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ingyenes
kiadvány

Június 29-én ünnepli

megalakulásának 100. évét

az Aszódi Futball Club.

1912. június 29-én 15 órai

kezdettel az izraelita nép-

iskolában összegyûltek ki-

mondták az Aszódi Sport-

egyesület megalakulását.

Az egyesület színe piros-fe-

ketelett.

Nézzük az elsõket: a klub

elsõ elnöke volt,

elsõmérkõzésére1912.augusz-

tus 11-én 17 órai kezdettel ke-

rült sor, elsõ ellenfele a Pestúj-

helyi SE, elsõ góllövõje

II. Az elsõ fennmaradt

Micsinay Ernõ

Her-

mann

csapatnévsor: (kapus),

(hátvédek),

(középpályások),

(csatárok).

(Forrás: –

KisvárosaGalga-mentén)

Mi, a ma élõ utódok csak a

legmélyebb tisztelettel emlé-

kezhetünk a nagy elõdök, az

alapító atyák akkori tevékeny-

ségére. Kötelességünk, hogy le-

galábbakkoraelszántsággal fo-

lytassuk a megkezdett mun-

kát, mint amikor a semmibõl

kellett létrehozniaklubot.

Jankó

Bamberger, Kocsis

Galambos II., Babinszki, Szele-

csényi Einber-

ger, Peress, Galambos I., Né-

meth, Hermann II.

Dr. Asztalos István

(folytatása4.oldalon)

Múlt, jelen és jövõ...
100 éves az aszódi futballegyesület

Závada Pál Aszódon

Az Aszódi Lokálpatrióták Podmaniczky János Társa-

ságavendégevolt Kossuth-díjas író.A

és más szépirodalmi mûvek, valamint szocio-

lógiai tanulmányok szerzõjével beszél-

getettaCsengeyiskolagyermekkönyvtárában.

ZávadaPál Jadvi-

ga párnája

Novák Lászlóné

Hídi Szilveszter felvétele

Befejezéséhez közeledik

címû,

A pályázat 7 településen

biztosítja a szociális szolgálta-

tások infrastrukturális fejlesz-

tését. A kivitelezési munkák

befejezõdtek; az eszközbeszer-

zésekközül,akonyhatechnika,

bútor, lakástextil, lakásfelsze-

„A

szociális szolgáltatásszervezés

minõségi javításaazaszódikis-

térségben” KMOP-

4.5.2.2f-2010-0001 jelû pályáza-

tunk.

relés, elektronika és papír-író-

szer pályázatok sikeresek vol-

tak, elindult az eszközök be-

szerzése. A kerti bútorok pá-

lyáztatása sikertelen volt, mert

a rendelkezésre álló keretösz-

szegnél jóval magasabb ajánla-

tok érkeztek be. Ennél a tétel-

nélújabbkiírásravoltszükség.

Elõttünk álló feladat még az

épületek felszerelésén kívül a

projektpénzügyiésmûszaki le-

zárása, a mûködési engedélyek

beszerzése.

A projekt fizikai megvalósu-

lásának tervezett határideje

projektvezetõ

2012.június13.

VargaJánosné

Célegyenesben a kistérségi KMOP-projekt
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Pályázat a Csengey iskola sportcsarnokának felújítására
Március29.

A törvényi változások miatt
átalakítás szükséges a közel 27
ezer fogyasztót ellátó Galga-
menti Víziközmû Kft-nél; az e
célt szolgáló lépéseket egyhan-
gúlag támogatta a képviselõ-
testület. A vízvagyon állami/-
önkormányzati tulajdonban
maradása érdekében legalább
150 ezer fogyasztót kiszolgáló
társaságokat kell alakítani,
ami legalább 5-6 társulás fúzió-
ját igényli. A testület felhatal-
mazta országgyû-
lési képviselõt, hogy ennek ér-
dekében képviselje a 26 Észak-
Kelet-Pest megyei önkormány-
zatérdekeit.

