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ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Alapkõletételi ünnepség
a baptista imaház udvarán
Április 15-én alapkõletételi ünnepi alkalom színhelye volt az Aszódi Baptista Gyülekezet imaházának
udvara. A megjelenteket –
köztük Mészáros Kornélt, a
Magyarországi Baptista
Egyház fõtitkárát, Meláth
Attilát, a 87 baptista gyülekezetet egyesítõ Budapesti
Egyházkerület elnökét,
Sztán István polgármestert, valamint a környék
baptista gyülekezetei és a
kivitelezõ cég képviselõit –
Urbán Gedeon, az aszódi
gyülekezet lelkipásztora
köszöntötte.
Az építkezés dokumentumait, az errõl szóló egyházi kiadvány példányát és a város pecsétjét is tartalmazó hengert
Urbán Gedeon és Sztán István

Állványba
öltözött

az evangélikus
templom
helyezte el az épület alapjában
kialakított üregben.
Az Aszódon 1936 óta mûködõ baptista gyülekezet jelenleg
31 bemerített tagot és 30 gondozottat számlál. Az imaház

1912-ben emelt épületét 1957ben vásárolták meg. Az udvaron néhány éve lebontott lakás
helyére – az önkormányzat
közremûködésével újjáépí(folytatás a 4. oldalon)

A szeretet megnyilvánulásai
Harmadszor rendezték meg A Bölcsõde Napját Aszódon
Az ünnep összetart, a szeretet összeköt. Két ölelõ
kar, ami a gyermekekhez
való szeretetteljes odafordulást jelképezi a valóságban és az épület formájában. Ezek voltak A Bölcsõde Napja alkalmából Aszódon harmadik alkalommal
megrendezett ünnepség fõ
gondolatai.
Hazánk 273 kisdedóvó intézményének egyike az aszódi,
amely 1958 áprilisában nyitotta meg kapuit a Petõfi utcában.
Erre az eseményre is emlékeztet A Bölcsõde Napja. A beveze-
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tõben Kovács Ferencné ezúttal
is számos vendéget köszönthetett, köztük Bagyin József korábbi és Sztán István jelenlegi
polgármestert, Dr. Bóta Julian-

na jegyzõt, valamint Szûcs
Viktóriát, a Bölcsõdei Dolgozók
Demokratikus Szakszervezetének elnökét.
(folytatás a 3. oldalon)

Május elsõ felében felállványozták az 1727-ben felszentelt
evangélikus templom tornyát.
Az augusztus végéig tervezett
munkálatok során felújítják a
toronysisakot, a tetõszerkezetet, valamint az épület vakolatát, és megerõsítik a belsõ boltozatot. Mindemiatt a templom várhatóan július közepéig
zárva tart, az ünnepi alkalmakat az egyházközség gyülekezeti termében tartják.
A felújítás költségeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház 31 millió, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium
Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkársága 5 millió
Ft-tal járult hozzá – tudtuk
meg Lõrincz Csaba evangélikus lelkésztõl. Az egyházközség több mint tízmillió Ft-os
önrészt vállalt; az összeg teljes
egészében még nem áll rendelkezésükre, emiatt ezután is köszönettel fogadják az adományokat. n
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Júniusban megkezdõdhet a piactér felújítása
Április 26.
Jogszabályi változás és az
önálló adó- és bankszámlaszámok bevezetése miatt módosították a városi intézmények
alapító okiratait, valamint
Szervezeti és Mûködési Szabályzatait.
Hárman pályáztak az Aszód
Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza igazgatói álláshelyére,
ugyanakkor egyik jelölt sem felelt meg maradéktalanul a feltételeknek. A grémium eredménytelennek nyilvánította a
pályázatot és 90 napon belül
annak ismételt, változatlan
szakmai tartalommal történõ
kiírása mellett döntött.
Elfogadták az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót.
Néhány adat: városunknak tavaly év végén 6228 lakosa volt,
ebbõl 921 fõ 0-14 év közötti, 340
fõ 14-18 év közötti korú. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (nyolc elutasított
kérelem mellett) 172, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 909 fõ részesült. 25 rászoruló gyermek összesen 898 ezer
Ft étkezési díj hozzájárulást
kapott. A Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi naplójába 950
bejegyzés került, a fogadóórákon 543 fõ jelent meg; a munkatársak 78 családlátogatáson,
hét bírósági tárgyaláson, hat
esetmegbeszélésen vettek
részt. A Nevelési Tanácsadó
1477 ügyfele közül 215 aszódi.

