend-
szerben látja el – nyilatkozta
lapunknak
a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, Gödöllõ
polgármestere.–Véleményünk
szerint az önkormányzatok jól
látták el azokat az állami fela-
datokat, amelyeket a jövõben
várhatóan a járási hivatalok

Dr. Gémesi György,

kapnak meg, legyen szó a ható-
sági vagy okmányirodai ügy-
intézésrõl. Nem látjuk, hiszen
sehol sincs leírva, hogy

a lakosságnak vég-
zett szolgáltatás a járási rend-
szerbevezetésével. Jó lettvolna
idõben megismerni, mely fela-
datokat veszik át a járások a

mennyi-
re és mitõl lesz hatékonyabb,
színvonalasabb, még inkább
ügyfélbarát

településiönkormányzatoktól.

A járások napokban megis-
mertterületibeosztása jelentõs
aránytalanságokat tükröz,
hiszen például a gödöllõi járás
népessége tízszerese lesz a szo-
binak. Az egykori aszódi járás –
újra,mintamúlt századhatva-
nas éveitõl – a gödöllõi járás ré-
sze lesz, GödöllõreVersegrõl is

kell utazni ügyeket intézni.
Mindez elõrevetíti, hogy a kö-
vetkezõ idõszak egyeztetései-
nek nagyon nagy jelentõsége
lesz. Az önkormányzati veze-
tõk törekvése nem irányulhat
másra, mint arra, hogy a lakos-
ságkiszolgálásaa jelenleginél is
jobbésnerosszabblegyen.

H.Sz. -B.G.

(folytatásaz1.oldalról)

ezért a városatyák várhatóan
csak februári ülésen foglalkoz-
nak újra a december 15-én mó-
dosított hulladékszállítási ren-
delettel.

A polgármester elmondta: a
száz százalékban önkormány-
zati tulajdonú Zöld Híd Régió
Kft.-t várhatóan nem érinti
azon elképzelés, amely szerint
a külföldi résztulajdonnal ren-

delkezõcégekre tonnánként30
– a legújabb hírek szerint 40 –
Euró hulladékilleték megfize-
tésevár.

H.Sz.

Kéthetente szállítják el az

otthoni szelektív hulladékot

November elejéig ötven-

ezren igényelték Magyar-

ország Alaptörvényének

személyre szóló díszkiadá-

sát. Aki még eddig nem tet-

te, de szeretne rendelni, az

év végéig megteheti a lakó-

helye szerint illetékes pol-

gármesteri hivatalban,

körjegyzõségen vagy a kor-

mányablaknál.

Szeptember elseje és novem-
ber eleje között 50 ezren igé-
nyelték Magyarország Alaptör-
vényét, amelyet
az Országgyûlés elnöke szemé-
lyes aláírásával a Magyar Köz-
löny különkiadásaként lehet
igényelni, a megrendelt példá-
nyokat a Magyar Posta kézbe-
síti.

Az idáig beérkezett igénylé-
sek 76 százalékát az önkor-
mányzatoknál adták be, ezek
közül is kiemelkedõ Pest és

Kövér László,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
önkormányzatai.

A kormány szeptemberben
kérte fel arra az önkormányza-
tokat, hogy állítsanak fel egy
asztalt, ahol az állampolgárok
egy adatlap kitöltésével sze-
mélyre szólóan kérhetik az új
alkotmány névre szóló kézbe-
sítését. Ily módon Magyaror-
szág új Alaptörvénye bárki szá-
mára megismerhetõ, elérhetõ,
ésegyúttal személyreszólóem-
léktárgyis lehet.

Az Országgyûlés április 18-
án fogadta el Magyarország új
Alaptörvényét, amelyet

köztársasági elnök
április 25-én, Húsvét hétfõn írt
alá ünnepélyes keretek között,
és amely 2012. január 1-jén
lépetthatályba.

SchmittPál

Eddig 50 ezren igényelték

Magyarország Alaptörvényét
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Nõtt a kommunális
adó összege

Személyi változások,
álláspályázat

Január elsejétõl 6 ezerrõl 9
ezer Ft-ra nõtt a kommunális
adó éves összege. A polgármes-
ter elmondta: a háromezer Ft-
os különbözetet a Szakorvosi
Rendelõintézet pénzügyi gond-
jainak enyhítésére fordítják az
alulfinanszírozottság állami
szintû megoldásáig. Az ideigle-
nes hozzájárulást illetõen az
aszódi önkormányzat továbbra
is számít az intézmény mûkö-
dési körzetében lévõ települé-
seksegítségére.