A Szakorvosi Rendelõintézet
helyzetérõl
a MedCenter Kft. ügyvezetõje
adott tájékoztatást. A szüksé-
gesnél jóval alacsonyabb OEP-
finanszírozás ellenére az intéz-
mény szakember-ellátottsága
megfelelõ; a betegforgalom ta-
valy 40, idén eddig 37 %-kal ha-
ladtamegafinanszírozotttelje-
sítményt. A szakmai beszámo-
lót egyhangúlag elfogadta a
grémium, de egy új, a vagyon-
kezelési szerzõdésnek megfele-
lõ beszámoló készítésére köte-
lezte a céget. Ezután Aszód
gesztorsága mellett, az érintett
11 település részvételével tár-
sulás létrehozásáról döntöttek
az SZTK további mûködtetése
érdekében. Ugyancsak elfogad-
ták a hasonló pénzügyi gon-
dokkal küzdõ Orvosi Ügyelet

Tóth Gábor

Gevorgján András,

Nonprofit Kft. ill. a Védõnõi
Szolgálatbeszámolóját.

A Galga Polgárõr Egyesület
tagjai tavaly 1600 óra szolgála-
tot adtak a városban, a rend-
õröknek több alkalommal segí-
tettek bûnelkövetõk elfogásá-
ban. Munkájukat a szerény
anyagi háttér mellett az is ne-
hezíti, hogy a Falujárók út 1.
számalatti irodájukacsapadék
ill.azegyikbérlõ lakásábantör-
tént csõtörés miatt beázott.

elnök beje-
lentette, hogy al-
elnökkel együtt áprilistól le-
mondanakésátadjákahelyeta
fiatalabb generációnak. Az
egyesületet 22 éve irányító el-
nök a megyei polgárõr szerve-
zet elnökségében még egy évig
képviseliakörzetet.

A bölcsõdei élelmezés nyers-
anyagnormáját ill. a gyermek-
étkeztetés személyi díját szep-
tembertõl napi bruttó 285 Ft/-
fõben állapította meg a testü-
let.Agondozásidíja jövedelem-
vizsgálatalapján57ezerFt/fõig
térítésmentes; afölött 88 ezer
Ft-ig 200, 118 ezer Ft-ig 300,
családtagonként ennél na-
gyobb jövedelem esetén 400 Ft-
otkell fizetni .

A kistérségi gondozási pro-
jekt kerti eszközeire kiírt pá-
lyázatot eredménytelennek
nyilvánította és újra kiírta a
testület, mert a beérkezett
ajánlatok jóval meghaladták a
keretösszeget. Mintegy 127
milliós összköltséggel, ebbõl
7,27 milliós önrész biztosításá-
val az önkormányzat benyújtja

Szenoráczki Ferenc

Kvaka István

naponta

Önkormányzati hírek

pályázatát a Napsugár Óvoda
bõvítésére és felújítására. (A
VÁTI azóta befogadta a pályá-
zatot, amely formai szempont-
bólmegfelelõ, tartalmát lapzár-
tánk után vizsgálják a kiírók.
Várhatóan húsz projektet tá-
mogatnak, információink sze-
rint a keretösszeg háromszoro-
sáraérkezett igény.)

A kötelezõ felvételt biztosító
tagóvodai és tagiskolai körze-
tek elfogadása után 4 millió Ft
értékben haszongépjármû be-
szerzésérõl döntött a testület a
GAMESZ számára. A Richly
Emil téren november végén át-
adott játszótér közvilágítására
nettó 385 ezer Ft-ot biztosí-
tottak.

A testület hozzájárult a Béke
út Mély út felé történõ egyirá-
nyúsításához,aMalomközese-
tében viszont újratárgyalják a
napirendet a közlekedés terve-
zési elõírásainak függvényé-
ben. A vasútállomásnál, a
Tabán térem, a MOL-kútnál és
a lakótelepi ABC mellett térké-
pes hirdetõtáblákat állítanak
fel, emellett döntöttek a már
meglévõkéttáblafelújításáról.

A LEADER-pályázat kap-
csán módosították az Aszód
FC-vel kötött együttmûködési
megállapodást,majdaCsengey
iskola tornacsarnoka nyílászá-
róinak, fûtõ-, világítótestjeinek
és padlóburkolójának cseréjé-
hez max. 20 milliós pályázat
benyújtásáról döntöttek. A pi-
actér tervezett rekonstrukciója
miatt szükségesnek mondták
kiabüfé-falatozóközmûveinek

önkormányzati tulajdonba ke-
rülését.