Bruttó 2,038 millió Ft-os
ajánlatával a budapesti HOR
Zrt. nyerte el a kistérségi gondozási projekt részeként a kerti
eszközök beszerzésére kiírt pályázati megbízást. A GAMESZ
a közterület-gondozási feladatok ellátásához saját keretébõl
210 ezer Ft értékû kerti ágaprító berendezést vásárolhat.
A jegyzõ és a köztisztviselõk
teljesítményértékelését szabályozó határozat elfogadása
után a testület hozzájárult,
hogy a Csengey iskolában õszszel három elsõ és két ötödik
osztály indulhasson. Jogszabályi keretek közt engedélyezték
a Csengey úti székhely emelt
óraszámú angolt tanuló osztályában a maximális létszám 10
%-kal történõ túllépését, a
Rákóczi úti tagiskolában pedig
a bejáró tanulók felvételét.
A piactér felújításához kapcsolódóan hozzájárult a testület az ott álló volt büfé-falatozó
és közmûcsatlakozásainak
megvásárlásához bruttó félmillió Ft értékben. Május 25-i határidõvel nyilvános közzététel
útján, közbeszerzés nélküli pályázati eljárással keresnek kivitelezõt a piac felújítási munkáihoz. Ha a pályázatokban szereplõ ajánlatok meghaladják a
tervezett bruttó felújítási öszszeget, az ajánlatok további
mérlegelés céljából a testület
elé kerülnek.
Az önkormányzati tulajdonú
utak javítási munkálatait bruttó kétmillió forintos összeghatárig elvégezteti a testület. A

A képviselõ-testület várhatóan a május 24-i ülésén
választja ki a piacfelújítási munkálatok kivitelezõjét. A
beruházs június 4-én kezdõdhet meg és egy hónapon át
tart. A tervek szerint a piacot ezalatt szombatonként a
Szabadság téri nagy parkolóban és a Városháza elõtti
útszakaszon tartják, ezért e napokon a területet lezárják
a forgalom elõl. A változásokat összefoglaló információkat a testületi ülés után plakátokon teszik közzé a piactéren. (Az új kiszolgálóépület alaprajzát és tömegvázlatát a Plan Libre Bt. készítette társadalmi munkában.)
Elfogadták az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás változtatásokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását. A Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatója, alkalmazotti közössége és szülõi szervezete döntésére való tekintettel jóváhagyták az intézmény MinõségiráA grémium közös megegye- nyítási Programja hatályának
zéssel, április 30. napjától, hat 2013. június 30-ig történõ meghónap felmondási idõvel meg- hosszabbítását.
szünteti a Kossuth Lajos út 11.
szám alatti, nem lakás céljára
(Az ülések jegyzõkönyvei
szolgáló ingatlanra kötött bérés határozatai városunk
leti szerzõdést, és május 1-jével
honlapján olvashatók.)
új pályázat kiírásáról döntött
(lásd a 6. oldalon).
Szentkereszt utcai útburkolat
állagromlásának megakadályozására 4,9 milliós keretöszszegbõl kopóréteggel látják el
az útalapot; az ajánlatkérési
eljárás megindításával felhatalmazták a polgármestert.
Bruttó 527 ezer Ft-os ajánlatával a Piramis ´92 Kft nyerte a
Napsugár Óvoda udvarán álló
életveszélyes garázs lebontására kiírt pályázatot.
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Ütemterv szerint halad a térségi
csatornázási és szennyvíztisztítási projekt
Május közepén már 62
százalékos készenléti állapotban volt az „Aszód és
térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésû, 2,87 milliárd forint támogatást elnyert projekt.
Az Új Széchenyi-terv keretében, az EU támogatásával és a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló beruházás lapzártánk idején Aszódon
a szennyvíztisztító telep bõvítésével, a Kard utca térségében új
csatornavezeték építésével, a
Falujárók útján pedig a régi
nyomvonal áthelyezésével zajlik. Az építõk május második
felében a Kossuth Lajos úton is
megkezdik a hálózatfejlesztési
munkálatokat. A forgalomban
bizonyosan várhatók fennaka-