Karácsonykor súlyosan
megbetegedett a
Csengey Gusztáv Általános Is-
kola igazgatója, akinek ezúton
is mielõbbi teljes gyógyulást kí-
vánunk. Újbóli munkába állá-
sáig
igazgatóhelyettes látja el az in-
tézményvezetõifeladatokat.

November elején benyújtotta
felmondását
mûvelõdésszervezõ. Az állás-
hely betöltésére kiírt felhívás

Boda János,

Baloghné Tamás Ildikó

Kádasi Csaba

városunk honlapján olvasható.
Az Aszód Város Könyvtára és
Mûvelõdési Háza igazgatója,

nyugdíjba
vonult; az intézményvezetõi ál-
láshely kiírásáig és elbírálásáig

gyermekkönyvtá-
roslettamegbízottvezetõ.

A polgármester egyeztetést
folytatott a Magyar Közút
Kht.-vel a külsõ sáv parkoló-
hellyé történõ átépítésére

. A közútkezelõi
hozzájárulás után a szükséges
terveket a városnak kell elké-
szíttetnie. A beruházásra vár-
hatóanmégazelsõfélévbensor
kerül – addig is kérik, hogy a
fõúti parkolásnál az autósok
tartsákbeaKRESZelõírásait.

Tavasszal a Szabadság tér és
az Ady Endre út közötti sza-
kaszon a csatornahálózat ki-
építése is megkezdõdik. A pol-
gármester felhívja az üzlettu-
lajdonosok és az érintett autó-
sokfigyelmétarra,hogyazáru-
feltöltést ill. parkolást a beru-
házás aktuális állapotához iga-
zodvaszervezzékmeg.

Sáhóné Bordás Éva

Nagy Judit

Új parkolóhelyek és
csatornázás a fõúton

a
Kossuth Lajos út Szabadság
tér és Penny Market közötti
szakaszán

Csúszás a síkosság-
mentesítésben

A december közepén lehul-
lott kis mennyiségû hó sok he-
lyen csúszóssá tette a város
közútjait. A GAMESZ a veszé-
lyesebb, lejtõs útszakaszok
többségén sózással vette elejét
a baleseteknek. Ugyanakkor a
Síklaki-hegyen élõk órákon át
nem tudtak autóval feljutni
otthonukhoz.Mintmegtudtuk,
az útszórásra használt só a hí-
rekkel ellentétben nem fogyott
el; a GAMESZ kis létszámú
csapata csak késve, a többi út-
szakasz csúszásmentesítése
után jutott el az említett hely-
színre.

21 ezer Euro EU-támogatást
nyert városunk az

rendezvénysoro-
zat idei megrendezésére, amire
augusztus második felében, a
XXI. Aszód Fesztivállal együtt
kerül sor. Aszód legutóbb 2010-
ben 14 ezer Eurót kapott a test-
vérvárosi kapcsolatok erõsíté-
sételõsegítõpályázaton.

Európa A Polgárokért,
XXI. Aszód Fesztivál:

21 ezer Euro Aszódnak

Európa A
Polgárokért

Az MLSZ támogatja
az Aszód FC pályázatát

December közepén megér-
kezett a Magyar Labdarúgó
Szövetség hivatalos határoza-
ta, amely szerint a sportszö-
vetség támogatja az Aszód FC
2011-2014. évi sportfejlesztési
koncepcióját. A sporttelep fel-
újítását és bõvítését, valamint
a versenyeztetés és az utánpót-
lás-nevelés fejlesztését több
szakaszban megvalósítandó
programot al-
polgármester, az Aszód FC el-
nökhelyettese készítette; a
szeptember közepén benyúj-
tott dokumentumot a klub el-
nöksége egyhangúlag elfogad-
ta és támogatásáról biztosí-
totta.

A benyújtott 37,5 milliós pro-
jektösszeghez az MLSZ 25,85
millió Ft támogatást ítélt meg:
tárgyi eszközre, felújításra és
beruházásra 15,6 millió, után-
pótlás-nevelési feladatokra 10,2
millió, képzéssel összefüggõ fe-
ladatokra44,5ezerFt-ot.

A pályázati dokumentum és
az MLSZ határozata letölthetõ
a honlapról.

