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Elbocsátások és átszervezés
a Fiúnevelõ Intézetben

Február 6-án indult Miskolcról az

, amelynek résztvevõi és szimpatizán-

sai köztük munkanélküliek, borsodi polgár-

mesterek,ellenzékiországgyûlésiképviselõk,

valamint több érdekvédelmi szervezet a

munkanélküliség és a szegénység által szo-

rongatott emberek problémáira szeretnék

felhívniadöntéshozókfigyelmét.Atélihideg-

ben a Parlamenthez fel-

iratú táblákkal és zászlókkal vonuló csapat

február 12-én érkezett városunk fõterére,

ahol polgármester és segítõi

meleg étellel és teával fogadták õket. A közel

egy órás pihenõt követõen továbbinduló cso-

porthoznéhányaszódi iscsatlakozott.

éhség-

menet

Munkát, kenyeret!

Sztán István

–

–

„ ”

mi elõrejelzés nappalra is mí-

nusz 9 és mínusz 14 Celsius-fok

közöttihõmérsékletet jelzett.A

elrendelésérõl ked-fagyszünet

den délelõtt döntött, hogy a

szülõk csütörtökig gondoskod-

hassanak a gyermekek elhelye-

zésérõl. Akik ezt nem tudták

volna megoldani, azok gyerme-

kei a Városi Könyvtárban napi

foglalkozáson vehettek volna

részt. A döntés után néhány

órával azonban kedvezõbb ki-

látásokról szóló elõrejelzés ér-

kezett, ezért a polgármester

visszavonta a fagyszünetre vo-

natkozódöntését.

A rendkívüli szünetre elsõ-

sorban az iskolába, óvodába já-

ró gyermekek egészségének

megóvása miatt került volna

sor (más kérdés, hogy a polgár-

mesteri utasítás visszavonását

eredményezõ, enyhülést való-

színûsítõ elõrejelzés is tiszavi-

rág-életûnek bizonyult, hiszen

a gyerekek reggelente napokig

erõs fagyban indultak az isko-

lába.) A kényszerintézkedés a

város kasszáját is kímélte vol-

na: a Csengey iskolában janu-

árban 2,3 millió Ft-ot költöttek

fûtésre, a február elsõ hetében

(folytatása2.oldalon)

A visszavont fagyszünet anatómiája
A rendkívül hideg idõjárásra való tekintettel a polgár-

mester február 9-tõl 19-ig tanítási szünetet rendelt el,
amit a Csengey iskola mellett a Városi Óvodára is kiter-
jesztett. Az errõl szóló tájékoztatót azonban nem sokkal
annakkihirdetéseutánvisszavonta.

A jogszabályok változásai

miatt ez évtõl minden önkor-

mányzati intézménynekönálló

adószámmal és bankszámla-

számmal kell rendelkeznie, így

a nehéz gazdasági helyzet mel-

lett emiatt is nagyobb felelõssé-

get igénylõ gazdálkodást kell

folytatni. Az is újdonság, hogy

az intézmények költségvetését

az egyeztetéseket követõen a

polgármester külön-külön jó-

váhagyja, majd ezeket elõter-

jeszti a képviselõ-testület elé,

ahol e tételekbõl áll össze a vá-

rosideiköltségvetésirendelete.

Új utakon a költségvetés

Aszód Város Önkormányzata február végén fogadja el
a város 2012. évi költségvetését. Az állam a szükségesnél
idén is kevesebbet biztosít az önkormányzat kötelezõ
feladatainak ellátására. Az állampolgárok tájékoztatá-
sára a költségvetési rendelet tételeinél feltüntetik, hogy
az állami támogatást mekkora összeggel egészítik ki a
helyiadóbevételekbõl.

Sztán István kérdésünkre el-

mondta: február elsõ napjai-

ban a meteorológiai adatokra

támaszkodó katasztrófavédel-

Két lépésben áll össze a rendelet

Az ügyben még januárban

megkerestük a Fiúnevelõ igaz-

gatóságát, ahonnan továbbítot-

ták kérdéseinket a Nemzeti

Erõforrás Minisztériumához.

