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Újra megnyílt a Petõfi Múzeum

– Attól város egy város, hogy
olyan értékeket teremt, mû-
ködtet és õriz, amelyek máshol
nincsenek. Büszkén mondhat-
juk, hogy Aszódon több ilyen
van, például a középiskolák, a
rendelõintézet, vagy épp a mú-
zeum – kezdte megnyitó beszé-

dét alpolgár-
mester. Hangsúlyozta, hogy a
város vezetõi számára fontos
ezen értékek megõrzése, így a
múzeum sok évtizedes érték-
teremtõ munkájának támoga-
tása is.Abbéliörömét fejezteki,
hogy az önkormányzat kiállt
ezen értékek mellett, s vigyáz-
nak minderre, hogy a késõbbi
generáció is megtekinthesse a
hihetetlen munkával itt össze-
gyûltkulturáliskincseket.

Kovács Tamás súlyozta:nagyon jóadottságok-
kal rendelkezõ településen
élünk,aholkikellhasználniazt
a lehetõséget illetve szakem-
bergárdát, ami a három intéz-
mény egyesítésével létrejött. A
mai kezdeményezések mellett
jól összefogott, minden korosz-
tály kulturális igényeit kielégí-
tõ intézmény jött létre, amelyet
a város lehetõségeihez mérten
ezutánistámogatnikíván.

(folytatása3.oldalon)

Koncz István, a Mûvelõdési
Bizottság elnöke korábban az
egykori Petõfi Sándor Mûvelõ-
désiHázbanésaVécseyKároly
Helyõrségi Klubban is dolgo-
zott népmûvelõként. Aszód
közmûvelõdésének emlékeze-
tes pillanatait felidézve hang-

A hideg idõ miatt a tervezettnél rövidebb séta után, a

Fix Stimm zenekar muzsikájával, kiállításmegnyitóval

és gyertyagyújtással nyílt meg újra az Aszód Városi

Kulturális Központ tagintézményeként mûködõ Petõfi

Múzeum. A Mûvelõdés Háza elõtt gyülekezõket Odler

Zsolt, az új intézményegyüttes nemrégiben kinevezett

igazgatójaköszöntötte;agyertyákatgyújtóvendégekez-

után a kulturális központ harmadik „oszlopa”, a volt

Tiszti Klub érintése nélkül a múzeum galériájába vo-

nultak.

A járdán közlekedõket védõ
szalagkorlátot közel egy évtize-
de bontották le. Megkerestük a
közút kezelõjét, hogy megtud-
juk: van-e esély a balesetve-
szélyt jelentõsen csökkentõ
mûtárgy mielõbbi visszaállítá-
sára.

„A járda fenntartása, üzemel-
tetése, létesítése és ezzel együtt
a gyalogosok védelme önkor-
mányzati feladat” – olvasható
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
válaszlevelében. – „Amennyi-
ben az önkormányzat szalag-

(folytatása4.oldalon)

„Kedves Aszódi lakosok! Szerintetek meg kell ahhoz

halnia valakinek, hogy legyen szalagkorlát a kartali

parton???!!!” Az egyik közösségi portálon ezzel a képalá-

írással terjed egy, a Falujárók úti emelkedõ melletti

járdáról készült fotó. A csekély hóval borított rézsûn jól

láthatók egy gépjármû nyomai, ami azt jelzi: az ott ha-

ladó gyalogosoknak nem sok esélyük marad a túlélésre,

haegylefelétartóautóvaltaláljákszembemagukat.

Falujárók úti szalagkorlát:
a közútkezelõ szerint is szükséges

A zord idõjárás miatt a Ró-
mai Katolikus Hitéleti Köz-
pont adott otthont a városi ün-
nepségnek. Elõször a Podma-

niczky Zeneiskola Fúvószene-
kara muzsikált, majd a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola

(folytatása3.oldalon)

A március 15-i aszódi ünnepség alatt is tapasztalható

hóförgeteghez hasonlóan 1848 tavaszának európai for-

radalmai is hatással voltak a társadalmi eseményekre.

Bár e mozgalmak végül sorra elbuktak, utat mutattak a

késõbbi változások kivívásához, és máig megszívlelendõ

tanulságokkalisszolgáltak.