A szennyvíztisztító telep bõvítésével is jól haladnak
A szerzõ felvétele
dások, amiért elõre is az érintettek türelmét és megértését
kérik. Utóbbi a már befejezett
munkaterületek környékén
élõkre és közlekedõkre is vonatkozik, hiszen az útburkolat

végleges helyreállítására csak a
szükséges mûszaki vizsgálatok
– vízpróba, majd a hálózat robotkamerával történõ átvizsgálása – után kerülhet sor. E
munkák várhatóan augusztus

végére fejezõdnek be; ezután
következik egy három napos
üzempróba, s akkor kötik a hálózatra a programban résztvevõ településeket.
Az állami tulajdonú útszakaszokon a közútkezelõ irányelvei alapján folyik a munka. Bár
az ebbe a kategóriába tartozó
Baross utcában a munkavégzés közben lezúdult csapadék
ismét megmutatta a csapadékvíz elvezetésének hiányosságait, erre a feladatra jelenleg sem
a közútkezelõnek, sem a városnak nincs pénze. Az évekkel ezelõtt elkészült és engedélyeztetett tervek megvalósítása érdekében a város várhatóan indul
a közeljövõben e célok támogatására megjelenõ pályázaton –
tájékoztatott Sztán István polgármester.
H. Sz.

A szeretet megnyilvánulásai
Harmadszor rendezték meg A Bölcsõde Napját Aszódon
(folytatás az 1. oldalról)

Szûcs Viktória és Sztán
István rövid beszédében méltatta a bölcsõdei dolgozók áldozatos munkáját, amelynek során a lehetõ legtöbb szeretettel
és gondoskodással igyekeznek
pótolni a bölcsõdés kisgyermekek szüleit. Minderre egyre
több emberkének van szüksége, hiszen munkahelye megtartása, a család megélhetésének
biztosítása miatt sok édesanyának idõ elõtt kell munkába állnia – s a kicsik lelki fejlõdése,
egészséges felnõtté válása
szempontjából nagyon fontos
idõszakban kell szakemberekre bíznia gyermekét.
Azt, hogy az Aranykapu Bölcsõdében jó helyen vannak a
kicsik, a hosszú várólista mellett a szülõk, támogatók szeretete és segítsége is bizonyítja. A
veresegyházi GE Energy Hungary Zrt-tõl Orosz Rita és Bocsi
Róbertné segítségével 70 ezer

Egy kis muzsikálásra visszatértek egykori bölcsõdéjükbe
Ft támogatást kapott az intézmény, amibõl 25 széket vásároltak. Liptai Judit, a K & H
Bank helyi kirendeltség-vezetõjének látogatása után a bank
50 ezer Ft támogatásából nagyteljesítményû porszívót vásárolt a bölcsõde. A papírgyûjtési

akció számos résztvevõjének
köszönhetõen 76.200 Ft-tal
gyarapodott az Aranykapu
számlája. Barlai Edit a bölcsi
falának díszítõfestésében,
Mezei Xénia a meghívók és a
katicabogarak elkészítésében,
a Petõfi Sándor Gimnázium di-
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ákjai pedig az udvar csinosításában segítettek. Az ünnepi
tortát a Korona Cukrászda, az
üdítõket Gál Enikõ szülei ajánlották fel; a vendéglátás finomságait a Gyermekélelmezési Intézmény és a Galga COOP Zrt.,
a dísznövényeket az Ikladi úti
Virágbolt biztosította.
A mûsorban muzsikált a két
éve még bölcsõdés Vanyó Fülöp
és Karsa szüleikkel és Király
Csilla zeneovis tanárnõjükkel,
valamint Budai András; Répásiné Ágota mesét mondott, míg
a házigazdák közül Berényiné
Baranyi Mária, Chugyikné
Szatai Judit és Kovács
Ferencné „A jövõ bölcsõdéje
2050” címû vidám jelenettel
szórakoztatta a vendégeket. A
program végén a gyerekek alkotásaiban és Jenei Judit kézimunkáiban gyönyörködhettek
a résztvevõk.
H. Sz.
Vanyó Roland felvételei
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Angyali hangok A Költészet Napján
Irodalmi délután és könyvbemutató az Aszód Városi Nyugdíjas Klubban