A több bizottság munkájá-
ban résztvevõ képviselõk havi
tiszteletdíját 50 ezerrõl 70 ezer,
a bizottsági elnökökét 80 ezer
Ft-ra emelték. A külsõs bizott-
sági tagok az eddigi 6 ezer
helyett 10 ezer Ft tiszteletdíj-
ban részesülnek. A két ellen-
szavazat mellett elfogadott ha-
tározati javaslat ellenzõi a vá-
ros nehéz anyagi helyzete mi-
att voksoltak az emelés ellen,
mígazazt támogatókatestület
létszámának megfelezése
miatt gyarapodott feladatok ill.
az eredményes munka honorá-
lásával indokolták döntésüket.
Egy-egyellenszavazatmelletta
polgármester illetményét brut-
tó 483.100-ról 510 ezer Ft-ra, az
alpolgármester tiszteletdíját
pedig 173.900-ról 180 ezer Ft-ra
emelte a testület.

jegyzõ elmondta: az illet-
mény és a tiszteletdíjak meg-
állapítása a törvényi keretek
között, az elõírásoknak megfe-
lelõentörtént.

A nem rendeltetésszerû
használat miatt a Régész úton
és a Céhmester utcában álló
szelektív hulladékgyûjtõ szige-
tek funkcióját ideiglenesen
megszüntették a képviselõk.
Folytatódik a Tiszta, Virágos
Aszódért pályázat; a jelentke-
zési lap a Polgármesteri Hiva-
taltitkárságánvehetõát.

Dr. Bóta Juli-

anna

(Azülésekjegyzõkönyvei

éshatározataivárosunk

honlapjánolvashatók.)

2012. ÁPRILIS2012. ÁPRILIS



A megjelölt célok között nyá-
ri táborok, sportprogramok,
kézmûves foglalkozások épp-
úgy szerepeltek, mint kiállítá-
sok rendezése, játszótér- és
parkfelújítás, prevenciós prog-
ram vagy családkutatás. A pá-
lyázat nyerteseinek listája a

honlapon ol-
vasható.
www.aszod.hu

Önkormányzati hírek 3ASZÓDI TÜKÖR 3ASZÓDI TÜKÖR

836 ezer forintot osztott szét
az Aszód Ifjúságért Alapítvány

2012. ÁPRILIS2012. ÁPRILIS

Ebéd házhozszállítás az Evangélikus Gimnáziumból
A és B menü

ingyenes kiszállítás
650 Ft/adag

Akciónk továbbra is:

06-30-742-7972

1 hónap elõfizetés

esetén 2 db ételhordót adunk ajándékba!

Tel.:

A nyári
szünetben is

minden hétköznap

A nyári
szünetben is

minden hétköznap

Tájékoztatjuk adófizetõinket,
hogy a 2012. I. félévi befizetési
határidõk lejártak. A befizetési
határidõig ki nem egyenlített
adótartozásaikat késedelmi pót-
lékkal emelten átutalással, cso-
portos beszedési megbízással
vagy készpénz-átutalási megbí-
zással teljesíthetik. Pénzforgal-
miszámlaszámaink:

12001008-00335521-00100008

12001008-00273855-00100001

12001008-00170037-00100001

12001008-00169993-00900000

12001008-00108154-00100006

12001008-00335554-00100006

A helyi adóügyek ügyintézésé-
vel kapcsolatos ûrlapok és tájé-
koztatók a hon-
lapunkról letölthetõek. Kész-
pénz-átutalási megbízást (csek-
ket) ügyfélfogadási idõben a Pol-
gármesteri Hivatal adóügyi
munkatársaitólkérhetnek.

Felhívjuk a talajterhelési díj fi-
zetésére kötelezett ügyfeleink

Magánszemélyek
kommunálisadója:

Helyiiparûzésiadó:

Gépjármûadó:

Telekadó:

Talajterhelésidíj:

Késedelmipótlék:

www.aszod.hu

figyelmét a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
Törvény 12. § (3) bekezdésének
2012. február 1. napján hatályba
lépett módosítására, melynek ér-
telmében a korábbi 120.- Ft/m
egységdíj a tízszeresére, azaz
1.200.- Ft/m egységdíjra emelke-
dett. A mértékemelkedés jelen-
tõs, ezért érdemes a közcsatorna
hálózatra mielõbb rákötni, mert
március 31-tõl már a magasabb
díjfizetésrelesznekkötelezettek.

Díjfizetési kötelezettség terhe-
li azt a fogyasztót, aki a mûszaki-
lag rendelkezésre álló közcsator-
nahálózatranemkötrá.