Kovács Tamás

www.aszodfc.hu

H.Sz.

Közel nyolcszázan vettek részt a december 31-én a Szabadság téren megrendezett

zenésóévbúcsúztatón,aholafellépõzenekarok,majdazújesztendõtköszöntõpezsgõs

koccintás után tûzijáték szórakoztatta azokat, akik a nyirkos, ködös idõ ellenére a

programvégéigkitartottak. Fotó:RáczZoltán/GalgaTelevízió

Boldog új évet!

Hírek röviden

Még egyszer
a fõtéri fenyõfáról

Decemberi számunkban
polgármester kö-

szönetet mondott mindazok-
nak, akik felajánlották fenyõfá-
jukat a város számára. Köztük
volt a név szerint említett

is, aki szomszéd-
ja, a Mosolygó Antal u. 10. szám
alatt élõ fenyõ-
fájának kivágásánál és elszállí-
tásánál is jelen volt. Végül ez a
fenyõfa került a Szabadság tér-
re, s így történhetett, hogy az
ajándékot a GAMESZ-nál a
munkában közremûködõ
szomszédnaktulajdonították.

A polgármester ezúton is
elnézést kér Bárdi Sándortól,
és külön köszönetét fejezi ki
nekiafelajánlottfenyõfáért.

Sztán István

Takács Lajos

Bárdi Sándor

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy aszód Város önkormányzata NEM kívánja az EBADÓT bevezetni,
ezért kérjük, hogy kutyáikról továbbra is zárt területen gondoskodjanak. Amennyiben ebüket
nemkívánjákmegtartani,kérem,aVárosrendészfelészíveskedjenekezenszándékukatjelezni.

polgármesterSztánIstván
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Segítség és köszönet
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Ha valaki pénteken este hét
óra után a mûvelõdési ház kö-
zelében sétál Aszódon, eleven,
friss zeneszót hallhat kiszûrõd-
ni. Ha figyel, még talán a szö-
vegbõl is elkap valamit, jó
eséllyelJézusnevénekmagasz-
talását. A hangok forrása a Hit
Gyülekezetének istentisztele-
te,õkugyanis–röviden„ahite-
sek” – 2004 óta tartanak rend-
szeresen összejöveteleket váro-
sunkban.

Tevékenységük azonban
nem szorítkozik kizárólag is-
tentiszteletek tartására. A he-
lyiközösség2008ótafolytatka-
ritatív tevékenységet, amelyet
a tagok önkéntes adományai-
ból finanszíroz, és oszt szét a
Hites Adakozók Hálózatán ke-
resztül a rászoruló családok
között.Elsõakciójuk,egy fõtéri
ruha és élelmiszer osztás volt.
Azóta több mint 16.500 db ke-
nyeret, 23.300 db kiflit, 8.400 kg
ruhát, 700 pár cipõt, 800 ezer
Ft értékû bútort, 789 ezer Ft
értékû tisztítószert, több mint
száz élelmiszercsomagot és 271
db„cipõsdobozt”osztottakszét
Aszódon és a kistérségben, de

voltak karbantartási munká-
lataik a zsidó temetõben és
több szemétszedési akciójuk is.
A kenyér- és ruhaosztások pe-
dig rendszeressé váltak: kedd
délelõttönként és csütörtök
délutánonként a Hatvani út 1.
sz. alatti helyiségben (a körfor-
galomnál). Ezekre elsõsorban
aszódi, nehéz sorsú embereket,
családokat várnak. Adománya-
ikból már eddig is több mint
százcsaládrészesült.

A közösség köszönettel tar-
tozik polgármes-
ter úrnak, és hálás mindazok-
nak, akik ugyan nem tartoz-
nak a közösséghez, de adomá-
nyaikkal hozzájárultak ahhoz,
hogyaHitesAdakozókHálóza-
ta Aszódi Szervezete (a karita-
tívszervezetnekezapontosne-
ve)segíthessenarászorulókon.

A szervezet tagjai elkötele-
zettek, hogy a krisztusi ill. az
emberbaráti szeretet kifejezé-
seként folytatódjon munkájuk,
ami az ország jelenlegi nehéz
helyzetének ismeretében sem-
miképpensemnevezhetõfölös-
legesnek.

