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Elfogadták városunk Közbiztonság és tolerancia
idei költségvetését
A képviselõ-testület február
15-i ülésén 1 milliárd 938 millió
658 ezer Ft bevételi és kiadási
fõösszeggel elfogadta városunk
2012. évi költségvetését. Az Országgyûlés által 2011. december 19-én jóváhagyott költségvetési törvénynek megfelelõen
– mint arról februári számunkban már írtunk, két lépcsõben
– összeállított rendelettervezet
elõkészítésében az Önkormányzat bizottságai és a Polgármesteri Hivatal szakemberei mellett az eddiginél is na-

gyobb részt vállaltak az intézményvezetõk, hiszen a törvény
több, a város intézményeit közvetlenül érintõ változást (pl. saját adó- és számlaszám) írt elõ.
Sztán István polgármester
elmondta: az intézményeknek
pénzügyi szempontból külön
kell válniuk a fenntartótól, tehát külön bankszámlával és
önálló adószámmal kell rendelkezniük. 2012-tõl Aszód Város
Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal hatáskörei is
(folytatás a 2. oldalon)

A március 1-jei testületi ülésen elsõként Bozsó Zoltán r. tábornok, gödöllõi rendõrkapitány számolt be Aszód és a térség közbiztonsági helyzetérõl.
A Gödöllõi Rendõrkapitányságnál további 36 fõs létszámnövelés várható, ebbõl egy mobil, a településeket járó egységet is szerveznek.
A bûncselekmények száma
növekedett, de a statisztika
nem teljesen valós, mert az új
jogszabályok miatt az ún. járulékos bûncselekményeket is
külön bûnesetnek kell minõsíteni. Az Aszódon átmenõ for-

galom az utóbbiak száma mellett a baleseti ill. közlekedési
szabálysértési statisztikákat is
alakítja, emiatt is rendszeresek
a rendõri ellenõrzések, a szabálytalankodó autósok esetében pedig a bírságolások. Utóbbiak számát több képviselõ túlzottnak tartja, de a rendõrkapitány elmondta: a tavaly a térség 27 településén készült 301,
bírságot eredményezõ felvételbõl 28 készült Aszódon. A Kossuth Lajos út parkolási rendjének átalakításáig Sztán
István polgármester a rendõrség toleráns hozzáállását kérte.

„Talpra, magyar, hí a haza...!” Szolfézsverseny

Huszonhatan tettek állampolgári esküt az ünnepségen TÁMOP-támogatással
A Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hangszeres tanszakai nyilvános vizsgakoncertekkel tették fel a koronát az elõzõ félév munkájára. E koncertekre nemcsak a hozzátartozók látogattak el, hanem olyan
széplelkû emberek is, akiknek kellemes perceket szerez egy-egy gyermekcsoport produkciójának meghallgatása.

Bár nemzeti ünnepünkön a történelmi visszaemlékezés mellett az országban több helyütt tömegdemonstrációk zajlottak,
március 15-e Aszódon ezúttal is az összefogás ünnepe
volt. A városi ünnepség
résztvevõi, a Csengey Gusztáv Általános Iskola színvonalas mûsora és az ezen
alkalomból állampolgársági esküt tevõ határon túli
magyarok számára egyaránt kicsinek bizonyult a
Tabán tér 48-as emlékmû
elõtti terület.
A Csengey iskola 7.z és 8.z
osztályos tanulói a forradalom
pest-budai eseményeit idézték
fel. A Spisák Istvánné által,
Nagyházi Judit közremûködésével összeállított mûsorban
Barlai Edit és Turek Judit dísz-

letei elõtt Gyetvan Anita és ifj.
Rónai Lajos szép néptáncelemekkel fejezte ki a szabadság
és a hazaszeretet eszméit. Az
ünnepi mûsorban közremûködött az iskola Kicsinyek Kórusa Énok-Nagy Levente vezetésével, a Podmaniczky Alapfokú

(folytatás a 3. oldalon)

A szolfézs tanszak növendékei is szépen szerepeltek, amikor színpadra léptek a TÁMOP
segítségével megrendezett I.
szolfézs versenyen. Az izgalmas eseményre – Aszódról és a
kihelyezett tagozatokról – négy
korcsoportban összesen 42 növendék jelentkezett.

Fotó: Hídi Szilveszter

(folytatás a 6. oldalon)

Mûvészetoktatási Intézmény
fúvószenekara Rónai Lajos irányításával, Bóka Bori, valamint az Aszód Városi Nyugdíjas Klub Hagyományõrzõ
Csoportja.
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Önkormányzati hírek

ASZÓDI TÜKÖR

Elfogadták városunk LEADER helyett más forrásból
nem elõlegezheti meg
idei költségvetését Az önkormányzat
Március 1.
(folytatás az 1. oldalról)

szétválnak; az önkormányzat a
képviselõ-testület hatáskörébe
utal minden vagyont érintõ témát. Az elfogadott költségvetést több tényezõ is befolyásolja
még, így pl. az intézmények
majdani államosítása, de befolyásolhatja a majdani járás feladat-átvállalása és a járási székhely gödöllõi, esetleg aszódi kialakítása is. (A polgármester
információi szerint a szaktárcánál ismét latolgatják az önálló aszódi járás kialakításának
lehetõségét.) A Gyámhivatal,
az Okmányiroda és a mûszaki
hatósági munka várhatóan a
járási hivatalokba integrálódik.
A költségvetés 156 és félmilliós mûködési hiányt, ugyanakkor mintegy 67 millió Ft tartalékot tartalmaz. Az állami feladatok alulfinanszírozottsága
miatt a 344 milliós állami támogatást mintegy helyben 410
millió Ft-tal kell kiegészíteni
ahhoz, hogy az intézmények ne
váljanak mûködésképtelenné.
(E keretszámok év közben még
változhatnak.) Saját költségvetéséhez a Polgármesteri Hivatal 27, az Aranykapu Bölcsõde
57, a Városi Óvoda 51, a Csengey iskola 49, a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 82, a Kistérségi Gondozási Központ 94 %-ot kap
meg állami forrásból. Törvénymódosítás ill. intézmény-átalakítás miatt a GAMESZ, a Városi Könyvtár és Mûvelõdés