1848/49 tanulságai
napjainkban is érvényesek
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Levélváltás az adósság-konszolidációról
Az Aszód Város Önkor-

mányzata által kibocsátott
svájci frank alapú kötvény
konszolidációja révén vá-
rosunk a reméltnél keve-
sebb állami segítségre szá-
míthat. Emiatt Sztán Ist-
vánpolgármester levélben
kérte a döntés felülvizsgá-
latát, amire a belügyi tár-
cától érkezett válasz. Az
alábbiakban e levélváltást
foglaljukössze.

A polgármester szerint mél-
tánytalanul és kirívóan ala-
csony támogatásban részesül
városunk, mert a döntéshozók
nem vették figyelembe az aszó-
di járás kialakításához nyújtott
átlagon felüli segítségnyújtást,
valamint az önkormányzat
ingó és ingatlan veszteségeit (a
tankerület és a

átadott épü-
letekrévén).Több, ilyenépület-
rész-veszteség nélkül mûködõ
település ugyanakkor 70%-os
támogatástkapott.

A polgármester megköszön-
te, hogy az állam Aszódnak el-
enged 339.314.899.- Ft összegû

pedagógiai
szakszolgálatnak

adósságot, de az aszódi polgá-
rok adóforintjaiból 2013-ban

194.801.000.-Ft-ot,
így nagyon kevés marad a se-
gítségbõl. A város intézményei-
nek állami finanszírozása
360,76 millió Ft,

nek 73%-át,
a helyi adóbevételekbõl kell

hozzátenni.
Az átadott intézmények fi-

nanszírozására, a mûködtetés-
re 44,045 millió Ft-ot kell bizto-
sítani az adózók pénzébõl,
ehhez állami támogatást nem
kapaváros.

SztánIstvánnemérti, miért
büntetikAszódot,hiszenakép-
viselõ-testületek nem folytat-
tak erõn felüli költekezést. 400
millió Ft óvadéki betétben van,
a felvett kölcsönbõl közel 200
millió Ft-ot a bölcsõde építésé-
hez, a csatornaprojekthez, va-
lamint a Kistérségi Gondozási
Központ aszódi épületei felújí-
tásának pályázati önrészéhez
használtak fel. Aszódnak nem
voltak likviditási gondjai, nem
vett fel mûködésre kölcsönt. A
városvezetés addig nyújtózko-
dott, ameddig a takarója ért,

megvonnak

a mûködéshez
en 165,69 millió Ft-
ot

mertnemakartasemazállami
intézményeket, sem pedig
Aszód város polgárait visszafi-
zethetetlen adósságba vinni.
Mint azt a polgármester írja:

,mertakkorkész
lenne a fõtér, lenne új Kultu-
rális Központunk, az utak mi-
nõsége javult volna, most na-
gyobb százalékban támogat-
nák adósságunkat s így job-
banfejlõdöttvolnavárosunk.

De ebbõl a
konszolidációból és az elvonás
után maradó pénzekbõl nem
lehet megoldani. Az épületek
pusztulásnakindultak.

A polgármester ezúttal is
kérte, hogy az állam tegyen lé-
péseket a tulajdonában álló
aszódi ingatlanok állagmeg-
óvása érdekében. Olyan pályá-
zatok kiírására lenne szükség,
amelyek segítséget nyújtaná-
nak a Galgamente fõváros-
ának, a járási székhelyi rangot
kapottAszódnak.

*
A levélre bel-

ügyminiszter megbízásából
a tárca önkor-

mányzati államtitkára vála-
szolt. Ebben egyebek közt az
alábbiakatírta:

„A Kormány legelsõ fontos
döntései között szerepelt a he-
lyi önkormányzati rendszer át-
alakításának sürgetõ szüksé-
gessége: az állam és helyi ön-
kormányzatok közötti feladat-
megosztás újragondolása, vala-
mint a települések mûködését

bár tettevolna

Pintér Sándor

Tállai András,

–

„Nem szégyellem városun-
kat, de lenne mit tennünk Ne-
künk és Önöknek is. Hisz van
egy üresen álló laktanya, egy
volt honvéd tiszti szálló, a híres
Podmaniczky gróf kastélya, a
volt Tiszti Casino.

”

és fejlõdését biztosító új fela-
datalapú finanszírozási rend-
szerkialakítása.

Az önkormányzati reform
már az Alaptörvény megalko-
tásával elindult, majd a helyi
önkormányzatok mûködésé-
nek és gazdálkodásának alap-
vetõ szabályait rögzítõ sarka-
latos törvény lefektetésével
folytatódotta2012.évben.