Sztán István

M.T.

mára dolgozta ki modellkísér-
leti programját, a FECSKE
Szolgálatot. A program 2007
szeptemberében indult azzal a
céllal, hogy egy olyan új szolgál-
tatást fejlesszen ki és modellez-
zen, amely a fogyatékos szemé-
lyeket nevelõ családok teher-
mentesítését és a munkaerõ-
piacra való visszajutásukat tá-
mogatja a fogyatékos családtag
otthonifelügyeleteáltal.

A FECSKE Szolgálat úttörõ-
nek számít a szociális szolgál-
tatások rendszerében, mert el-
sõdlegesen a fogyatékos család-
tag otthonában maradását se-
gíti elõ. Lehetõvé teszi a fogya-
tékoscsaládtagotgondozó,ápo-
ló, nevelõ családok minden
egyes tagjának a társadalmi
részvételtésaktivitást.

Fogyatékos gyermeket és fel-
nõttetgondozócsaládok

Sajátos nevelési igényû gyer-
meketnevelõcsaládok

Tartósan beteg gyermeket
(14éveskorig)nevelõcsaládok

A szolgáltatás díja óránként
0 - 500 Ft lehet, melyet a min-
denkori nyugdíjminimumhoz
viszonyítva a család jövedelme
alapján határozunk meg és
maximum havi 20 órát ölelhet
fel.

ÉrtelmiSérültekGyöngyház
EgyesületeSzederfaOtthona

www.szederfa.hu
2181Iklad,Szabadságút75.

28/578-530Gyöngyház
Egyesület,SzederfaOtthon

06-20-462-16-45
FecskeSzolgálat,

szakmaivezetõ
www.fecske.kezenfogva.hu

Kikvehetikigénybe?

Mennyibekerül

aszolgáltatás?

Továbbiinformációk:

AFECSKESzolgálatot

bemutató1perces

animáció:

DezsõJudit

http://www.youtube.com/watch?
v=fdqMf9F4vvk

+

+

+

Az Értelmi Sérültek
Gyöngyház Egyesülete és part-
nere, a Kézenfogva Alapítvány
a fogyatékos embereket nevelõ
családok teljes elszigetelõdése
ellen küzd. A Gyöngyház Egye-
sület 2000-ben kezdte meg mû-
ködését Ikladon. Azóta Fogya-
tékosok Lakóotthona, Nappali
ellátása, Szociális foglalkozta-
tás és Támogató Szolgálat mû-
ködtetésével segítjük a kör-
nyékbeli, fogyatékkal élõ em-
berekéletét.

Jelenleg Magyarországon
600 ezer fogyatékos személy él.
Az õket nevelõ családok közül
sokannagyonnehézanyagikö-
rülmények között élnek, mert
a fogyatékos gyermek vagy fel-
nõtt teljes felügyelete mellett
csakazegyikszülõ tudmunkát
vállalni. Az anyagi nehézségek
mellett a mindennapi dolgok
szervezése, a hivatalos ügyek
elintézése vagy akár egy bevá-
sárlás is hatalmas kihívás elé
állítjaezeketacsaládokat.

A Kézenfogva Alapítvány
partnerszervezeteivel,Pestme-
gyébenazIkladiÉrtelmiSérül-
tek Gyöngyház Egyesületével
együttmûködve erre a problé-

Hiánypótló szolgáltatás családoknak

Felvidéki séták
A Rákóczi Szövetség 10. alka-

lommal hirdette meg 2011
õszén középiskolai ifjúsági
szervezetei számára ”Felvidéki
séták” elnevezésû programját,
melyre iskolánk is meghívást
kapott. A kiránduláson hat ta-
nuló vett részt

kíséretében, aki nagy lelke-
sedéssel vezeti iskolánkban a
szövetséget. A program célja a
felvidéki városok magyar vo-
natkozású kulturális és törté-
nelmi emlékhelyeinek felkere-
sése és megismerése, hogy a
Kárpát-medencei, Rákóczi
Szövetségbeli diákok megis-
merkedjenek egymással. Nyá-
ron már részt vettünk a szö-
vetségi középiskolásoknak szó-

Erdélyi Sándor-

né

ló táborában Sátoraljaújhe-
lyen, amire örömmel emléke-
zünk vissza, így most is nagy
izgalommal vártuk a kirán-
dulást.