Háza, valamint a GyermekétA törvényi elõírásokhoz igakeztetési Intézmény teljes költzodva,
a fontossági sorrend és a
ségvetését saját forrásból kell
pénzügyi
lehetõségek tükréállnia a városnak.
ben a testület kimondta a VáGál Gyula, a Pénzügyi Bi- rosi Óvoda törvényességi vizszottság elnöke összegezte a gálatának, a Csengey iskola,
szakbizottság álláspontját. A valamint a Podmaniczky AMI
költségvetésnél fontos célkitû- következõ tanévi tantárgyfelzés az önkormányzat pénzügyi osztásának, szakértõ általi felikviditási helyzetének minél lülvizsgálatának szükségessézökkenõmentesebb biztosítá- gét. Pontosították és elfogadsa, fizetõképességének megtar- ták az Aszód Város Könyvtára
tása. Biztosítani kell az önkor- és Mûvelõdési Háza igazgatói
mányzat kötelezõ feladatellá- álláshelyére kiírt pályázat szötását, az intézményhálózat fo- vegét. A Városi Óvoda projektlyamatos mûködését, az ön- jéhez szükséges volt Aszód Váként vállalt feladatok mennyi- ros Közoktatási Esélyegyenlõségének és költségének csök- ségi Helyzetelemzésének felülkentését. A feladatok ellátásá- vizsgálata, amit egy tartózkonál idén az eddiginél is nagyobb dással elfogadtak a képviselõk.
takarékossági szemléletre lesz Ugyancsak egy tartózkodás
szükség; a költségtakarékos mellett elfogadták az önkormûködtetés kiemelt követel- mányzat vagyonáról és a vamény minden intézménynél, gyongazdálkodás szabályairól
valamint a támogatást igénylõ szóló rendelet (aktualizálás és
törvénymódosítás miatti) mószervezeteknél.
dosítását, egyúttal felkérték a

polgármestert: a júniusi ülésre
készíttesse el az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási stratégiai
tevét.
Az Országgyûlés idén a vízdíj
és csatornadíj esetében várhatóan hatósági ár bevezetésérõl
dönt, emiatt a helyi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl
döntött a grémium. E díjak januártól csak az ÁFA-emelésbõl
következõ két százalékkal
emelkedtek.
Három civil szervezettel kötött együttmûködési megállapodást az önkormányzat: az
Aszód Város Ruszin Önkormányzattal, az Aszód FC-vel és
az Aszód Galga Polgárõr Egyesülettel. Az okiratokban rögzítették, hogy a sportklub idén
3,9 millió, polgárõrök 800 ezer
Ft támogatást kap a várostól.
Meghibásodás miatt szükségessé vált a Csengey iskola
egyik kazánjának cseréje, ennek érdekében részletes költségbecslés elkészítésérõl dön-

Hulladékszállítással kapcsolatos hírek
Tisztelt Aszódi Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a lakossági hulladékszállítás keretében a kukákba
belerakott hamut nem szállítják az ingatlanoktól, mivel az
esetleg még parázsló anyag miatt bármikor tûz keletkezhet a
szállítójármû rakterében.

A nylonzsákokba, szatyrokba gyûjtött hamut a GAMESZ
telephelyén (Aszód, Kossuth
Lajos út 59.) lévõ zárt konténerbe tudják elhelyezni, hétfõtõl
csütörtökig 7.30-15.00, pénteken 7.30-13.00 óra között. Aszód
Város Önkormányzata további
tárgyalásokat folytat A Zöld
Híd Régió Kft.-vel a probléma

megoldására; addig is szíves türelmüket kérem. Akiknek beszállítási gondjaik vannak,
adják meg a nevüket, címüket
és elérhetõségüket a GAMESZ
vezetõjének, hogy segíthessünk.
Köszönettel:
Sztán István
polgármester
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kell felújítani a városi piacot „Talpra, magyar...”
a támogatás 20,8 milliós összegét
töttek; emellett áttekintik a
korszerû fûtési módra való átállás érdekében egy pályázathoz készített felmérést.
Eredménytelennek nyilvánították a Kossuth L. úti parkolók tervezésére kiírt pályázatot. A Városfejlesztési Bizottság és a Mûszaki Iroda a parkolók és a kerékpárút kialakításának tárgyában összeveti a fõtér
pályázathoz készült terveket a
közlekedési vizsgálat terveivel.
A bizottság munkájában való
részvételre felkérték Marton
Zoltán tervezõ szakértõt.
Az államháztartási törvény
és más jogszabályok változásai
miatt az önkormányzatnak
nincs lehetõsége a civil szervezetek által elnyert utófinanszírozásos LEADER-támogatás
összegének megelõlegezésére.
Emiatt a testület kimondta: az
Aszód Városért Alapítvány által a városi piac felújítására elnyert 20,8 millió Ft-ot sem tudja biztosítani a projekt lezárásáig. A piac felújítására, bõvítésére fejlesztési ütemterv készítését mondták ki, valamint azt,
hogy szakaszosan kezdõdjön el
önerõbõl a felújítás. Ha e célra
új pályázatot írnak ki, az önkormányzat pályázzon, és bõvítse a piac területét.
A képviselõk támogatták,
hogy a Polgármesteri Hivatal
részt vegyen az „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” címû TÁMOP-pályázaton. Az önrészt nem igénylõ pályázattal 1-10 millió Ft közötti
összeg nyerhetõ el, amibõl elsõsorban megfelelõ ergonómiájú
irodabútorok és az egészséges
munkavégzést segítõ eszközök
szerezhetõk be.

A Kormány tízszeresére,
köbméterenként 1200 Ft-ra
emelte a talajterhelési díjat,
emiatt módosítani kellett az
erre vonatkozó önkormányzati
rendeletet. A díj a csatornára
nem kötött háztartásokra vonatkozik; Aszód év végéig teljesen csatornázott lesz, így a díjfizetésre kötelezett háztartások száma jelentõsen csökkenni fog.
Az Egyebekben a polgármester ismertette Dr. Szabó Erika,
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkárának
levelét, amelyet az aszódi járási
székhely visszaállítása érdekében indított aláírásgyûjtésre
válaszul küldött. Bár a január
29-ig beérkezett módosító javaslatokat még elemzik, a hamarosan elfogadásra kerülõ
törvényjavaslatban várhatóan
továbbra sem szerepel majd az
önálló aszódi járás. Az államtitkár szerint a járási hatáskörbe
kerülõ ügyek intézése a járási
kirendeltségeken, ún. ügysegédek közremûködésével, illetve
az Okmányirodákon alapuló
Kormányablakok hálózatán
keresztül is lehetséges lesz.
A volt laktanya aszódi kezelésbe kerülését szorgalmazó
aláírásgyûjtésre a Honvédelmi
Minisztériumból érkezett levél,
amely szerint az ügyet a HM
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatala vizsgálja. Koncz István
pedig arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Magyar Evangélikus Egyház a fõvárosban
csereingatlant kért és kapott,
ezzel a a Széchenyi-kastélyszárny után a Podmaniczkykastély is állami tulajdonba
került.
H. Sz.