A NEFMI Sajtóosztályától az

alábbitájékoztatástkaptuk:

„Egyrészt az Aszódi Fiúne-

velõ Intézet az elmúlt öt év

(folytatása3.oldalon)

Nemrégiben ötvenhat,
többségében gazdasági területen dolgozó munkatárs,
valamint néhány nevelõ is megkapta a felmondólevelet.
A szóbeszéd szerint az 1884-ben alapított s szakmai kö-
rökben elismert intézmény hosszú távon profilt vált,
amitafenntartócáfol.

az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben

Aszódon vonult át az éhségmenet
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Nem sikerült módosítani a hulladékrendeletet
Január26.

Január 1-tõl több pontban
megváltozott a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi törvény, emiatt
módosítani kellett az e témá-
ban hozott helyi rendeletet (el-
sõsorban annak a helyi lakás-
fenntartási támogatásra vo-
natkozó paragrafusait).

aljegy-
zõ elmondta: aktív korúak ellá-
tásában (ami havi 22.800 Ft/fõ)
városunkban 58 fõ részesül; az
önkormányzat az összeg 80%-
át visszakapja az államtól. Nor-
matív lakásfenntartási támo-
gatásban 69 fõ részesül, s jelen-
leg 10 kérelem van folyamat-
ban. A város e támogatási ösz-
szeg90%-átigényelhetivissza.

Mint azt januári számunk-
ban jeleztük, a képviselõ-tes-
tületnek törvénymódosítás mi-
att

a helyi környezet védelmé-
rõl szóló rendeletét, amely a
hulladékszállítás rendjét és dí-
jait is tartalmazza.Azúj jogsza-
bályalapjánahulladékszállítás
idei díja

Szaba-
diné Dr. Bartók Katalin

ismét napirendre kellett tûz-
nie

nem haladhatja meg a

tavalyi szintet.

mel-
léfúrásos felújítására

Bár a rendelet-
tervezetetazÜgyrendi,aPénz-
ügyi és a Környezetvédelmi Bi-
zottság is elfogadásra javasol-
ta, a jelenlévõ képviselõk csak
három igen szavazattal, három
tartózkodás mellett támogat-
ták az elõterjesztés elfogadá-
sát, ezért a témát ismét napi-
rendre tûzik. Egyhangúlag el-
fogadták viszont a közterület-
használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról, a közte-
rülethasználati díj mértékének
és fizetésimódjánakmegállapí-
tásárólésszabályairól szólóön-
kormányzatirendeletet.

Az önkormányzat a Galga-
menti Viziközmû Kft. mint
üzemeltetõ által a vízmû hasz-
nálatáért fizetendõ bérleti díj
összegét az aszódi vízbázis III.
számú ivóvízkútjának ún.

fordítja.
A munka díja nettó 5,23 millió
Ft, a 2011 évi bérleti díj viszont
csak 1,19 millió Ft, ezért a rész-
számlakifizetéseutánfennma-
radó összeget a következõ évi
bérletidíjakbólálljaaváros.

Négy, eddig csak helyrajzi
számot viselõ közterület elne-

vezésérõl döntött a képviselõ-
testület. A Papföldi u., az Õsz
u., a Nyár u. és a Podmaniczky
u. által körülhatárolt terület az
Aszódi Evangélikus Gimnázi-
um egykori festõmûvész-rajz-
tanára emlékére a

nevet kapta, míg a 48-as
emlékmûvetbefogadóközterü-
let neve lett. Az Os-
váth Gedeon u. és a Szentke-
reszt u. torkolatában található
teret nevezték
el, a Papföldi u. és a Podma-
niczky u. torkolatában, lakos-
sági kezdeményezésre fásított
terület neve pedig
lett. A közterületek névtáblái-
nak és oszlopainak beszerzésé-
re a képviselõ-testület bruttó
100 ezer Ft-ig biztosítja a fede-
zetet.

lyázó nyújtott be
dokumentációt az Aszód, Szõlõ
utca 502 hrsz.-ú ingatlan meg-
vásárlására, így azt – ha az ál-
lam nem él elõvásárlási jogával
- vásárolhatjameg
bruttó9,017millióFt-ért.

fogor-
vos szerezte meg
fogorvosi praxisát, így március
1-jétõl õ látja el az egészségügyi