A 2011-es évrõl 2012. március
31-ig kellett a kötelezetteknek
bevallást adniuk és a díjat megfi-
zetniük.Abevalláshozszükséges
nyomtatványokat az önkor-
mányzat honlapjáról, illetve a
polgármesteri hivatal adóügyi
irodájábanbeszerezhetik.

Ügyfeleink helyi adókötele-
zettségével kapcsolatos kérdései-
re az adóügyi munkatársak a kö-
vetkezõ telefonszámon adnak tá-
jékoztatást: .

Köszönjük adózóink együtt-
mûködését!

3

3

28/500-681

AszódVárosÖnkormányzati
Adóhatósága

Adózási információk

gárõrségének tagjait, akik ön-
ként vállalták esküjükben, te-
gyenek meg mindent , hogy a
bûnelkövetõkkel szemben elfo-
gás után a törvényi elõírás sze-
rintlépjenekfel.

Felhívom a fémhulladék-át-
vevõhelyek vezetõinek figyel-
mét, hogy mindenkor tartsák
be a részükre elõírt követelmé-
nyeket. Amennyiben ezt nem
teszik meg, kezdeményezni fo-
gomatelephelyükbezárását.

Köszönöm minden Aszódi
Polgárnak, akik ebben a tevé-
kenységembentámogatnak.

LegyenvégrerendAszódon!
Tisztelettel:

polgármester
SztánIstván

Tisztelt aszódi Polgárok!
TiszteltÜzem-és

Vállalkozásvezetõk!

a 06-30-
648-8501-es telefonszámon

Azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy fogjunk össze a
bûnmegelõzés érdekében. Újra
számos betörés van Aszód te-
rületén. Kérem Önöket, hogy
akár nappal, akár éjjel látnak
nem megszokott mozgást vagy
vélhetõ elkövetõket a város-
ban, szíveskedjenek

engemértesíteni.
Nem engedhetjük meg, hogy

javainkat egyesek ellopják. Itt
kérem újra a helyi Rendõrség
tagjait, hogy a törvény szigorá-
val élve, valamint a város Pol-

A közrend védelmében

Felhívás az Erdélybõl
Aszódra költözöttekhez

Aszód Város Polgármestere-
ként, illetve többek kérésére
kezdeményezek egy baráti be-
szélgetést az Erdélybõl Aszód-
ra költözöttek részére május
10-én 18 órakor a Polgármes-
teriHivataltanácstermében.

Tisztelettel:
polgármesterSztánIstván

Negyvenegy pályázó ösz-
szesen 2,72 millió Ft igény-
nyel jelentkezett az Aszód
Ifjúságért Alapítvány ápri-
lis elején zárult pályázatá-
ra. A személyi jövedelem-
adó 1%-ából és a Sauber-
macher Magyarország Kft.
támogatásából lapunk
nyomdába adása elõtt 836
ezer Ft-ot osztott szét az
alapítványkuratóriuma.

APRÓhirdetés

Intenzív fejlesztést vállalok
2-9 éves korig. Tanulászavar,
figyelemzavar, vagy gyerme-
ke más , mint a többi?

Hívjon bizalommal!

Tel.: 06-70-634-1306.

„ ”
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A Legyen az Ön Szívügye is
Alapítvány beszámolója

A festéshez szükséges anya-
gokat biztosította

éfestékbolt(lakótelep),
Vörpi üzlet,

, Deko festék diszkont,
Galgafesték 96

Kft, Verseg
Tüzép. Anyagköltség hozzájá-
rulásuk fejenként 20.000.- fo-
rintértékû.Afestésutánitaka-
rítási munkákban jelentõs sze-
repet vállalt
Kartalról. Kartal-
ról a tetõk javításával, ácsmun-
kával 250.00.- Ft értékben tá-
mogatott, Kartal-
ról a vízvezeték-szereléssel
30.000.- Ft értékben segítette a
Rendelõintézetet.
Bagról a villanyszerelési mun-
kákkal és az ahhoz szükséges
anyag biztosításával szintén je-
lentõsen támogatta az intéze-
tünket és ezen keresztül Önö-
ket. Az elvégzett munka értéke
220.000.-Ft.