Figyelem!
Országos tûzgyújtási tilalom van érvényben,
így a szabadban még a kijelölt tûzrakóhelyeken is tilos
tüzet gyújtani. Egy eldobott csikk is nagy bajt okozhat.
Kérjük, fokozottan ügyeljen környezete biztonságára!

(folytatás az 1. oldalról)

Ünnepi beszéde bevezetõjében Sztán István polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
köztük az Aszód két testvértelepülésérõl, Nyárádszeredáról és Tótmogyorósról érkezett
vendégeket.
– Több mint egy évszázada
gyûlnek össze hazánk városainak és falvainak polgárai, hogy
megidézzék 1848 márciusának
mámorosan boldog óráit és az
azt követõ napok eseményeit –
mondta. – A forradalom és szabadságharc mérföldkõ volt újkori történelmünkben, és elbukása ellenére is döntõ lépés
azon az úton, amely hazánk
polgárosodásához, függetlenségéhez vezetett. Ezért érezzük
úgy, hogy ennek az idõszaknak
az emléke kimeríthetetlen erõforrás, nemzeti büszkeségünk
jogos alapja, amely célját tekintve – gyõzelme teljében –
példaképül szolgált a szabadságharchoz, de még a reménykeltõ 1956-hoz is.
Magyarország mára független állammá vált; ebbéli mivoltát csak józan belátásunk korlátozza, valamint a nemzetek
együttmûködésének szabályai,
az abban rejtõzõ önérdek, az
EU államainak közös rendje,
de a világpiac és a világpolitika
kötelékei is – mutatott rá az ünnepség szónoka. A kedvezõ változások ellenére érdemes újra
és újra áttanulmányozni a tizenkét pontot: vajon mára telje-

sült-e valamennyi álma, követelése a márciusi ifjaknak? S lehet-e ez a nap (akárcsak október 23-a) a nemzeti összehangolódásé, ha az év többi napja a
viszálykodás jegyében telik?
– Hála Istennek és az aszódi
állampolgárok bölcs magatartásának és döntésének, a képviselõk határozottságának, a
döntéseiket megelõzõ alapos
tájékozódásuknak, hogy munkájukat nyugodt légkörben, a
városunkért érzett felelõsséggel végzik. Képviselõink mindig tekintettel vannak a közösség és az egyének érdekeinek
összehangolására. Ezért a mai
nemzeti ünnepünkön kérhetem – polgármesteri beosztásom szinte mindig kötelez erre
–, hogy vitáinkkal is mindig,
mindannyian városunk gazdagítását szolgáljuk. Ehhez azonban a lelki függetlenségünknek
meg kell elõznie a politikai
függetlenséget.
Az ünnepség koszorúzással
folytatódott, majd az emlékmû
és az azt körülvevõ nemzetiszín, Európai Uniós és városi
lobogók elõtt huszonhat nyárádszeredai és tótmogyorósi,
magyar nemzetiségû polgár –
köztük három kiskorú – tett
állampolgársági esküt. A
fogadalomtételt ezúttal is a polgármester vezette le, aki ezután valamennyiüknek átnyújtotta a magyar állampolgárságot igazoló okiratot.
H. Sz.
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Az Alapozó program tapasztalatai
B. Lászlóné egyike azoknak az
ügyfeleknek, akik a Kontakt
Alapítvány szervezésében részt
vehetnek egy, az Európai Unió
által támogatott TÁMOP-5.3.1-C
Alapozó projektben. A programon belül angol nyelvtanfolyamon és Te (a) Házon vesz részt,
amelynek célja az önismeret fejlesztése és a munkába állás támogatása. B. Lászlónét a tapasztalatokról kérdezem:
- Mesélj magadról egy kicsit:
iskolai végzettség, munkatapasztalat. Hogyan érezted magad, mit csináltál a programba
való bekerülés elõtt?
- Pest Megye egyik településén
élek, házasságban, gyermekeim
11 és 14 évesek. Nyolc általános
iskolát végeztem. 16 évesen egy
nyolc hónapos kereskedelmi tanfolyamot kezdtem el tanulni, de
nagy szomorúságomra anyagiak
hiányában abba kellett hagynom
a tanfolyamot. Munkahelyeimet
tekintve néhány évet töltöttem a
vendéglátóiparban mint bárpultos, helybeni munkák voltak,
azonban sajnos nem bejelentettek.
Nehéz gyermekkorom volt,
édesanyám alkoholproblémái
miatt a nagynéném gyámsága
alá kerültem. Õ volt az, aki nevelt
és ellátta a szülõi teendõket. Abban a felfordult élethelyzetben,
szegénységben, amiben akkor
éltünk, nem gondolkodtam azon,
minek tanulnék tovább szívem
szerint, milyen szakmát kéne választanom, miért lenne érdemes
továbbtanulnom.
20 évesen mentem férjhez, aztán kis idõ múlva megszületett az
elsõ gyermekem, rá három évre
a második. Miközben a gyermekeim szép lassan cseperedtek,
kiderült, hogy mindketten tartós
betegségben szenvednek. Sokat
aggódtam miattuk és azt szerettem volna, ha életük minden pillanatában ott vagyok, megelõzve
az esetleges bajt, ezért több mint