de versekkel készültek a meghívottak is, azaz a Galgamenti
Nyugállományú Honvédõk
Egyesülete, a kartali, a versegi,
a bagi, az ikladi és a domonyi
társklubok tagjai. A mûsorban
közremûködött Bartók Anikó
és Kovács Ferencné, valamint a
Csengey Gusztáv Általános Iskola kisdiákjai Dobák Józsefné
A klubtagok közül jónéhá- tanítónõ vezetésével; Remenár
nyan örvendezették meg a je- László fuvola- és furulyaszóval
lenlévõket neves irodalmárok szórakoztatta a jelenlévõket.
illetve saját költeményeikkel,
A Költészet Napja alkalmából az Aszód Városi
Nyugdíjas Klub színes kulturális programmal várta
vendégeit a Hatvani úti
klubhelyiségében; utóbbi
ezúttal is szûkösnek bizonyult a népes vendégsereg
számára.

A rendezvényen tartották
Takács Lajosné Angyal Mária:
Angyali hangok címû verseskötetének bemutatóját; a klub elnöke 2002 óta írt költeményeibõl nyújt át egy csokorra valót.
Ez az elsõ, nyomtatásban megjelent verseskötete, de a világhálón sokfelé olvashatók költeményei. A miskolci Irodalmi
Rádió honlapján 2009-ben egy
ún. netkötete látott napvilágot.
Hídi Szilveszter
A szerzõ felvételei

Alapkõletétel a baptista imaház udvarán
Nyolcvan fõ befogadására alkalmas imaterem épül a Petõfi utcában
(folytatás az 1. oldalról)

tett támfal elõtt – Mihalicza
József építész tervei alapján
épülõ imaterem a földszinten
hatvan, a karzaton húsz fõ befogadására lesz alkalmas. A
négy pályázó közül kiválasztott
Dryvitprofi Kft. kivitelezésében épülõ imaterem – amelyhez bemerítõ medence, szolgáMészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház fõtitkára lati tér és babaszoba kapcsolódik – energiatakarékos fûés Urbán Gedeon, az aszódi
tést és világítást, valamint korgyülekezet lelkipásztora
szerû audiovizuális felszerelést
kap.

Az építési terület képe sokat változott az alapkõletétel óta
A gyülekezet négy év alatt
nyolcmillió Ft-ot gyûjtött össze
a terv megvalósítására, ami az
épület szerkezetkész állapotba
hozására elegendõ. A testvérgyülekezetek jelenlévõ képvise-

lõi segítségüket ajánlották fel tekinthették a gyülekezet jeaz imaterem megépítéséhez. A lenlegi és leendõ imaházának
házigazda gyülekezet kórusá- terveit, dokumentumait.
nak szolgálatával lezajlott ünHídi Szilveszter
nepség végén a vendégek megA szerzõ felvételei

2012. MÁJUS

Akció

május 17-tõl június 3-ig
Ízelítõ akcióinkból:

Finomliszt BL55 1kg
109,-Ft
RAMA Classic margarinkrém 500g 379,-Ft
Sunol napraforgó étolaj 1l
359,-Ft
Maggi tyúkhúsleves kocka 66g
229,-Ft
Mátra csem. uborka 6-9m 680g
249,-Ft
COOP Tejföl 12% 375g
199,-Ft
COOP félzsíros tehéntúró 250g
249,-Ft
Gyulai májas
1099,-Ft/kg
Hajdúsági grill sajt 240g
549,-Ft
Hajdúsági mozarella
1799,-Ft/kg
Globus ketchup flakonos 490g
399,-Ft
Arany Ászok sör dobozos 0,5l
179,-Ft
Szentkirályi ásványvíz 0,5l dús, mentes 99,-Ft
Eduscho Wiener Extra kávé õrölt 250g 449,-Ft
Chemotox Catch légy-szúnyogírtó 200ml 499,-Ft
399,-Ft
Flóraszept Otthon tisztítószer 1l

Coccolino öblítõ koncentrátum kék 1l
499,-Ft
COOP Tej 2,8% dob. 1l
219,-Ft
Danone Könnyû Fin. jogh. többféle 125g
59,-Ft
Tomi Kristály mandulatej Color 4kg
1599,-Ft
Madeta UHT Tej 1,5% 1l
159,-Ft
Zimbo borsos szalámi
3799,-Ft/kg
Kométa MF Harmónia párizsi
1199,-Ft/kg
Soproni sör dobozos 0,5l
179,-Ft
Mlekpol trappista sajt
1199,-Ft/kg
Bomba energiaital 250ml
169,-Ft
D.E. Paloma instant kávé UTT. 75g
559,-Ft
Dove tusfürdõ Nourishing 250ml
499,-Ft
Bonduelle csemege kukorica +35%ajándék 440g 259,-Ft
Medve sajt natúr 8 cikk. 200g
339,-Ft
Palini húsmester lecsókolbász
599,-Ft/kg
1699,-Ft/kg
Pick borjú párizsi