Látogatást tettünk Borsi-
ban, II. Rákóczi Ferenc szülõ-
helyén,

Kassai szállásunkon a va-
csora után táncház volt. Más-
nap megnéztünk a Szent
Erzsébet-fõszékesegyházat
(kassai dóm) és az altemplom-
ban lévõ Rákóczi-kriptát, ahol
II. Rákóczi Ferenc és bujdosó-
társainak 1906. október 29-én
hazahozott hamvait helyezték
el. Jártunk a rodostói ház má-
solatábanis,amiemlékhely.

Délután Bártfa óvárosában
sétáltunk és beülhettünk egy
esküvõvel egybekötött idegen-
vezetésre a Szent Egyed temp-

a Rákóczi-várkastély-
ban.

lomba. Este a kassai Thália
színházban
Mulatság címû, magyar nyelvû
darabját láthattuk. Vasárnap
reggelmagyarnyelvûistentisz-
teleten vettünk részt a kassai
Orsolyita templomban. Haza-
felé megtekinthettünk a krasz-
nahorkai várkastélyt. Hála
gazdag berendezésének, bete-
kinthettünk, hogyan is éltek a
nemesi származású emberek
azelmúltévszázadokban..

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Rákóczi Szövetségnek
és Erdélyi tanárnõnek ezt a
csodálatos kirándulást, ahol
rengeteg élménnyel lettünk
gazdagabbak.

PetõfiS.Gimn.,Gépészeti
SZKIésKollégium

Slawomir Mro�ek

HajdúBeatrixésKrebánHenrietta 11.b
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Az Ulti Klub december

17-én tartotta Aszód város

24. alkalommal megrende-

zett nyílt, hagyományos

ultiversenyétésvacsoráját.

Azévesszinten25fordulóból
álló versenyen alkalmanként
16-20 fõ (aszódi, ikladi, domo-
nyi és kartali lakos) küzd a gyõ-
zelemért, illetve a helyezése-

kért járó pontokért. A verseny-
zõk által befizetett nevezési díj
biztosítja a fedezetet a záróva-
csorára és az évközi – általában
nemzetiünnepeinkhezkapcso-
lódó – egyfordulós versenyek
(településenként 1-1) megren-
dezésére, valamint az év végi
díjazásra.

Minden évben az elsõ nyolc
helyezettrészesüldíjazásban.

A2011.éviultiverseny

végeredménye,adíjazottak:

1. Bélész Ferenc (Aszód) 113 pont

2. Urbán Mihály (Kartal) 100 pont

3. Marsal Mihály (Iklad) 96 pont

4. KarácsondiFerenc (Kartal)73pont

5. Volák József (Iklad) 72 pont

6. Tégen István (Iklad) 69 pont

7.Billinger Sándor (Domony)64pont

8. Laukó József (Iklad) 61 pont

A díjakat a hagyományokhoz
hûen polgármes-
terúradtaát.

A 2012. versenyévad január
19-én indul. Az érdeklõdõket a
minden játékosnak kijáró tisz-
telettel várjuk minden máso-
dik csütörtökön 17 órától a Mû-
velõdésHázakistermében.

azUltiKlubelnöke

Sztán István

BábosikDezsõ

Az Ulti Klub évzárója

Hirdessen

az Aszódi

Tükörben!

Hirdetésfelvétel

a Városi

Könyvtárban.



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

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

( (28) 401-691
Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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APRÓhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adás-
vétele, szervizelése, hitelesíté-
se, évzárások, ÁFA, Euro átállí-
tás.Tel.:06-20-9281-526.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok
köszönetet mindazoknak,
akik férjem,

búcsúztató szentmiséjén
részt vettek.

Szûcs János

A gyászoló feleség

Önkormányzati tájékoztató
a2011.évi„Cívis”pályázateredményérõl

AszódVárosÖnkormányzatképviselõ-testületeacivil társada-
lomerõsítése, a civil szervezetek,önszervezõdõközösségektársa-
dalmi szerepvállalásának segítése érdekében az Aszód város ille-
tékességi területén mûködõ, bejegyzett civil szervezetek vagy ön-
szervezõdõközösségektámogatására2011-ben isnyújtott lehetõ-
séget a„Civis”pályázatkeretében.

Apályázatikiírásra2011.december9-ig –határidõben kilenc
támogatási igényérkezettaPolgármesteriHivatalba.

A képviselõ-testület a pályázati kiírásra beérkezett támogatási
kérelmeket 2011. december 15-i ülésén összegezte és a pályázati
kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi
döntésthozta.