tíz éve nem is kerestem magamnak igazán állást. Szerencsére a
férjem mindvégig mellettem ált,
nem nézett rám rossz szemmel
azért, mert én „csak” családanya
és háztartásbeli vagyok. Kimerítõ
és idegességgel teli idõszakon
vagyok túl, a gyermekem asztmája miatt sok éjszakát töltöttem
ébren.
Tavaly év elején, amikor megszûnt a GYES, és már elegem volt
abból, hogy állandóan otthon vagyok, elkezdtem azon töprengeni
és megerõsödni, hogy ez így
nem mehet tovább, lépni szeretnék, dolgozni.
- Honnan, kitõl kaptál információt a programról?
- Egy kedves ismerõsöm említette, hogy van a TámaszPont
Iroda Gödöllõn, ahol szívesen segítenek a betérõknek a munkahely megtalálásában. Aznap én
az ismerõsömmel benéztem és
akkor találkoztam veled elõször.
Elmesélted, hogy van egy lehetõség, amelyben segítetek az elhelyezkedésben. Az elmondottak
alapján úgy gondoltam, szimpatikus számomra a program és
örömmel csatlakozom hozzá.
- Milyen szolgáltatásban veszel részt a programon belül?
- A program indulása, tavaly
augusztus óta részt vettem egyéni tanácsadásokon, több alkalommal. Heti rendszerességgel
járok egy „beszélgetõs” csoportba, ahogy mi nevezzük, Te(a)házba. Csoportunk különbözõ típusú, élethelyzetû emberekbõl tevõdik össze, eléggé jellemzõ ránk
a zárkózottság, a bátortalanság.
Ezen alkalmakkor a csoportvezetõ segítségével különbözõ témákat dolgozunk fel, feladatokat
oldunk meg. Például: gyakoroljuk
a helyes beszélgetést, azzal foglalkozunk, hogy merjünk kapcsolatokat kialakítani, önmagunkért
kiállni, milyen felnõtt fejjel tanulni,

milyennek látom önmagam, egy
adott problémát milyen lépésekben lehet megoldani stb.
Vannak kedvenceim is pl: a
bolygó nevû feladat, ahol egy ismeretlen bolygóra költöztünk a
társaimmal, és mi alakítottuk ki a
közös törvényeket, szabályokat,
ami mentén szeretnénk ott
együtt élni. Vagy a hídépítés, ahol
néhány spagettiból és WC-papír
gurigából kellett idõre egy hidat
megépítenünk. Továbbá minden
olyan feladatot szeretek, amiben
rajzolni kell és szükség van a kreativitásra. Szabadidõmben sokat
rajzolok, mások szerint tehetséges vagyok.
A foglalkozások alatt rengeteg
információt kapunk, amiket nem
gyõzünk befogadni. A mai világban ahol iszonyatosan nagyok a
követelmények, ezeket az információkat jól be tudjuk építeni
személyiségünkbe.
Részt veszek továbbá minden
hétfõn egy angol nyelvtanfolyamon is. Számomra ez egy nagy
lehetõség. Az életben soha sem
tudhatja az ember, hogy mikor
kell váratlan helyzetben angol
nyelven megszólalnia. Vegyünk
néhány példát: munkám során
bolti árufeltöltõként egy vásárló
megkérdezheti tõlem, hol találja a
cukrot, netalántán egy szállodai
takarítói munkakörben a vendég
megkér angolul, hogy cseréljem
le az ágynemûjét.
Fontossá vált számomra, hogy
a napi teendõk mellett idõt szakítok a következõ angolórai felkészülésre és foglalkoztat, hogy
este a gyerekek lefekvése után
nekem még kötelességem megcsinálni az angoltanárnõ által feladott leckét.
Mindig jó érzéssel jövök a foglalkozásokra, néhány órára kiszakadok az otthoni gondokból, szürke hétköznapokból, kikapcsolódok. Odafigyelést, nyugalmat,
megerõsítést, feltöltõdést kapok
minden alkalommal.
- Mit vársz a programtól?
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- Fõ gondolatom, hogy a programban az álláskeresés mikéntjére kapjam meg a választ. És ha
megtanulom azt, hogyan érdemes állást keresnem, akkor elõbb
vagy utóbb, remélem, a megfelelõ állást is megtalálom. Tisztában
vagyok a lehetõségeimmel.
Célom, hogy mielõbb munkát
kapjak, pénzt keressek, és ne kizárólag egy otthon tevékenykedõ
háziasszony legyek.
- Milyen terveid vannak a
jövõre vonatkozóan?
- Az év végéig szeretnék dolgozni ott, ahol megbecsülik a
munkámat, ahol sikerélményhez
jutok, ahol megtapasztalhatom
az együttmûködés fontosságát,
ahol a munkámért fizetést kapok,
majd hosszú évek után végre
megvehetem az elsõ automata
mosógépemet, leváltva így a jelenlegi forgótárcsásat. Illetve,
lehet, hogy ez butaság, de szeretném, hogy az eddigi rajzaimat
megmutathassam egy hozzáértõnek, aki visszajelzést adna, véleményezné eddigi munkáimat.
- Kinek ajánlod a programot?
- Mivel zárkózott természetû
vagyok, ezért olyan embereknek
is ajánlom, akik nehezen tudnak
feloldódni idegen környezetben,
a csoportfoglalkozás erre kifejezetten jót tesz, sokkal nyitottabbá
váltam, bátrabban merek kérdezni, vagy képviselni az érdekeimet
akár egy hivatalos ügyintézésnél.
Mindenkinek, aki úgy érzi,
hogy valóban el akar helyezkedni.
Bátran lehet támogatást kérni,
nem kell szégyellned, hogy évek
óta otthon vagy, esetleg feketemunkából élsz, nincs bejelentett
munkád. Ezen a helyen õszintén
megpróbálják veled együtt megoldani a problémát, nem csak
szembesítenek vele.
- Köszönöm a beszélgetést!
Kontakt Alapítvány
Aszód, 2012. február

Szenzációs
árak
a COOP-nál!
Akció

március 14-tõl 25-ig
Ízelítõ akcióinkból:

Finomliszt BL 55 1kg
109,-Ft
RAMA margarin kocka 250g
199,-Ft
Sunol napraforgó étolaj 1l
349,-Ft
Knorr Rafinéria bolognai spagetti alap 59g 259,-Ft
Alföldi Farmföl 20% 320g
179,-Ft
Pick sertés párizsi
1299,-Ft/kg
Globus ketchup flak. 490g
399,-Ft
Vegeta ételízesítõ 250g
399,-Ft
Pepsi COLA üdítõit. 2l+0,5l EXTRA
379,-Ft
Soproni sör dob. 0,5l
179,-Ft
D.E. Paloma vákum õrölt 250g
549,-Ft
Nescafe Classic utt. 50g
499,-Ft
Baba tusfürdõ lanolinos 400ml
529,-Ft
Delma light margarin 500g
269,-Ft
Mátra uborka csem. 6-9cm 680g
239,-Ft
Madeta UHT tej 1,5% 1l
159,-Ft