Richly Emil
park

Tabán tér

Szent Istvánról

Hétvezér tér

PálaSándor

Dr. Szûcs Zsófia Eszter
Dr. Kiss Anna

A grémium az önkormány-
zati intézmények január 1-tõl
engedélyezett álláshelyeinek
számát 220,5 fõben állapította
meg. Ebbõl a polgármesteri hi-
vatal létszámát 36 fõben, a GA-
MESZ és a hozzá tartozó intéz-
mények létszámát pedig 179 fõ-
ben állapítja meg. A GAMESZ
és a hivatal július 1-tõl terve-
zett összevonásakor a fél állás-
hellyel járó többletigény meg-
térül.

Egyetlen pá

feladatot. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert,
hogy folytassa le a szükséges
egyeztetéseket és írja alá az ok-
iratokat. A testület kimondta,
hogy a fogászati rendelõ elõtt
jól látható helyre ki kell füg-
geszteni a térítésköteles fogá-
szati beavatkozásokra vonat-
kozó listát költségmegjelö-
léssel.

1,05 millió Ft-os támogatás
biztosítása mellett elfogadták
azönkormányzat,annakintéz-
ményei, valamint a városban
mûködõ egyházaknak és civil
szervezeteknek 2012. évi köz-
mûvelõdési, kulturális rendez-
vénytervét.

Döntöttek a képviselõk

címû KMOP-
projekt eszközbeszerzési eljá-
rásának visszavonásáról és új
pályázat kiírásáról. Idén lejár a
Csengey iskola igazgatójának
megbízatása, ezért intézmény-
vezetõi pályázat kiírásáról dön-
töttek.

A Mûvelõdési Bizottság ja-
vaslatára elhalasztották váro-
sunk közmûvelõdési koncepci-
ójának felülvizsgálatát, mert
Aszód Város Könyvtára és Mû-
velõdési Háza a testületi ülés
idején két szakalkalmazottat is
nélkülözött (új intézményve-
zetõ ill. mûvelõdésszervezõ), s
ezgátoljaafeladatelvégzését.

„A
„Szociális szolgáltatásszerve-
zés minõségi javítása az aszódi
kistérségben”

(Atestületiülések
jegyzõkönyveivárosunk
honlapjánolvashatók.)

Önkormányzati hírek

2012. FEBRUÁR

(folytatásaz1.oldalról)

mért gázfogyasztás alapján pe-
dig – tartósan hideg idõjárás
esetén – ez az összeg megköze-
lítheti a négymillió Ft-ot, s
ezzel az adófizetõk pénzébõl
jelentõs megtakarítás lett
volna elérhetõ, hangsúlyozta a
polgármester. A rendkívüli
szünetetaz iskolábanszombati

tanítási napokkal ill. a tavaszi
szünet lerövidítésévelbekellett
volnapótolni.

Az önkormányzat nevelési-
oktatási intézményei közül
csak a bölcsõde nem zárt volna
be; ott egy csoportban fogadták
volna a betegség miatt egyéb-
ként is kis létszámban érkezõ
kicsiket.

A visszavont fagyszünet...

2012. FEBRUÁR
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Még nem dõlt el a Csengey iskola jövõje

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

Kövér László,

közül is kiemelkedõ Pest és
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

mek tanul, közülük 102 fõ más
településekrõl jár be. A feladat
alulfinanszírozottsága nyomán
a nem aszódi gyermekek után
járó fejkvótát is Aszód Város
Önkormányzataegészítiki.

A Csengey úti épület, ha szû-
kösen is, de alkalmas vala-
mennyi tanuló befogadására,
Ugyanakkor a polgármester
hangsúlyozta: a képviselõ-tes-
tület szem elõtt tartja, hogy az
épülethezezerszállalkötõdnek
az aszódiak, hiszen az számos
helybeli keze munkájával és a
téglajegyekbe fektetett pénzé-
vel épülhetett fel. Véleménye
szerint az iskolákat továbbra is
a településeknek kellene mû-
ködtetniük. Elképzelhetõnek
tartja, hogy az állami tulajdon-
ba vétel után a város – a finan-
szírozás alakulásától függõen –
tárgyalást kezdeményez az is-
kolaún.visszabérlésérõl.