A természetbeni felajánlá-
soknak köszönhetõen az ala-
pítvány rendelkezésére álló
pénze elég volt a

régenaktuálissávált cseré-
jére, en a textil függönyök

kiváltására.
Legközelebbi tervünk a be-

tegmosdók rendbetétele. A ké-
sõbbiekben is örömmel vesz-
szük felajánlásaikat, legyen az
pénz, szakipari vagy segéd-
munka,beépíthetõanyag.

Minden változás, amit már
most is látható a betegek kom-
fortját javítja, az ellátás színvo-
nalát emeli, Önöknek az Önök
pénzébõl hajtjuk végre. Az ala-
pítvány kuratóriuma ebben a
folyamatban csak közvetítõi
szerepettöltbe.

A

öszönetteltartozunk
mindenkinek, aki bármilyen
formában a pozitív változások
melléálltésállnifog!

Péter Lajos-
n Búzás
János, Márta
Árpád
Vaigel Zoltné,

Langa Gábor,

Németh Tibor
Tóth József

Bodó Gyula

Deli József

várótermi pa-
dok

ÁNTSZ elõírásainak megfelelõ

z alapítvány kuratóriuma
és a rendelõintézet dolgozói
nevébenk

Azalapítványkuratóriuma

Tiszteltbetegeink,

támogatóink!

A
fõbb bevételei az

Önök jóvoltából az alábbiak
szerintalakultak:

340.300.- Bankszámlára tör-
tént kisebb összegû befizeté-
sekbõl
510.000.- Aszód jótékonysági
délután
300.000.- Iklad jótékonysági
délután
130.000.- Iklad Evangélikus
Egyházgyûjtésébõl
190.000.- Galgahévíz jóté-
konyságiest

250.000.- Hévízgyörk jóté-
konyságiest
306.000.- Domony jótékony-
ságirendezvény

Köszönjük a fent felsorolt te-
lepülések vezetõinek, hogy vál-
lalták a rendezvény megszer-
vezését, lebonyolítását és lako-
sainak felkérését a támoga-
tásra!

Ilyen jelentõséggel bír a ter-
mészetbenfelajánlott juttatás:

A rendelõintézet betegváró-
jánakfestése-mázolása
A világítótestek cseréje a
folyosókon
A tetõcserepek szükség sze-
rinti cseréje, a tetõk javítása,
mind a Tüdõgondozón, mind
aRendelõintézeten
A vízvezetékrendszer szaka-
szos javítása, a melegvízellá-
tásoptimalizálása

A festést szoba-
festõ szervezte meg felkérve
néhány szobafestõ kollégát:

Afes-
tés munkadíja 400.000.- forint
lettvolna.

Legyen az Ön Szívügye is
Alapítvány

Tégen Gábor

Gregus Istvánt, Gács Kálmánt,
Majoros Jánost, Majoros Pé-
tert, Urr Lászlót, Kaspár Krisz-
tiántésKovacsikBalázst.

2011:

2012:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(folytatásaz1.oldalról)

Fénykorában az aszódi foci
az NBIII-ban is letette névje-
gyét, azóta a megyei bajnokság
különbözõ szintjein szerepel.
Jelenleg a megyei második vo-
nalban vitézkedik több-keve-
sebbsikerrel.2004-benrészben
pályázati forrásból megújult a
klubház épülete, azóta azon-
ban csak az állagmegóvásra fu-
totta.

2011 nyarán a magyar parla-
ment elfogadta az un. öt lát-
vány-csapat sport támogatás-
ról rendelkezõ törvényt, amely
lehetõvé tette, hogy a társasági
adót ( ) fizetõ vállalkozások
adójuk 70%-ával közvetlenül
támogathatják az arra alkal-
masnak minõsített, amatõr
sportegyesületeket. (A felaján-
lott tao összegét egyébként leír-
hatják a tao alapjából, így to-
vábbi adókedvezményhez jut-
hatnak.) Ezzel olyan lehetõsé-
geknyíltakmegelõttünk,ame-
lyekre nem volt még példa az
elmúltszázévben.

AzAszódFC-tbeadottpályá-
zata alapján a Magyar Labda-
rúgó Szövetség alkalmasnak
találta a tao-s pénzek fogadá-
sára, melybõl 2011 végén 5,6
millióFt-otsikerült is lehívni.A
program lényege egy olyan
utánpótlás-nevelõ központ
létrehozása – annak létesít-
ménytechnikai hátterének biz-
tosításával amely a középsõ
Galgamente településein élõ,
tehetséges gyerekeknek ad le-
hetõséget a labdarúgás alapjai-
nakelsajátítására.