A képviselõ-testület minden pályázó civil szervezetet, önszer-
vezõdõközösségettámogatásbanrészesített.

Aszód,2011.december16. polgármester

–

Civilszervezetneve Támogatásiösszeg

Összesen:500.000,-Ft

SztánIstván

AszódiVárosiNyugdíjasklub 80.000,-Ft
NyugdíjasokésIdõskorúakÉrdekvédelmiSzervezete 40.000,-Ft
AszódiSzabadidõsportEgyesület 100.000,-Ft
AszódiFutballClub 100.000,-Ft
GalgamentiNyugállományúHonvédõkEgyesülete 40.000,-Ft
CukorbetegekEgyesülete 50.000,-Ft
VárosiCivilVegyeskar 30.000,-Ft
PodmaniczkyJúliaNõegylet 30.000,-Ft
BaptistaGyülekezetIfjúságiCsoportja 30.000,-Ft

Sokadik alkalom volt isko-
lánk életében, hogy összefog-
tunk: régi tanítványok, vállal-
kozók, szülõk, pedagógusok, és
késõ õsszel elkezdtük a parkoló
építését. Ahogy folytak a mun-
kálatok, sokanmegállítottakés
azt mondták:
Ez a mondat szomorúvá tett
ugyan,deahogyteltekanapok,
haladt a munka, elültettük a
fákat, egyre nagyobb lett az
örömöm.

Az eddigi eredményeket
azoknak köszönhetjük, akik
nem csak úgy gondolták, hogy:
„Ideje volt már!”, hanem több
százezer Ft értéket teremtet-
tek. Szeretném az iskolaközös-
ségünk nevében megköszönni

és munkatársai,

„Ideje volt már!”

Buzás János

Fodor Zoltán, Huszár Mihály,

Dr.JóleszJózsef,OndrikJános,

Molnár Sándor, Tóth Zoltánné

Boda János

Sztán István

GAMESZ-vezetõ és munkatár-
sai, iskolaigazgató
és végül, de nem utolsósorban

polgármester se-
gítségét, akik az elejétõl a végé-
ig hozzájárultak a munkálatok
sikeréhez.

Sajnos a tél beköszöntével az
aszfaltozás tavaszra maradt.
Kérem, akik szintén fontosnak
érzik a parkoló befejezését, vá-
sároljanak támogatói jegyet
500, 1000 és 5000 Ft címletek-
ben az osztályfõnököknél és az
iskola irodájában.Azösszegeta
parkolóbefejezésérefordítjuk.

Támogatásukban bízva, kö-
szönettel a Rákóczi úti iskola
nevében:

igazgatóhelyettes
Karácsondiné Nagy Erzsébet

Parkoló épült
a Rákóczi úti tagiskola elõtt

Felhívás
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri,
hogy jövedelemadója 1%-át az alapítvány javára

szíveskedjen felajánlani.
Adószám: 19180461-1-13

Csík zenekar
koncert

2012. március 10. 20.00

Gödöllõ, SZIE Sportcsarnok

Jegyek kaphatók:

a régió mûv. házaiban és a helyszínen
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Duo-Ász Könyvelõ Iroda
Egyéni és társas vállalkozások, alapítványok, egyesületek, társasházak
teljes körû könyvelése. Bér, tb, munkaügy. Havonta tájékoztatás
a vállalkozásának aktuális eredményérõl és várható év végi adójáról.

A bizonylatok átvétele az Ön székhelyén is megoldható.

n n

Igénye van naprakész jogszabálykövetésre,
megbízható tájékoztatásra?

Hívjon bizalommal!
Idén is tavalyi áron könyvelünk.

duoasz-konyveles.hu
Minden nap 8.00.-14.00-ig

Noskóné Anita

06-30-682-1961

Hétfõ - péntek:

Szombat - vasárnap:

18.00-22.00

egész nap

Aszód, Kartal, Bag, Iklad, Hévízgyörk, Galgahévíz

településekre rendelésre a kiállás díjtalan.