, a MûvelõdésiKoncz István

Bár még messze az új
tanév, sok aszódi polgárt
foglalkoztat a Csengey
Gusztáv Általános Iskola
jövõje. Kérdéses, hogy az
önkormányzat az iskola ál-
lami kezelésbe adása elõtt
összevonja-eakét tagintéz-
ményt vagy sem, s ha az ok-
tatás csak a Csengey úti fõ-
épületben folytatódik, mi
lesz a Rákóczi úti épület
sorsa?

Az általános iskolai oktatás
2012 szeptemberében kerül ál-
lami feladatellátásba, azonban
az ezt szabályozó nemzeti köz-
nevelési törvény végrehajtási

utasítása lapzártánkig nem ér-
kezett meg az önkormányzat-
hoz. Emiatt, valamint a hátra-
lévõ egyeztetések elõtt

ar-
ról: az aszódi kisdiákok hol és
milyen körülmények között
kezdikakövetkezõtanévet.

A két tagiskolából álló
Csengey Gusztáv Általános Is-
kola sorsa – különös tekintettel
a Rákóczi úti iskolaépületre –
számos tárgyalás és közvéle-
mény-kutatás után dõlhet el,
mondta polgár-
mester. Az iskola finanszírozá-
sa a Szakorvosi Rendelõinté-
zetéhezhasonlítható:akét tag-
iskolában összesen 502 gyer-

ma még
nem lehet biztosat mondani

Sztán István

(folytatásaz1.oldalról)

során nagyon alacsony kihasz-
náltsággal, átlagosan 53 %-on
mûködött, ezért vált nehezen
fenntarthatóvá. Továbbá szá-
mos olyan munkakört és fela-
datot határoztak meg az intéz-
ményben, melyek nem indo-
koltak. Ennek alapján a koráb-
biakban átlagosan 2 felnõtt
jutott 1 növendékre, sõt az in-
tézmény õrzésére egy külsõs
cégkapottmegbízást.
Az újonnan elfogadott Alapítói
Okiratban jelenleg 160 fõ a nö-
vendéki létszám,168 fõadolgo-
zói létszám.

Másrészrõl a tárca a közvet-
len irányítása alá tartozó gyer-
mekvédelmi intézményei szá-
mára – gazdaságossági szem-
pontok alapján – egy központi
gazdálkodó szervezetet hoz lét-
re azért, hogy ezen keresztül
lássa el a jövõben az intézmé-
nyek gazdálkodási feladatait. A
gazdálkodási és üzemeltetési
feladatokközpontosítottellátá-
sával a párhuzamos feladatel-
látás megszûnik, egységesen
lépünk fel a közüzemi szolgál-
tatók felé, így sokkal jobb be-
szállítói árakat lehet kialkud-
ni.”

Ebéd házhozszállítás az aszódi evangélikus gimnáziumból

A és B menüválaszték
650 Ft/adag kiszállítással

AKCIÓ!

06-30-742-7972

Új megrendelõinknek egy hónapra elõrerendelés
esetén 2 db ételhordót adunk ajándékba!

Tel.: Hívjon, étlapot viszünk!

2012-ben is várjuk régi és új megrendelõinket változatlan áron és minõséggel!

Elbocsátások és átszervezés
a Fiúnevelõ Intézetben

Bizottság elnöke is rámutatott:
az iskola ügyében

s azt is figye-
lembe kell venni, hogy a szülõk
és a tanárok is ragaszkodnak a
Rákócziútiépülethez.

az Ügyrendi
Bizottság elnöke szerint az ál-
lamnak az iskolák átvétele he-
lyett az önkormányzati felada-
tok ellátásához szükséges felté-
teleket kellene biztosítania.
Aszód iskolavárosi hírnevéhez
méltóanaCsengeyGusztávÁl-
talános Iskola – az intézmény
jelelegi vezetésének is köszön-
hetõen – sokat gyarapodott és
jól mûködik. A két tagiskola
esetleges összevonását azért is
ellenzi,mertazminimálismeg-
takarítást eredményezne; egy
intézményt bezárni egyébként
is jóval egyszerûbb, mint szük-
ségeseténújraindítani.

a gyermekek
érdekei elõbbre valók a gazda-
sági érdekeknél,

Búzás János,

H.Sz.