Hétvégi akció május 18-tól 20-ig
1099,-Ft/kg
Sertés comb csont nélkül
D. E. Paloma kávé vákum õrölt 1kg 1799,-Ft

Sertés lapocka csont nélkül
Arany fácán sör dobozos 0,5l

949,-Ft/kg
119,-Ft

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Sporttal a rák ellen,
az emberért, a holnapért
negyedik alkalommal az AFI-ban

Tavaszi maraton
a Drogmentes Magyarországért
Április 14-én a Parlament
elõl indult el 42 napos útjára a Drogmentes Magyarországért Maraton, ahol
több magyar sztár is rajthoz állt, hogy futásával demonstráljon a kábítószerek ellen. A futók április 18án haladtak át Aszódon;
2100 km és 42 nap után május 27-én érkeznek vissza a
fõvárosba.
Magyarország legnagyobb
drogellenes megmozdulásán a
sportolók 300 települést érintenek, ezzel is felhívják a figyelmet a drogok által okozott társadalmi és egyéni veszélyekre.
A Mozgalom Védnökei között
pl. Erdei Zsolt, Dr. Molnár

Tamás (Papesz) és Gálvölgyi
János is kiáll a jó ügy mellett.
A Drogmentes Magyarországért Maraton sajtóanyaga szerint hazánkban minden hétvégén kb. 350.000 (!) fiatal él tudatmódosító drogokkal. A legnépszerûbbek az ún. designerdrogok, melyeket kifejezetten a
hatóságok megkerülésére, némi kémiai módosítással hoznak létre. Sajnos a fiatalok interneten és közvetítõk útján
egyaránt hozzájuthatnak ezekhez a stimulánsokhoz, amelyek
fogyasztása – mint arról az
utóbbi hónapokban sorozatosan értesülhettünk az országos
sajtóból – számos esetben halált okoz.

Április 14-én immár negyedik alkalommal szerveztük meg a NEFMI Aszódi Javítóintézet és Hárs
Dénes jóvoltából az Aszódi
rákellenes futást és kerékpározást. A Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából közel hatvan fõ indult neki a
mintegy 13 kilométernyi
távnak – ki futva, ki kerékpárral.
Bár az idõ borongós volt,
Szent Péter kegyesen esõmentes idõvel járult hozzá a rendezvény sikeréhez. A domonyi és
az aszódi temetõben mécsesekkel emlékeztünk rákban el-

hunyt kollégáinkra, barátainkra. A résztvevõk biztonságáról
az aszódi rendõrség és a polgárõrség gondoskodott, gyermekek és felnõttek biztonságban tehették meg az utat.
A nevezési díjakból befolyt
adományt ezúttal is ”A rák
ellen, az emberért, a holnapért”
Alapítványnak ajánlottuk fel.
Köszönet mindazoknak, akik
jelenlétükkel, szervezésükkel,
adományukkal támogatták a
rendezvényt. Szép délutánt töltöttünk együtt; jövõre Veletek
ugyanitt!
A szervezõk

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek
Kalina Jánosné
temetésén és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik eljöttek
felejthetetlen férjem,
Vajda István
temetésére, sírjára virágot, koszorút hoztak és fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
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Adózással kapcsolatos közlemények Pályázati
felhívás

Aszód Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja az
illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ vállalkozások figyelmét a
helyi iparûzési adó bevallási
határidejének közeledtére.
A bevallás határideje: 2012.
május 31.
A 2011. évi adó mértéke: 2 %
Az adóelõleg és a kiszámított
végleges adó pozitív különbözetét a bevallás benyújtásával
egyidejûleg kell utalni a
12001008-00273855-00100001
számú iparûzési adóbeszedési
számlára.
A bevallási nyomtatványok a
www.aszod.hu honlapról letölthetõek.

Akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, a szükséges nyomtatványokat Aszód
Város Polgármesteri Hivatal
adóügyi munkatársaitól beszerezhetik.
A törvényi elõírásoknak
megfelelõen a vállalkozás adókötelezettségeit érintõ adataiban bekövetkezett változásokat az illetékes adóhatóságnak
15 napon belül be kell jelenteni.
Aszód Város Önkormányzat
Adóhatósága

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az adózás rendjérõl szóló 2003.
évi XCII. törvény 2012. január
1-jétõl hatályos módosításával
a törvény 55/B. § alapján a helyi
adó és gépjármûadó vonatkozásában lehetõvé teszi az önkormányzati adóhatóság számára, hogy
+ magánszemélyek esetében
1.000.- Ft-ot,
+ társaságok, egyéni vállalkozások esetében 10.000 Ft-ot elérõ adótartózásnál az adózó
nevét, címét és az adótartozás
összegét az esedékességet követõ 10. nap 0 órától a helyben
szokásos módon közzétegye.

Az adóhatóság folyamatosan
figyelemmel kíséri az adóhátralékosokat, valamint az adóhátralék összegét, és a növekedés mértékétõl függõen dönt a
törvényi lehetõség alkalmazásáról.
Az adóhatóságnál nyilvántartott hátralékosok listáját
elõször 2012. június 1-10. között
teszi közzé az önkormányzat
honlapján. Kérjük Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy adótartozásaikat május hónapban rendezni szíveskedjenek!
Aszód Város Jegyzõje
mint az I. fokú
adóhatóság vezetõje

az Aszód, Kossuth L. út 11.
szám alatti
(Aszód belterület 785/2)
üzlethelyiség
béberbeadására
Az ingatlan alapterülete:
42 m2
Az ingatlan megnevezése:
üzlethelyiség
Tulajdonos és vagyonkezelõ:
Aszód Város
Önkormányzat
(Aszód, Szabadság tér 9.)

A pályázati ajánlatot zárt borítékban Aszód Város Önkormányzat „Kossuth
Az Aszód Városért Alapítvány május 8-án megtartott kurató- Lajos út 11.” ingatlan értékeriumi ülésén az 1%-ból befolyt összeget (204.000 Ft-ot) a követ- sítése jelige feltüntetésével, 2 példányban (egy erekezõ pályázók nyerték:
Aszódi Városi Hagyományõrzõk
15.000 Ft deti, egy fénymásolat), magyar
Aranykapu Bölcsõde
10.000 Ft nyelven, Aszód Város ÖnAszód Város Könyvtára (gyermeknap)
20.000 Ft kormányzat, 2170 Aszód,
Csengey Iskola 7.z osztály
10.000 Ft Szabadság tér 9. címre kell
Csengey Iskola (Molnár Zsuzsa)
10.000 Ft benyújtani. A folyamatosan beRoki Boxer Teniszklub Aszód
40.000 Ft érkezõ pályázatok érkeztetése
Vöröskereszt
10.000 Ft mindkét esetben ügyviteli úton
Aszód Város Könyvtára (Históriás tábor)
10.000 Ft történik.
Aszód WADO Karate Klub
19.000 Ft
Podmaniczky Zeneiskola 2 turnus tábor
40.000 Ft
A pályázatok benyújtásának
Csengey Iskola, Ácsné, Katasztrófavéfdelmi verseny 20.000 Ft
határideje:
Összesen:
204.000 Ft
2012. május 21.
(hétfõ) 16.00
Gratulálunk a pályázat nyerteseinek!
Pála Sándorné
A pályázaton részt vehetnek
A kuratórium elnöke
magánszemélyek, magánszemélyek jogi személyiség nélküli
társaságai és jogi személyek
egyaránt (amelyek ellen nem
folyik csõd vagy felszámolási
eljárás, nincs köztartozása,
00
00
nem áll felszámolás illetve végelszámolás alatt).

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója

Gy e r m e k n a p
2012. május 19.

Napsugár

10 – 16 -ig

Óvoda

(Aszód, Szent Imre utca 1.)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
2012. MÁJUS

A pályázat részletei
a www.aszod.hu internetes
portálon olvashatók.
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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
FESTÉKTAPÉTABOLT

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

Volánbusz bérletek kaphatók!

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK!
1558

A Tél - Szentkereszt - Városréti út által határolt
területen, 753-tól 1236 m2-ig választható méretig
összközmûves építési telkek vásárolhatóak!