Egyesületünket az Épkomp-
lex Kft., a Turai Takarékszö-
vetkezet, valamint a Delta-
Truck Kft. támogatta. Számta-
lan aszódi vállalkozást is meg-
kerestünk ez ügyben, azonban
a legtöbb helyen vagy mereven
elzárkóztak elõlünk, vagy egy-
szerûen szóba sem álltak
velünk. Ennek ellenére a
Sportfejlesztési Programunk-
ban meghatározott feladatok

tao

–,

megvalósítását megkezdtük.
U7, U9, U11, U13 és U19-es csa-
patainkban mintegy 80 igazolt,
utánpótlás korú játékossal öt,
megbízási szerzõdéssel rendel-
kezõ,képzettszakemberfoglal-
kozik. Folyamatban van a csa-
patok felszerelése a labdarú-
gáshoz szükséges eszközökkel.
Új labdafogó hálókat, új kapu-
kat vásároltunk. Jelenleg a me-
zek, táskák, labdák beszerzése
folyik. 2012 õszén U15-ös csa-
pat indítását tervezzük, ennek
elõkészítése is folyamatban
van. Leader-pályázatból még
idén tavasszal megépül a ko-
rábbanledõlt-lebontottkerítés.

Elkészültek a sporttelep fel-
újításához szükséges tervek.
Két db 100-100 fõs, ülõszékes
lelátó építését tervezzük. Sze-
retnénk még ebben az évben a
régi edzõpályát felújítani és
sportolásra alkalmassá tenni,
hiszen a növekvõ utánpótlás
csapatok számát csak új pálya
igénybevételével tudjuk bizto-
sítani. A program folytatásá-
hoz szükséges források biztosí-
tása érdekében az MLSZ-hez
benyújtottuk a
2012-2013-asévadravonatkozó
Sportfejlesztési Programun-
kat. Jóváhagyás után ismét
meg kell gyõznünk az aszódi és
környékbeli vállalkozásokat,
hogy társasági adójuk nálunk
jobb helyen van, mint a NAV-
nál. Remélem, az eddig is meg-
valósult célkitûzések azt iga-
zolják, hogy a klub a támogatá-
sokat szabályosan, a jó gazda
gondosságávalhasználjafel.

Ezért kérem a társasági adót
fizetõ vállalkozókat, hogy segít-
senek minket! Ez nekik pén-
zükbenemkerül, azaszódi lab-
darúgásnak azonban óriási se-
gítséget jelent. Így tiszteleg-
jünk közösen a nagy elõdök, az
alapítóatyákemlékeelõtt!

alpolgármester

jóváhagyásra

Kovács Tamás

Múlt, jelen és jövõ...
100 éves az aszódi futballegyesület
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A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

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

AKCIÓ Szuper

árak

a COOP-nál!

Akció

Hús akció

április 12-tõl 29-ig

április 27-tõl 29-ig

Ízelítõ  akcióinkból:

Szatmári finomliszt 1kg Magyar tejföl 20% 330g

Marco Polo „B” hosszúszemû rizs 1kg Magyar kancsós tej 2,8% 1l

Sunol napraforgó étolaj 1l Arany fekte õrölt kávékev. 250g

Knorr tyúkhúsleves kocka 120g Bref WC fr. gél duo act. utt lemon.