2012. FEBRUÁR2012. FEBRUÁR
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Hat pályázó közül Asztalos
Tamás nyerte el a mûvelõdés-
szervezõi álláshely betöltésére
kiírt pályázatot. A Városfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöki tisztét is betöltõ ön-
kormányzati képviselõ 2006-
2007-ben az város kulturális
ügyeiért felelõs alpolgármestere
volt.

A tanító-népmûvelõ, történelemta-
nári és kommunikációs bölcsész dip-
lomával rendelkezõ tavaly szeptemberig a Petõfi
Múzeum munkatársa, korábban évekig igazgatója volt. 2007-ben a
múzeum fenntartója, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága az
intézmény közérdekû muzeális kiállítóhellyé nyilvánításával párhu-
zamosan õt is visszaminõsítette: néhány hónappal ezelõtti elbocsá-
tásáig kulturális szervezõként dolgozott. Munkakörének módosítá-
sától függetlenül, azt megelõzõen és azóta is számos kiállítást és kul-
turális programot szervezett. (A múzeumban õ digitalizálta a 11 ezer
kötetes könyvtárat, így szükség esetén a Városi Könyvtár e munká-
jábaisbetudsegíteni.)

Mint azt szakmai programjában megfogalmazta: bár Aszód kis-
város,deértékeióriásiak,ahelyi intézmények,civil szervezetekésaz
itt élõ mûvészek által mûvelt kultúrája sokrétû. A közmûvelõdés fel-
tételrendszere sajnos hiányos és fejlesztésre szorul, a mûvelõdési ház
pedigmindigegyszemélyesintézménykéntmûködött.

A hagyományos kulturális programok továbbvitele és újak szerve-
zése mellett a gazdag programkínálat koordinálásában lát kitörési
pontot, ugyanis ennek híján gyakran egymással párhuzamosan zaj-
lanak a programok, amelyek részben emiatt gyakran a vártnál
kevesebb érdeklõdõt eredményeztek. Alpolgármesterként õ kezdte
meg a programkoordináció kidolgozását, egyházi és világi jeles na-
pok, ünnepek és rendezvények eseménynaptárrá formálását, amit
mûvelõdésszervezõkéntisfolytatniszeretne.

Fontosnaktartja,hogyazittélõknek–elsõsorbanafiataloknak,de
az idõsebb korosztálynak is – megfelelõ kikapcsolódási lehetõsége-
ket, illetveolyanhelyszíntbiztosítsonaváros,aholszervezettprogra-
mok keretében vagy egy-egy baráti beszélgetés során hasznosan el-
tölthetik szabadidejüket. Erre a színtérre is a Városi
Könyvtár és a Mûvelõdés Háza – a legjobb megoldás viszont a volt
Tiszti Klub lenne, amelynek tulajdonjogát a város kulturális célok
megjelölésével szerezte meg. Az épület központi helyen áll, színházi
elõadások és bálok rendezésére is alkalmas nagyteremmel is rendel-
kezik. Az új mûvelõdésszervezõ szerint több lábon álló intézmény-
ként kellene mûködtetni: az évszázados helyi polgári hagyományok
folytatásaként ismét megnyílhatna ott a bálterem és a kerthelyiség,
mígakisebbrendezvények fogadásáraalkalmastermekmellettven-
déglátóipari létesítmények (büfé, esetleg sörözõ) is helyet kaphat-
nának.

–Azembereknekigényükvanrá,hogyegy-egykulturálisprogram
szünetében falatozzanak vagy igyanak valamit – mutatott rá Aszta-
los Tamás, aki máig elhibázott lépésnek tartja a volt Tiszti Klub bér-
leti díjának irreális szintre emelését. Lehetségesnek tartja, hogy a
Szabadság téri mûemlék épület teljes felújításáig (illetve az ehhez
szükségespénzügyiháttérmegteremtéséig)minimálisráfordítással,
vállalkozói részvétellel újra meg lehetne nyitni a két éve bezárt épü-
letet,azaszódiközmûvelõdésrégi-újszínterét.