1555

1514

1536 1554

1559

1537 1553

1560

1538 1552

1561

Akció! A nemrégiben új útalapot kapott Kómár
Gyula utca megnyítása alkalmából 3 db telek
(1565, 1566, 1567 hrsz.) most egységesen
és darabonként 4,5 millió forintért eladó!
Az akció kizárólag erre a három telekre
vonatkozik, ameddig el nem fogynak,
de az ár csak idei szerzõdéskötés
és teljesítés esetén érvényes!

A TELKEKEN MAX. 4 LAKÓEGYSÉGES
ÉPÜLETEK HELYEZHETÕK EL.
Információ, tájékoztatás:
Tel.: 30/949-6925 vagy 30/857-4513
www.telekbroker.hu
2012. MÁJUS
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Gyógyszertári ügyelet

Lomtalanítás, zöldhulladék gyûjtés

A lomtalanítás az alábbi
napokon és helyszíneken történik 7 és 17 óra között:
páratlan hétvégén (május
Június 5.: Falujárók úti ABC
26-27., június 9-10., 23-24.)
elõtti terület, Régész u. 29.
a Városi Gyógyszertárban
Június 6.: Falujárók útja 5/18
(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015); elõtti szelektív tároló mellett;
Bercsényi út és a volt orosz lakpáros hétvégén (május 19-20., tanya mögött; Hajnóczy utca
június 2-3., 16-17.)
sarok.
a Szent István Patikában

szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig

(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

Állatorvosi
ügyelet
Ügyelet

OLVASÓTÁBOR
GYULÁN

Június 7: Kondoros tér; Szabadság tér.
Június 8.: Szõlõ utca bejárat; 2012. július 21-27.
Régész u. 35.
12 éves kortól,
*
kamasz korosztály
A Zöld Híd Régió Kft. a zöldhulladékot Aszódon legközerészére
lebb június 7-én szállítja el a
háztartások elõl.
Program:
Gyula és környéke
megismerése,
író-olvasó találkozók,
játék, kirándulás,
múzeumlátogatás
Díja: 20.000 Ft

Május 19-20.:
Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.
Tel.: 06-20-446-0938

Június 9-10.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Május 26-27-28.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

Június 16-17.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Jelentkezni
a könyvtár
Gyermekrészlegében
lehet
5000 Ft elõleg
befizetésével.

Június 2-3.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Június 23-24.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

Jelentkezési
határidõ:
2012. június 10.

2012. MÁJUS
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Programajánló
Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza
Programjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.hu
Május 19. 9-16.00:

Városi Gyermeknap
a Napsugár Óvodában
(Szent Imre utca)
Május 31. 17.00:

Pedagógusnap
a Mûvelõdés Házában
Június 2. 9.00-22.00:

Euro-Party
...Dr. Asztalos István történésznek, nyugalmazott múzeumigazgatónak, aki több, mint fél évszázados tudományos kutatómunkájáért és a Magyar Petõfi Társaságban
végzett aktív tevékenységéért a szervezet Petõfi-díját
vehette át a Petõfi Irodalmi Múzeumban.

Meghívó
Sok szeretettel és tisztelettel meghívunk mindenAszódon élõ,
Aszódon jelenleg és korábban tanító aktív és nyugdíjas Pedagógust
a 2012. május 31-én 17 órakor
a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház udvarán rendezendõ
Városi Pedagógusnapra, a Koren-díj átadó ünnepségre,
valamint az eseményt követõ fogadásra!
Közremûködik Mohos Péter gitáron
A Város Képviselõ-testülete nevében
Sztán István
Aszód Város Polgármestere

Hirdessen
Ön is az
Aszódi
Tükörben!
Hirdetésfelvétel
a Városi
Könyvtárban

a Szabadság téren
Június 4. 18.00:

Trianoni Emléknap
a Szabadság téren

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.
Minden csütörtökön
10 órától:

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

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

EURO-PARTY
Felhívás fõzõversenyre!
Aszód Város Önkormányzata június 2-án a város fõterén újra megrendezi hagyományos fõzõversenyét.
Kérjük, hogy indulási szándékukat május 25-ig a mûvelõdésszervezõnek, a hrabalina@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-30648-8493-as telefonszámon jelezzék!
Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: 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: 5/2012
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.

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