Marco Polo „A” hosszúszemû rizs 1kg
219,-Ft
PUR mosogató Lemon Flow. 750ml
349,-Ft
Ultra Szavo Plus gél Eucalyptus 750ml 399,-Ft
Tomi Japánkert gél 3l
1549,-Ft
Gyermelyi tészta 4toj. tarhonya 500g 289,-Ft
COOP tej 1,5% 1l dob.
229,-Ft
Danone Actimel 4x100g több íz
379,-Ft
Mlekpol trappista sajt
1199,-Ft/kg
Gyulai májas 250g
299,-Ft
Univer Piros Arany csem., csípõs 70g
179,-Ft
Globus mustár flakosn. 440g
349,-Ft
Theodora ásványvíz dús, mentes 1,5l
89,-Ft
Vademecum fogkrém natural white 75ml 299,-Ft
Party tortabevonó ét 100g
189,-Ft
Palini húsmester lecsókolbász
549,-Ft/kg
Zimbo édes nemes szalámi
3199,-Ft/kg

Hús akció március 23-tól 25-ig
Füstölt sertés. hátsó csülök
Sertés bõrös lapocka csont nélkül

999,-Ft/kg Füstölt fõtt tarja
899,-Ft/kg Sertés bõrös comb csont nélkül

1349,-Ft/kg
949,-Ft/kg

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Szolfézsverseny

Vízkereszttõl hamvazószerdáig
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Hajnalig ropták a táncot

TÁMOP-támogatással Jó zene és hangulat a Podmaniczky AMI farsangi bálján
(folytatás az 1. oldalról)

Az írásbelin zeneelméleti feladatokat oldottak meg (hangsorok, hangközök, ritmikai feladatok). A szóbelin a gyermekek három legkedvesebb
népdalukat adták elõ énekelve
és szolmizálva. Megnyugtató,
hogy a XXI. században – amikor sok ember csak akkor hallgat magyar népdalt vagy klaszszikus zenét, ha diszkóritmus
szól alatta – ezek a fiúcskák és
leánykák életben tartják a népdalainkat. Néhányan még szülõktõl és nagyszülõktõl is hallják ezeket: például Homoki
Adél és Kiss Virág otthon tanult népdalt is beválasztott.
Köszönet és dicséret illeti az
olyan családtagot, aki azokat
így átadja.
A szóbeli második feladata
blattolás, azaz idegen dallam
kottakép alapján történõ, egykét perces felkészülés utáni
megszólaltatása volt. A negyedik korcsoportban egy mûdalt
is elõadtak a versenyzõk.
Eredmények: I. korcsoport: 1.
Mersva Sára, 2. Dian Boglárka
(Püspökhatvan), 3. Molnár László
(Püspökhatvan), 4. Apjok István. II.
korcsoport: 1. Karácsony Anna, 2.
Fischl Vilmos, 3. Glatz Mária és
Koncz Luca. III. korcsoport: 1.
Homoki Adél, 2. Remenár Judit (Domony). IV. korcsoport: 1. Kovács
Orsolya, 2. Tárnok Natasa, 3. Varró
Petra. (A lakóhellyel külön nem jelzett versenyzõk aszódiak.)

(A korábban Esztergomban
megrendezett Országos Szolfézs Versenyt Tárnok Natasa
nyerte, Homoki Adél pedig harmadik helyezést ért el.)
Az eredmények a felkészítõ
tanárok rendszeres, következetes és módszeres munkáját
tükrözik, hiszen tudjuk, hogy a
zenei készség fejlesztése hosszú
folyamat, a gyermekkel folytatott közös munka eredménye.
Tanárok: Raksányi Ildikó (Tura), Pál Katalin (Püspökhatvan), Lázár Erika (Hévízgyörk), Recskiné Bóka Borbála
(Domony) és Hévízné Király
Csilla (Aszód).
H. K. Cs.

Ha február, akkor farsang. Ha Farsang, akkor jókedv, mulatság. Ha mulatság, akkor zene is. Ha zene,
akkor Zeneiskola is, itt
Aszódon. Immáron második alkalommal rendezte
meg farsangi bálját a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
melyet komoly, precíz szervezési munka elõzött meg.
A bálra a Csengey Gusztáv
Általános iskola ebédlõjében
került sor. A tavalyihoz képest
jóval nagyobb létszámban
összegyûlt vendégek jókedvet,
szórakozást illetõen nem csalódhattak. Az érkezõket üdvözlõ itallal kínálták, az asztaloknál mindenkinek személyre
szóló helyet biztosítottak. A
társaság zeneiskolás szülõkbõl,
barátokból, ismerõsökbõl és
más érdeklõdõkbõl állt.
Az est fénypontja a színes
repertoárt felvonultató mûsor
volt, melyben ismert zeneiskolai mûvészek, tanárok és új tehetségek produkcióját is láthatta a közönség. Régi tehetségek új arcukat is felvillantot-

ták. Igényes zenei csokor keretében klasszikus hangzást
idéztek a zongorán, csellón, és
harsonán megszólaló dallamok. Igazi meglepetésként
hatott a vidám néptánc páros, a
dudák kettõse, ének-duett, klarinétszóló és a régmúlt idõket
idézõ operett összeállítás. A
vidám éneklésbe a vendégek is
bekapcsolódtak.
A remek hangulatról és a
táncoltatásról a G.P.S. zenekar
gondoskodott, a pergõ ritmusra
ropta a báli társaság. A finom
vacsora és annak felszolgálása
a Gyermekélelmezési Intézmény konyhai dolgozóinak
munkáját dicsérte. Tombola-

nyeremények gazdag kínálata
sorakozott az asztalon; a sorsolásra éjfélkor került sor. Az
ajándékok számos kedves felajánlás eredményei, köztük
sok-sok finomság, italok, szolgáltatás, kreatív és mûvészi alkotások. A bál résztvevõi hajnalig élvezhették a farsangi
hangulatot.
Ezúton is köszönjük minden
önzetlen felajánlónak és belépõjegy-vásárlónak, hogy hozzájárult a Zeneiskola támogatásához! Reméljük, jövõre még
több vendéget üdvözölhetünk e
jeles rendezvényen – hiszen farsang lesz 2013-ban is!
Schmiedtné Bolla Andrea

Télbúcsúztatók, tavaszvárók
Idõsek és fiatalok egyaránt jelmezbe öltöztek

Az Aranykapu Bölcsõdében,
a Napsugár és a Szivárvány
Óvodában (bal oldali képünkön), valamint a Csengey
Gusztáv Általános Iskolában is
színes forgatag vett részt ezen
intézmények farsangi mulatsá-

gain. Az iskolában hagyomány
szerint külön tartottak bált az
alsó és a felsõ tagozat számára.
Az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub farsangi bálján (jobb oldali képünkön) ezúttal az ikladi és
a versegi partnerklubot, vala-