Asztalos Tamás

alkalmas

Január elsejétõl öt évig Nyíry-
né Gazdik Andrea tölti be a Vá-
rosi Óvoda intézményvezetõi ál-
láshelyét. A közel két évtizede
Aszódon dolgozó pedagógussal a
Szivárvány Óvodában lévõ iro-
dájában beszélgettünk életpá-
lyájáróléselképzeléseirõl.

Andrea 1991-ben szerzett óvónõi
diplomátasárospatakiComeniusTa-
nítóképzõ Fõiskolán, majd a fõváros
IX. kerületének egyik óvodájában
helyezkedett el. Miután megismerkedett késõbbi férjével,

, 1993-banAszódrakerült, aholegyévigaPetõfiSándorGim-
náziumkollégiumábandolgozottnevelõként.Hamarmegszeretteaz
új munkakört, munkatársaival és a diákokkal is megtalálta a közös
hangot. A gimnázium vezetése támogatta abban, hogy egy újabb
diploma megszerzésével továbbra is a középiskola kötelékében dol-
gozhasson, 1994-ben mégis visszatért az óvónõi pályára. A Szent
Imre úti óvodában kapott állást, s a ma már a Napsugár Óvodaként
ismert tagintézménymunkatársakéntpályáztamegazóvodavezetõi
álláshelyet. Miután az ugyancsak pályázatot benyújtó munkatársa
visszalépett, a képviselõ-testület elé novemberben már csak az õ
pályázata került, s az abban felvázolt elképzeléseivel elnyerte a gré-
miumbizalmát.

Az intézmény idei költségvetésérõl épp beszélgetésünk elõtt tar-
tottak egyeztetõ tárgyalást. Az ott hallottak alapján – Aszód többi
közintézményéhez hasonlóan – a Városi Óvoda is nehéz év elé néz: a
minimális összeggel kalkulált költségvetés-tervezet kiadási oldalát
tovább kell csökkenteni, természetesen úgy, hogy az alapfeladat-el-
látásneszenvedjencsorbát.

Nyíryné Gazdik Andrea az intézmény munkájának hatékonyabb
összehangolásának reményében nagyon örült volna annak, ha a
város korábbi, közös óvodaépület építésére beadott pályázata siker-
rel jár. Bár a két tagóvoda földrajzi szempontból nincs rossz helyen,
szakmai-intézményvezetési szempontból jobb lettvolna,haanevelõ-
munka egyetlen színtéren zajlik. Az óvodavezetõ az eddiginél több
közösszakmaiésszabadidõsprogrammal, intézménylátogatásokkal
éstapasztalatcserékkelszeretnéközelebbhozniegymáshozakéttag-
óvoda nevelõtestületét. Intézményvezetõként meg kell találnia az
egyensúlyt annak érdekében, hogy mindkét tagóvodában elegendõ
idõt tudjon eltölteni, és személyesen tudja segíteni az ott folyó szak-
mai munkát. Ebben is támaszkodni szeretne a két tagintézmény
közösminõségfejlesztési csoportjára, amelynekóvodavezetõikineve-
zéséigõvoltavezetõje.

A Szivárvány Óvoda bõvítése után most a Napsugár Óvoda van
soron: a pályázati anyag elõkészületben van, folyik a beruházás ter-
vezése. A projekt célja a zsúfoltság csökkentése érdekében a csoport-
szoba-bõvítés, valamint olyan, ma még hiányzó alapfeltételek bizto-
sítása, mint a tornaterem, a logopédiai ill. az orvosi szoba és elkü-
lönítõ a beteg gyerekek számára. Megoldásra vár az épület akadály-
mentesítése – az ételt a lépcsõn hordják fel a konyhából az emeleti
termekbe,amibalesetveszélyes.

A kompetencia alapú programcsomag alkalmazása mindkét tag-
óvodábanéventeújabbcsoportokkalbõvül.Azújóvodavezetõamun-
katársakkal folytatott beszélgetések alapján a Szivárvány Napot – a
Napsugár Óvodában már megszokottakhoz hasonlóan – más formá-
ban, programjait több napra elosztva képzeli el. Ehhez természe-
tesenazérintettszülõkvéleményétisszeretnékikérni.