Mátra csem. uborka 3-6cm 680g Domestos Atlantic fresh 750ml

Alföldi Farmföl 20% 140g Somat Standard tabl. 80db

COOP félzsíros tehéntúró 250g Harmony barack szín. ill. toalettp. 3r 16t

Delikát 8 ételízesítõ 250g Baba sampon könnymentes 400ml

Pepsi COLA üdítõit. 2l+0,5l EXTRA Lengyel füstölt Edami sajt

Heinken sör dob. 0,5l Univer Piros Arany csem., csípõs 160g

Tchibo Family kávé õrölt 250g Kaiser csem. sonka

Apenta üdítõital bodza, málna 1,5l Biopon takarékos norm. mosópor 4kg

Mlekpol trappista sajt Signal white system fogkrém 75ml

Danone Activia Fam. Domestos ált. tiszt. citrus 1l

Medve sajt natúr 8 cikk. 200g Palini húsmester lecsókolbász

Madeta UHT tej 1,5% 1l Pick diákcsemege

109,-Ft 229,-Ft

199,-Ft 219,-Ft

349,-Ft 359,-Ft

329,-Ft 349,-Ft

289,-Ft 419,-Ft

69,-Ft 1899,-Ft

249,-Ft 799,-Ft

469,-Ft 449,-Ft

379,-Ft 1499,-Ft

249,-Ft 299,-Ft

499,-Ft 1999,-Ft

179,-Ft 1399,-Ft

1199,-Ft 369,-Ft

299,-Ft 599,-Ft

339,-Ft 599,-Ft

159,-Ft 1799,-Ft

2x60ml

joghurt (többféle) 4x125g

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg /kg

/kg

Sertés oldalas Sertés dagadó1049,-Ft 1049,-Ft

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

Volánbusz bérletek kaphatók!

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: 8-12Számítógépes
szemvizsgálat
minden nap!

A nemrégibenújútalapot kapott Kómár

Gyula utca megnyítása alkalmából
(1565, 1566, 1567 ) mostegységesen

és
Az akció kizárólag erre a három telekre

vonatkozik, ameddig elnem fogynak,
deazárcsak idei szerzõdéskötés

és teljesítés esetén érvényes!

A Tél -Szentkereszt -Városréti út által határolt
területen,753-tól 1236 m -igválasztható méretig2

összközmûves építési telkek vásárolhatóak!

Akció!

3 db telek

darabonként4,5millió forintért eladó!

Tel.: 30/949-6925vagy

www.telekbroker.hu

hrsz.

A TELKEKEN MAX. 4 LAKÓEGYSÉGES
ÉPÜLETEK HELYEZHETÕK EL.

Információ, tájékoztatás:

30/857-4513

1550

1551
1539

1552
1538

1559

1560

1561

1554

15531537

1536

1555

1558

1514

1530

1529

ASZÓDON  ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK!

2012. ÁPRILIS2012. ÁPRILIS



7ASZÓDI TÜKÖR

Gyógyszertári ügyelet
szombaton8-12-ig

vasárnap9.30-11.30-ig

páratlanhétvégén(április28-
29.,május12-13.,26-27.)
aVárosiGyógyszertárban

(Szabadságtér 2.,Tel.:500-015);

pároshétvégén(április22.,
30.,május1.,5-6.,19-20.)
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

Április 22.:

Április 28-29.:

Április 30 - május 1.:

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

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

Május 5-6.:

Május 12-13.:

Május 19-20.:

Május 26-27-28.:

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

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

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

TiszteltAszódiPolgárok!

elektronikai hulladékgyûj-
tés

Tájékoztatom Önöket, hogy
május 19-én 7-13 óra között

lesz városunkban. A konté-
nerekbena lakosságielektroni-
kaiésakkumulátorhulladékok
helyezhetõk el.

a Falujárók úti ABC
elõtti terület ill. Régész u. 35.

A gyûjtés hely-
színei:

(az Evangélikus Gimnázium-
tól 50 m-re). Kérem Önöket,
hogy az odaszállítást

szíves-
kedjenekelvégezni!
A az alábbi
napokon és helyszíneken törté-
nik7és17óraközött:

Falujárók úti ABC
elõttiterület,Régészu.29.

csak eb-
ben az idõszakban

lomtalanítás

Június 5.:

Június 6.:

Június 7:

Június 8.:

Falujárók útja 5/18
elõtti szelektív tároló mellett;
Bercsényi út és a volt orosz lak-
tanya mögött; Hajnóczy utca
sarok.

Kondoros tér; Sza-
badságtér.

Szõlõ utca bejárat;
Régészu.35.

*

2011-ben lakossági összefo-
gással,pályázati forrásbólmeg-
tisztítottukaBerekerdõtasze-
méttõl. Sajnos vannak, akik a
közösségi munka értékét és a
helyi rendeletet semmibe véve
továbbra is e területen szaba-
dulnakmegaszemetüktõl.Fel-
kutatásukat megkezdtük, az
elkövetõk súlyos pénzbírságra
számíthatnak.

Tisztelettel:

polgármester

A Zöld Híd Régió Kft. a
Aszódon legköze-

lebb szállítja el a
háztartásokelõl.