2012. MÁRCIUS

mint a Galgamenti Nyugállományú Honvédõk Egyesületét
látták vendégül a házigazdák.
A zenés-táncos-jelmezes felvonulás után a talpalávalót az ikladiak zenekara szolgáltatta.
Hídi Szilveszter felvételei

7

ASZÓDI TÜKÖR

Idén is futunk és kerékpározunk
a Nemzeti Rákellenes Nap utáni szombaton
Idén negyedszer szervezzük meg az április 10-i Nemzeti Rákellenes Naphoz legközelebbi szombaton az
„Aszódi rákellenes futást
és kerékpározást”. Menetünk – amelyhez bárki csatlakozhat – április 14-én délután 3 órakor a Javítóintézetbõl indul és ugyanide
tér vissza.

Futók és kerékpárosok
együtt teszik meg a mintegy 13
kilométeres távot, ami érinti a
domonyi és az aszódi temetõt.
Ezeken a helyeken mécseseket
helyezünk el a Javítóintézet
rákban elhunyt dolgozóinak
sírjánál.
14 órától lesz lehetõség az
intézet udvarán regisztrációra,
ennek díja felnõttek részére

Figyelem és tûzifa is jutott
télen a rászorulóknak
Polgárõrök, rendõrök is segítettek
Vitán felül igen kemény
télen vagyunk túl, s remélhetõen a tavasz ezután is
olyan lágy arcát mutatja
majd, mint tette azt a március 15-ét követõ hosszú
hétvégén.
A téli hónapokban városunkban szerencsére nem történt kihûlés miatti haláleset. A
Kistérségi Gondozási Központ
és az önkormányzat figyelemmel kísérte és lehetõség szerint
segítette a rászorulókat a hideg
évszak átvészelésében. Sztán
István polgármestertõl megtudtuk: a GAMESZ közremûködésével száznegyven mázsa
tûzifát osztottak szét negyven
(az anyagi helyzete miatt fûtési
gondokkal küzdõ) család ill.
egyedül élõ polgár között.
*
A Családsegítõ Szolgálat
novemberben négy, Aszód terü-

letén élõ hajléktalant közvetített a Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Házába, megelõzve a fagy okozta kihûléses tragédiákat. Folyamatos kapcsolatot tartunk az aszódi intézmények dolgozóival, jelzõrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy az egyedül élõ idõs,
gondoskodásra szoruló aszódi
lakosokról idõben érkezzenek
jelzések. Öt, krízishelyzetben
lévõ családnak adtunk intézményünk raktárában összegyûlt tüzelõanyagot, elsõsorban a jövedelem kiesése vagy
hiánya miatt.
Szeretnénk köszönetet mondani az aszódi polgárõröknek,
és a rendõrségnek, akik példamutató együttmûködést tanúsítottak a kistérség egyéb más
településein – hétvégenként is,
amikor a Családsegítõ Szolgálat bezárt.
Márta Bettina

600 Ft, diákoknak 300 Ft – további adományok felajánlását
is szívesen fogadjuk. A bevételt
a „Rák ellen, az emberért, a holnapért” Alapítványnak ajánljuk fel, reményeink szerint
képviselõik idén is jelen is lesznek a rendezvényen.

Szeretettel várunk mindenkit egy kis együttes testmozgásra! További információ:
Hárs Dénes, 06-20-331-2928,
harsdenes@invitel.hu

Aszervezõk:
Aszódi Javítóintézet és Hárs Dénes

Idõsek, figyelem!
Amennyiben

I
I
I

egyedül érzi magát az otthonában, társaságra vágyik,
családja elsõsorban a munkájával van elfoglalva, emiatt keveset látja õket,
egyre nehezebb az otthoni rezsiköltségeket kifizetni, ami a
folyamatos otthonlétbõl adódik,

akkor jelentkezzen az Aszódon mûködõ Idõsek
Klubjába, ahol napközben lehetõség nyílik:

I
I
I
I
I

a közösségi együttlétre,
a pihenésre,
a személyi tisztálkodásra,
a személyes ruházat tisztítására,
napi háromszori étkezésre.

A bejárás kisbusszal biztosított!
Az idõsek nappali ellátásának térítési díja jövedelemtõl
függõen változó, megközelítõleg a térítésmentességi kategóriától a napi 30 forintig terjedhet. Ha napi háromszori
étkezést is kér, annak a díja szintén jövedelemtõl függõ: jelenleg minimum 123,- Ft/nap, maximum 410,- Ft/nap.
Kérjük, töltse ki a lap alján lévõ szelvényt, ha jelentkezni szeretne az Aszódon mûködõ Idõsek Klubjába!
A szelvényt április 2-ig juttassa el a helyi Idõsek Klubjába:
2170 Aszód, Petõfi u. 6/a (Tel.: 06-30-816-0445).

Név:

.........................................................................................

Lakcím:

.........................................................................................

Telefonos elérhetõség: .....................................................................

Köszönetnyilvánítás

Aláírásommal jelentkezem az Idõsek Klubjába:

Ezúton értesítjük mindazokat, akik ismerték, tisztelték
és szerették

...................................................

Somogyi Julianna Mária
Aszód, Petõfi Sándor utca 2. szám alatti lakost, hogy türelemmel viselt, súlyos, hosszas betegség után február 22én életének 75. esztendejében csendesen elhunyt. Szülõhelyén, Szeghalomban március 7-én helyeztük örök nyugalomba. Külön köszönettel adózunk azoknak, akik életében segítették, támogatták Õt.
Gyászoló unokatestvérei