Andrea szabadideje javát családjával tölti, gyakran kirándulnak,
emellett szívesen olvas. Gyermekei révén sok feladat hárul rá: négy
és fél éves kislánya óvodás, tizenöt éves fia az Evangélikus Egyház
PetõfiGimnáziumánaktanulója.

Nyíry
Zsolttal

Asztalos Tamás mûvelõdésszervezõ

BemutatjukBemutatjuk
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2011-ben is szuper akciókkal várjuk Önöket,
...mert MI ÖNÖKÉRT VAGYUNK!

AKCIÓ

Akció Február 16-tól 28-ig
Ízelítõ  akcióinkból:

Trappista sajt lédig Domestos fehérítõ 750 ml

Knorr házias levesalap tyúk 56 g Silan öblítõ Fresh Sky 1 l

Gyulai májas 125 g Tomi Japánker mosópor 2 kg

Delikát 8 ételízesítõ 450 g Házias ízek melegszendvicskrém

Apenta üdítõital bodza, málna 1,5 l Mátra csemege uborka 3-6 cm 680 g

D.E. Omnia Silk õrölt vákuum 250g Madeta UHT tej 1,5% 1 l

Farmer túró félzsíros 250 g Danone Könnyû és Fin. joghurt

Univer majonéz 160 g Minden Nap Farmföl 20% 150 g

Pickwick tea citromízû 20x1,5 g Délhús Família diákcsemege

Dr. Oetker vanillincukor 10 g Dr. Oetker sütõpor 12 g

Lipton Yellow Label tea 25x2 g Schauma sampon színvédõ 250 ml

CIF mosogató citrom 500 ml Kaiser csemege sonka

Szatmári finomliszt 1 kg

COOP napraforgó étolaj

Marco Polo „B” hosszú szemû rizs 1 kg

Delma joghurt margarin 500 g

99,-Ft

399,-Ft

199,-Ft

299,-Ft

1199,-Ft/ 419,-Ft

189,-Ft 399,-Ft

139,-Ft 899,-Ft

699,-Ft 319,-Ft

189,-Ft 289,-Ft

729,-Ft 159,-Ft

249,-Ft 199,-Ft

299,-Ft 59,-Ft

299,-Ft 1799,-Ft/

35,-Ft 35,-Ft

349,-Ft 449,-Ft

299,-Ft 2149,-Ft/

kg

kg

hamb. 290 g

4x125 g több íz

kg

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

( (28) 401-691
Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

6 ASZÓDI TÜKÖR

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
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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

Ludvigné Kereszturi Éva

férfi-nõi

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 9.00-18.00

Pénteken: 9.00-19.00

Idõsekhez kérésre házhoz megyek!

Dugulás-elhárítás,
vízvezeték-szerelés

és teljeskörû építõipari
munkák korrekt árakkal.

Tel.:

e-mail:

06-70-209-6239

roli87@gportal.hu

Miért kedvezõ ez Önnek?
változó kamatozású
a számlabetét lehetõséget nyújt folyamatos, és egyszeri betételhelyezésre is
váltható minden korosztály részére
futamideje három, hat és tizenkettõ hónap
futamidõ lejárta után tovább kamatozik
személyre szabott rendelkezõ nyilatkozat kapcsolható hozzá

Magánszemélyek részére ajánljuk.

A betét az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosított.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek.

További részletekért látogasson el honlapunkra a címen, vagy kérjük, keresse fel
Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit, ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

www.turaitakarek.hu

+

+

+

+

+

+

„ ”BIZTOS JÖVÕ SZÁMLABETÉT
A TURAI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Tetszõleges összegû, gyakoriságú, rugalmas megtakarítási forma.
Ötvözi a hagyományos Takarékbetétkönyv, és a közkedvelt számla

mellett lekötött betét tulajdonságait. A számlabetétben történõ
elhelyezésnek nem feltétele bankszámla megnyitása.



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 2/2012

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

Következõ lapzárta: március 12.