*

zöld-
hulladékot

május 3-án

SztánIstván

Lomtalanítás, elektronikai és zöldhulladék gyûjtés

2012. ÁPRILIS2012. ÁPRILIS



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 4/2012

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
Aszód Város Könyvtára

és Mûvelõdési Háza

Május19.9-16.00:

Május31.17.00:

Június2.9.00-22.00:

Június4.18.00:

VárosiGyermeknap

Pedagógusnap

Euro-Party

TrianoniEmléknap

aNapsugárÓvodában
(SzentImreutca)

aMûvelõdésHázában

aSzabadságtéren

aSzabadságtéren

Mindencsütörtökön
10órától:

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

Benedek Krisztina

Programjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.huProgramjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.hu

Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza

A Galgamenti Wado-ryu Karate Klub tisztelettel értesíti a
harcmûvészet iránt érdeklõdõket arról, hogy

a kartali sportcsarnokban (Iskola u. 1.)
néven

rendezazalábbiversenyszámokban:egyéniéscsa-
patkata(formagyakorlat),valamin

rsenyérekészülünk,támo-
gatókjelentkezésétvárjuk!

május 12-én
(szombaton) 9 órától
GALGA-SZAC KUPA nyílt, stílusfüggetlen karate
bajnokságot

tkumite(küzdelem).
Info: (06-30-272-05-47,fasytibor@gmail.com).
AzAszódiKistérségújabbrangosve

FásiTibor

Köszönet a Fabula Könyvesboltnak
Mai világunkban különösen nagy örömmel tesszük közzé a

jótékony célú felajánlások hírét. Az aszódi Fabula Könyvesbolt
100 ezer Ft értékû könyvvel ajándékozta meg a kicsi óvodásokat.
KöszönetértePogányIstvánnakéscsaládjának.

ANapsugárÓvodagyermekeiésdolgozói

Nyílt nap a Napsugár
Óvodában
április 25-én (szerdán).

a2012-13.nevelésiévre:

NapsugárÓvoda

(Szent Imre u. 1.)

Szeretettelvárjukazérdeklõdõ
Szülõket, gyerekeket délelõtt
10órától.

Aszód,Falujárókútja5.

Aszód,SzentImreu.1.

Az Óvodába történõ jelent-
kezés a fent említett napokon,

Óvodaibeiratkozás

május7-10.:
SzivárványÓvoda

május14-17.:

EURO-PARTY
Felhívás fõzõversenyre!

Aszód Város Önkormányzata június 2-án a város fõte-
rénújramegrendezihagyományosfõzõversenyét.

Kérjük, hogy indulási szándékukat május 25-ig a mûvelõdés-
szervezõnek,ahrabalina@gmail.come-mailcímen,vagya06-30-
648-8493-astelefonszámonjelezzék!

hétfõnként 10-17 óra között,
egyéb napokon 10-15 óráig biz-
tosított.

a gyermek születési anya-
könyvikivonata
oltásikönyv
aszülõszemélyi igazolványa
a szülõ és a gyermek lakcím-
kártyája
agyermekTAJ-kártyája
baleset-biztosítás igénylése

eseténabiztosításdíja

A jelentkezés a kötelezõ fel-
vételt biztosító intézményben
lehetséges.

óvodavezetõ

Abeiratkozáshozszükséges:

J

J

J

J

J

J

NyírynéGazdikAndrea

Óvodai nyílt nap és beiratkozás

A muzsika szárnyán
Budai András és barátai koncertje

„Még úton vagyok...”, „Gyere, hallgasd csak az éneket!”

Budai András Bóka Bori

MagyariZita Bogdán

András Bartók Bálint

címmel a Római Katolikus Hitéleti Központban ismét
teltházas koncertet adott , aki
(furulya,hegedû,ének), (zongora),

(dob, marimba) és (basszusgitár)
közremûködésével népszerû dalokat az Illés
együttestõl

idézett fel
MáthéPéterenátZoránig.

HídiSzilveszterfelvételei

HISTÓRIÁS TÁBOR
A török kori

Magyarország

Június 25-29.
Naponta 9.00-16.00-ig

a Városi Könyvtár
Gyermekrészlegében.

Korosztály: 8-14 évesek

A tábor díja: 10.000 Ft,
részletekben is fizethetõ.

Jelentkezni lehet
a Gyermekkönyvtárban

5000 Ft elõleg befizetésével.