Napi háromszori étkezést:
................................................... ...................................................
kérek
nem kérek
(a megfelelõ helyen kérjük aláírni)
Aszód, 2012. ...................................................
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Adományosztás
a Szabadság téren
Február 25-e Aszódon sokak, 150-200 helybeli család számára jó napnak bizonyult; bármilyen csekély
mértékben is, de e napon
enyhültek anyagi gondjaik. A Hit Gyülekezete szeretetszolgálatának (HAH)
munkatársai ugyanis már
fél nyolctól a Szabadság téren sürgölõdtek, hogy 9
órától megkezdõdhessen a
kb. fél 12-ig tartó adományosztás.
A hidegben bizonyára jólesett a gulyásleves és a tea,
amelyekbõl több mint 100 adag
(teából 50 liter) fogyott. Gazdára talált 1500 kg ruha és közel
100 csomag tartós élelmiszer,
az Aszódi Hit Gyülekezete, és a
Budapesti HAH jóvoltából.
Ezek azonban csak az adatok,
amelyek szárazak, akár az élelmiszercsomagban a tészta. Sokaknak ugyanis egy-egy ilyen
adományosztás a hitét adja
vissza az emberi jóságban: jól
esik az a tudat, hogy vannak
emberek, akik – túllépve a kor
önzõ individualizmusán – gondolnak rájuk, segítenek rajtuk.
Sajnos nem mindenki értékelte ezt így: a helyszínen megjelenõ egyik helyi képviselõ
nem túlságosan kulturált formában fejezte ki nemtetszését

Kötelezõ eboltás
A Polgármesteri Hivatal és a
körzeti állatorvos ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy
Aszódon az ebek kötelezõ, veszettség elleni védõoltása öszszevezetéses formában az alábbi helyen és idõpontban lesz:

tóanyag, a féreghajtó és egyéb
anyagok költségét, 3.000,- Ft-ot
ebenként. Az oltásra szíveskedjenek elhozni az ebek oltási igazolványát.
Az oltás befejezése után lehetõség lesz az állatok tartási
helyén történõ oltására – ebben
az esetben udvaronként 800 Ft
kiszállási költséget kell fizetni.

a teljesen törvényes, jó szándékú és erkölcsileg feddhetetlen
karitatív akcióval szemben,
holott az adományozásban
nem játszottak semmilyen szerepet vallási-felekezeti szempontok. Bár a sátrakon a moliÁprilis 11. (szerda) 15-17 óra:
nók jelezték, hogy az egyház
Falujárók
útja 5. elõtti tér
szívesen várja az 1%-os felajánlásokat, az a tény, hogy e munÁprilis 13. (péntek) 14-16 óra:
Fenti idõpontokon kívül
ka már 2008 óta folyik Aszódon
GAMESZ-udvar
minden hétfõn és csütörtökön
(és nemcsak látványos, köztéri
16-18 óra között van lehetõsaég
Április 14. (szombat) 9-12 óra:
akciók formájában, hanem hétoltásra a Bag, Vasút u. 1. szám
Polgármesteri
Hivatal
udvara
köznap a raktárirodában is),
alatti rendelõben.
bizonyítja, hogy ezúttal sem
Dr. Németh Mihály
Az
oltás
alkalmával
kell
megPR-akcióról volt szó.
körzeti állatorvos
fizetni
az
oltási
illetéket,
az
olA szervezet tagjai ezúton is
köszönik a polgármester úrnak
és a városvezetés mindazon
tagjainak, akik munkájukban
értéket látva támogatták és reményeik szerint támogatni is
fogják törekvéseiket.
M. T.
*
Megkerestük Szovics Pál ön- Kondoros (Piac) tér 46. kormányzati képviselõt, aki elmondta: az adományosztást elismerésre méltó, nemes cseleKÖTELEZÕ EBOLTÁS LESZ
kedetnek tartja, de úgy véli, annak nem a város fõterén a he2012. március 24-én, szombaton
lye; a többi karitatív szervezet
10-15 óra között
is másutt oldotta meg ezt a feladatot. Sztán István polgármesvagy rendelési idõben:
tertõl megtudtuk, hogy a seHétfõ
10.00-11.00
gélyosztás szervezõi közterüKedd,
Szerda,
Csütörtök
18.00-19.00
let-foglalási engedélyt kértek
Szombat
11.00-13.00
és kaptak a Szabadság térre. n

Figyelem!

AZ ASZÓDI ÁLLATORVOSI
RENDELÕBEN

Háznál oltáskor idõpont-egyeztetés
a 06-20-44-60-938-as telefonszámon.
Az oltás díja 4.000,- Ft kutyánként
(féregtelenítõvel együtt)
Dr. Fodor Sándor állatorvos

APRÓhirdetések
Munkatársakat keresek számítógépes munkakörbe. Telefonszám: 06-28/413-417

2012. MÁRCIUS
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Az Aszód Ifjúságért Alapítvány
pályázati felhívása

Az Aszód Városért
Alapítvány
pályázati felhívása

A pályázat beérkezési határideje 2012. április 6. péntek
14.00 óra. A késve érkezett páAz Aszód Városért Alapítlyázatokat nem tudjuk figyevány kuratóriuma pályázatot
lembe venni.
Az Aszód Ifjúságért Alapítvány ír ki a személyi jövedelemadó
Kuratóriuma nevében: 1%-ából befolyt összeg szétoszKovács Ferencné tására.
Témája: nyári táboroztatás,
kirándulások szervezése, a szabadidõ kis közösségekben való
eltöltése.

A Saubermacher Magyarország Kft. által fenntartott
Aszód Ifjúságért Alapítvány
pályázat útján kívánja szétosztani a 2011. évben személyi jövedelemadó 1%-ából a számlájára befolyt összeget, 516.025
Ft-ot, valamint az alapító támogatásából 300.000 Ft-ot.
Az alapítvány célja: az ifjúsági programok, kulturális hagyományok ápolása, az idõsek
karitatív jellegû segítése az ifjúság bevonásával, környezetvédelmi tevékenységek támogatása.
A keretösszeg szétosztására
pályázatot írunk ki az alábbi
témakörökben:
Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok környezetszépítõ és környezetvédõ programok támogatása.
Helyi hagyományok. Népzenei, népi játékok, népszoká-

sok ápolása, felkutatása, programok, rendezvények szervezése.
Közösségteremtõ programok. Helyi szabadidõs programok, táborok, kulturális események támogatása.
Sportrendezvények, versenyek, vetélkedõk.
Az egyének és közösségek a
kiírásnak megfelelõ pályázatokat az alábbi címzéssel adják fel
hét példányban: Polgármesteri
Hivatal, Aszód Ifjúságért Alapítvány, 2170 Aszód, Szabadság
tér 9. Kérjük feltüntetni: Ifjúságért Alapítvány Pályázat
2012.
Pályázni csak pályázati ûrlapon lehet. Az ûrlap beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal titkárságán, az Aranykapu Bölcsõdében, a Városi Könyvtárban és letölthetõ Aszód város
honlapjáról.