Következõ megjelenés: .március 21

Gyógyszertári ügyelet

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

páratlanhétvégén(február
18-19.,március3-4.,15-18.)

aVárosiGyógyszertárban
(Szabadságtér 2.,Tel.:500-015);

pároshétvégén(február25-
26.,március10-11.,25.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-30-816-0437
Szabó Imre

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

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

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

Állatorvosi
Ügyelet

Állatorvosi
ügyelet

Február 18-19.:

Február 25-26.:

Március 3-4.:

Március 10-11.:

Március 15-16.:

Március 17-18.:

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

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. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

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

A Zöld Híd Régió Kft.
közleménye

a hamu és a zöld hulladék elszállításáról

APRÓhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adás-
vétele, szervizelése, hitelesíté-
se, évzárások, ÁFA, Euro átállí-
tás.Tel.:06-20-9281-526.

Fájó szívvel mondunk köszö-
netetmindazoknak,akik

temetésén részt vettek, és el-
kísértékutolsóútjára.

Aszódon, a Podmaniczky-kas-
télyparkjábaneladóegyigénye-
sen kialakított, másfél szobás,
elsõ emeleti, 49 m -es, teher-
menteslakás.Irányár:8,2MFt.
Tel.:06-20-9442-327

2

Köszönetnyilvánítás

RadicsJózsef

Agyászolócsalád

Február18.14.00:

Nõnapiünnepség

Városiünnepség

Március15.Kupalövész-
verseny

Tavaszköszöntõest

AVárosiNyugdíjasKlub
farsangjaaCsengeyiskolában

a48-asemlékmûnél

avoltTisztiKlubban
azAszódGalgaPolgárõr
Egyesületszervezésében

(GalgamentiNyugállományú
HonvédekEgyesülete)

Február24.18.00

Kelet-Közép-Európa.
Elméletekésideológiák.

Február25.14.30:
Tündérboszorkány

akönyvtárban

Ökumenikus
NõiVilágimanap:

„Gyõzedelmeskedjen
azigazság”

(aMûvelõdésHázakisterme):

Dr.RétiLászló

AdorjánEmese

(AszódiBaptistaGyülekezet):

www.meot.hu

PodmaniczkyEstékIV.:

Elõadó:
egyetemitanár(SzentIstván

Egyetem,Gödöllõ).

–beszélgetés
amagyarkortársirodalomról

könyvtáros
tanárral.Pedagógusoknak,
gyermekeknek,szülõknek,

könyvtárosoknak.

(További információk
a honlapon)

Február28.18.00

Március8.18.00

Március15.10.00:

Március17.8.00:

Március24.:

(Csengeyúti iskolaaulája):

Figyelje honlapunkat

ésplakátjainkat!
Telefonszámunk:28/400-606

(www.aszodkonyvtar.hu)

Nyitvatartás:
Hétfõ-péntek:10.00–18.00

Szombat:13.00–16.00
Szerdánésvasárnapzárva

AGalgamentiWado-Ryu
KarateKlub

Gyermek-ésUtánpótlás
Bajnokságotrendez

Info:

AzAszódiKistérség
legrangosabbversenyére

készülünk,támogatók
jelentkezésétvárjuk!

ak
azalábbi

versenyszámokban:

06-30-272-0547

március3-án
9órátólNemzetközi

artalisportcsarnokban
(Iskolau.1.)

egyéniéscsapatkata
(formagyakorlat)

éskumite(küzdelem)

A Zöld Híd Régió Kft. értesíti
az aszódi polgárokat, hogy a la-
kossági hulladékszállítás kere-
tében

az
ingatlanoktól.

A nylon zsákokba, szatyrok-
ba gyûjtött hamut az érintett
lakosok a GAMESZ telephe-
lyén (Aszód, Kossuth Lajos út
59.) lévõ zárt konténerbe tud-
ják elhelyezni

a kukákba belerakott
hamut nem szállítják el

hétfõtõl csü-
törtökig 7.30 és 15 óra, pén-
teken7.30és13óraközött.

A Zöld Híd Régió Kft. és
Aszód Város Önkormányzata
között fennálló közszolgálta-
tási szerzõdés alapján elkészült
a 2012. évre a

tervezete az alábbiak
szerint:

minden
hónap elsõ csütörtökén (

).

zöldhulladék-
szállítás

Áprilistól októberig
ápri-

lis 5., május 3., június 7., jú-
lius 5., augusztus 2., szep-
tember6.,október4.