Alapdíj: 300 Ft. Útdíj: 220 Ft/km.
Várakozási díj: 40 Ft/perc

A s z ó d
06-20-488-5910TAXITAXI A s z ó d
06-20-488-5910

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12



Minden csütörtökön
délelõtt 10 órától:

minden pénteken 17.30-tól

Tipegõ-topogó

Breda Táncház

Ének,tánc,mondókákjárni tu-
dó totyogóknak és szüleiknek,
nagyszüleiknek. A foglalkozást
vezeti: tánc-
pedagógus.

a Csengey Gusztáv Általános

Benedek Krisztina

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 1/2012

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

8 ASZÓDI TÜKÖRLapzártaLapzárta

-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

Programajánló Iskola aulájában. Moldvai tán-
cok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj:200Ft.

Mindenkedden10órától

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak

kéthetenteszombaton
15órától

Ahónaputolsócsütörtökén
15órától

kéthetentecsütörtökön
18órától

Klubok:
ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

Következõ lapzárta: február 9.

Következõ megjelenés: február 17.

Gyógyszertári ügyelet

szombaton8-12-ig
vasárnap9.30-11.30-ig

páratlanhétvégén(január
21-22., február4-5.,18-19.)

aVárosiGyógyszertárban
(Szabadságtér2.,Tel.:500-015);

pároshétvégén(január28-29.,
február11-12.,25-26.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

Városrendész:

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

06-30-452-9674

06-20-593-8628

06-30-816-0437

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

Szabó Imre

Állatorvosi
Ügyelet

Állatorvosi
ügyelet

Január 21-22.:

Január 28-29.:

Február 4-5.:

Február 11-12.:

Február 18-19.:

Február 25-26.:

Dr. Dobos László

Tura, Thököly u. 35.

Tel.: 06-20-925-3824

Dr. Márton János

Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

Dr. Fodor Sándor

Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Dr. Szõke Zsolt

Kartal, Baross u. 207.

Tel.: 06-20-956-6529

Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

Dr. Dobos László

Tura, Thököly u. 35.

Tel.: 06-20-925-3824

Nyilvános vizsgahangversenyek
a Podmaniczky Zeneiskolában

A vizsgahangversenyekre a zeneiskola kamaratermében kerül
sor. E programok nyilvánosak, az iskola minden érdeklõdõt sze-
retettelvár!

trombitatanszaka
gitártanszaka

fuvolatanszaka
klarinét–

zongoratanszakok
magánének

tanszaka
zongora

tanszaka
zongoratanszaka

hegedûtanszaka
NagyTihamérhegedûtanszaka

január23.hétfõ,17.00
január24.kedd,17.00
január25.szerda,17.00
január26.csütörtök17.00

január 26. csütörtök 18.00

január27.péntek17.00

január30.hétfõ17.00

január31.kedd17.00

VargaSándor

VirághalmyBálint

SzegediSarolta

RónaiLajos MagyariZita

Molnár Marica

FodorE.MáriaésFodorLászló

SuchynéKatalin

SzegediJózsef

Szétosztották
a karácsonyi cipõsdobozokat

Decemberi számunkban be-
számoltunk arról, hogy a váro-
sunk szociális, karitatív és egy-
házi szervezetei által indított

cí-
mû akció keretében, a rászoru-
ló gyermekek karácsonyának
meghittebbé tétele érdekében
401 doboz ajándék gyûlt össze
városunkban.

a Családse-
gítõ Szolgálat családgondozó-
jától megtudtuk: karácsony
elõtt valamennyi dobozt eljut-
tatták a rászoruló családokban

„Egy cipõsdoboznyi szeretet”

Márta Bettinától,

élõ gyermekeknek. A Csengey
úti iskolában112,aRákócziúti
iskolában 56, a Szivárvány
Óvodában 14, a Napsugár Óvo-
dában 18, az Aranykapu Böl-
csõdében 11 doboz ajándékot
adtakátakicsiknek.AVédõnõi
Szolgálat 23 dobozt juttatott el
az érintetteknek, míg a domo-
nyióvodába83,azottaniáltalá-
nos iskolába pedig 84, ajándé-
kot rejtõ doboz jutott el a Kis-
térségi Gondozási Központ se-
gítségével.

Január27-én(pénteken)18órakoraCsengeyútiiskola
elõadójában:„PodmaniczkyEsték”3.

A demokratikus berendezkedés és a demokrácia sérelmei

Magyarországon. Az alkotmányozás és ami mögötte van

Elõadó: professoremeritus
SzentIstvánEgyetemAgrárgazdaságiésKözigazgatásiIntézet

Dr.BíróSándor

Házigazda:AszódiLokálpatriótákPodmaniczkyJánosTársasága