Gyógyszertári ügyelet

Állatorvosi
ügyelet
Ügyelet

Március 31 - április 1.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

Április 14-15.:
Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.
Tel.: 06-20-446-0938

Március 25.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Április 7-9.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Április 22.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (március
31-április 1., 9., 14-15., 2829.) a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015);

Figyelem!

AZöld HídRégióKft.
azöldhulladékot
Aszódon
legközelebb

április 5-én
szállítja el
aháztartások elõl.

páros hétvégén (március 25.,
április 7-8., 22.)
a Szent István Patikában
(Kondoros tér 49. Tel.: 400-552).

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Városrendész:
Szabó Imre
06-30-816-0437

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

2012. MÁRCIUS

A pályázati adatlap átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Beadási határidõ:
2012. április 20.
Postacím:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Pála Sándorné
a kuratórium elnöke
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TAXI

Aszód
06-20-488-5910

Hétfõ - péntek: 18.00-22.00
Szombat - vasárnap: 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
Újra várlak a Rákóczi úti kellemes környezetû

Hajfogadómba!
Fodrászmesterként, a vendég kérését figyelembe véve szolid
árakon, igényesen elkészítem nõi rövid frizurádat 2.200,- Ft-ért.

Férfi, nõi, gyermek fodrászat
iwiw-en megtalálod oldalamat Hajfogadó Csilla néven
Rugalmas nyitva tartás

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Mudri Csilla
Cím: Aszód, Rákóczi út 22/a

¯ 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

Tel.: 06-20-358-7866

Érdeklõdj munkámról és fordulj hozzám bizalommal!

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

2012. MÁRCIUS
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretõ Édesanyánk,

özv. Medveczky Mártonné
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak és sírjára virágot vittek.
Gyászoló gyermekei és családtagjaik

A Hungaro-SLR Kft.
gödöllõi telephelyére

felvesz 1 fõ
németül jól beszélõ
export számla ügyintézõt.
Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

Számítógépes
szemvizsgálat
minden nap!

Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

Jelentkezni lehet e-mail-en
az a.potvorszki@slr.hu címen.

Volánbusz bérletek kaphatók!

2012. MÁRCIUS
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Aszódtól a Délvidékig Programajánló
VI. Aszódi Honismereti Akadémia

Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza
Programjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.hu
A VI. Aszódi Honismereti
Akadémia elõadásai a Mûvelõdés Háza kamaratermében:
Március 26. 18.00
Dr. Péterfi Gábor: Szabó
Dezsõ és Féja Géza Trianonreflexiója és külpolitikai nézetei
A közelmúltban megjelent
kötetérõl a szerzõvel Homoki
Gábor beszélget.

Március 5-én Dr. Asztalos István Aszódi családok címû,
nemrégiben elkészült kötetének anyagából tartott elõadásával (képünkön) indult útjára a VI. Aszódi Honismereti Akadémia öt részbõl álló sorozata. Lapunk nyomdába adásáig Klamár Balázs Hatalomváltások a Délvidéken 1918 és 1945 között, Dr. Klamár Zoltán pedig A
sokarcú Vajdaság: Bácska, Bánság, Szerémség címmel
tartott elõadást. (Az április 2-án záruló Akadémia további programjairól jobbra, a Programajánlóban olvashatnak.)
Hídi Szilveszter felvétele

Hogyan mûködik a paksi atomerõmû?
Március 29-én Aszódra, a Szabadság térre érkezik
a Paksi Atomerõmû tájékoztató kamionja. Az erõmû mûködését
gazdag információs anyaggal és a látogatók által is kipróbálható
szimulátorral mutatják be a szervezõk.
A programról részletesen olvashatnak városunk honlapján:
www.aszod.hu

Egy százalék
Mobiltelefon, távvezérlõvel mûködõ színes TV, automata
mosógép, mikrohullámú sütõ stb. az életkörülményeinket
javítják. Illõ gondolni ezek elõdjeire, kialakulásukra.
Ha mindezeket az eszközöket szeretjük használni, akkor
támogassuk adónk egy százalékával az Aszódi Elektromos
Gyûjtemény Alapítványt, ahol ezen csodák kialakulását,
fejlõdését láthatjuk, olvashatunk róluk.
Adószám: 18666911-1-13
*
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri,
hogy jövedelemadója 1%-át az alapítvány javára
szíveskedjen felajánlani.
Adószám: 19180461-1-13
*
Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub kéri, hogy
jövedelemadója 1 %-át a Klubunk javára szíveskedjék
felajánlani. Köszönjük!
Adószám: 18718018-1-13

1%

Április 2. 18.00
Kertész Csaba Zoltán:
„Szerzõi jogdíjfizetés a településeken és a közmûvelõdési intézményekben”. Fontos tudnivalók a nyilvános elõadásokkal
kapcsolatos szerzõi jogi szabályozásról c. elõadása.

***
Március 29. 11.00:
Emlékünnepség Miskolczy
huszárkapitány sírjánál az
aszódi temetõben. Emlékezõ
beszédet mond: Gál Gyula önkormányzati képviselõ
Április 14. 18.00:
Budai András „Még úton
vagyok” címû elõadói estje a
Római Katolikus Hitéleti Központban. Közremûködik:
Magyari Zita, Bóka Bori,
Bartók Bálint, Bogdán András
A programok ingyenesek!

A Podmaniczky Júlia Nõegylet
húsvétváró programjai
A Podmaniczky Júlia Nõegylet szeretettel vár minden érdeklõdõt az alábbi programjaira:
Március 27. kedd 18.00:

Húsvéti szokások
Dr. Deáky Zita néprajzkutató
(Szent István Egyetem,
Gödöllõ) elõadása az
Aranykapu Bölcsõde aulájában
Március 30-án, pénteken
17-19 óráig:

Húsvéti készülõdés
Ismerkedés az évszázados
kézmûves technikákkal

Mûvészeti vezetõ: Székely Éva,
a Népmûvészet Mestere
Helyszín: Városi Nyugdíjas
Klub helyisége
(Aszód, Hatvani u. 1.)
Március 30. péntek 19.00:

Táncház
a Breda zenekarral
a Csengey Gusztáv
Általános Iskola aulájában
A táncház kivételével a programok ingyenesek, a kézmûves
foglalkozásra az érdeklõdõk
hozzanak kifújt tojásokat.

Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: Vértes Gábor ügyvezetõ igazgató Megrendelés száma: 3/2012
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.
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