Szintén 2012. évben a Kor-
mány – ez idáig egyetlen kor-
mányzati ciklusban sem ta-
pasztalt–döntésthozottahelyi
önkormányzatok pénzintéze-
tekkel szemben fennálló adós-
sága átvállalásának szándéká-
ról, amely következtében az
5000 lakosságszám alatti tele-
pülések még 2012. év végén
egyösszegû,visszanemfizeten-
dõ támogatásban részesültek
teljes adósságállományuk tör-
lesztése érdekében. Az 5000 fõ
feletti települések tekintetében
pedig az idei év elsõ felében
zajlik a részleges adósságkon-
szolidáció, mely során Aszód
Város Önkormányzata adós-
ságállományának40%-a,mint-
egy 340 millió forint kerül át-
vállalásra.”

Az államtitkár szerint az
adósságelemek állam által tör-
ténõ egyszeri átvállalása nem
kezelhetõ együtt az új rend-
szerben kialakult feladatmeg-
osztás egyes önkormányzato-
kat negatívan érintõ hatásai-
val. A finanszírozási gondok
miatt több település kereste
meg a belügyi tárcát, ezek fel-
dolgozása jelenleg is tart. Tállai
András végezetül reményét
fejezte ki, hogy az aszódi önkor-
mányzat gazdálkodási gondjai
is megnyugtatóan rendezhe-
tõk lesznek az e célokra elkülö-
nítetttartalékalapból.

Átadták a Csengey Gusztáv
Általános Iskola felújított föld-
szinti és emeleti vizesblokkjait.
A beruházás a GE Magyaror-
szág Kft. és az aszódi önkor-
mányzat2,5-2,5millióFtössze-
gû támogatásából, további, fél-
millió Ft értékû felajánlásból, a
Városüzemeltetés és vállalko-
zók kivitelezésében valósult

meg. Az átadáson
polgármester köszönetet mon-
dott valamennyi közremûkö-
dõnek,köztükaGE-tképviselõ

vezetõ asszisztens-
nek és a fejlesztés tetõ alá hozá-
sában segédkezõ

, az iskola szülõi munka-
közösség-vezetõjének.

Sztán István

Orosz Rita

Bocsi Róbert-
nének

Átadták a Csengey iskola
felújított vizesblokkjait
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Egyesült erõvel a kultúráért
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(folytatásaz1.oldalról)

Ezután Odler Zsolt bemutat-
ta az új intézményt s szólt a
közel két évszázadra vissza-
nyúló elõzményekrõl. A kultu-
rálisközpontnyolcmunkatárs-
sal kezdi meg mûködését; egy-
ségei nem alá-, hanem mellé-
rendeltségi viszonyban mû-
ködnek. Egy galgamenti kultu-
rális intézménynek nagyvárosi
társaitól részben eltérõ felada-
tai is vannak, így a múlt érté-
keinek,ahagyományoknakfel-
kutatása,ápolásaésmegõrzése
a jövõ nemzedékei számára. A
Petõfi Múzeum „hazatérésé-
vel” végre megnyílt a lehetõség

arra, hogy Aszód kulturális
intézményei egyesült erõvel te-
remtsék meg a tartalmas ki-
kapcsolódáslehetõségeit.

A Petõfi Múzeum újranyitá-
saalkalmábólaz intézményga-
lériájában tizenhét alkotó mû-
veibõl nyílt képzõmûvészeti ki-
állítás. Mint azt

elmondta, ez egy
igaz, hogy a Pe-

tõfi Múzeum 1958-as megala-
kulásaótaarégészet, ahelytör-
ténet és néprajz szakágakat
mûveli (ennek eredménye az
országos szinten páratlan, kö-
zel 200 ezer darabos gyûjte-

Asztalos

Tamás jelzés

értékû kiállítás:

ménye),deaképzõmûvészettel
is szoros kapcsolatot ápol, hi-
szen galériája 2008-ig több,
mint hatvan idõszaki kiállí-
tásnak adott otthont. A galéria
látogatói az ez idõ alatt itt meg-
fordult képzõmûvészek által a
múzeumnak adományozott
450alkotásbólkapnakízelítõt.

2011 decemberében marok-
nyi múzeumbarát a remény
gyertyáit helyezte el az akkor
bizonytalanná vált jövõjû mú-
zeum falánál. A remény gyer-
tyái most is ott pislákoltak a
márciusi tél keltette hideg fu-
vallatban. Bár még sok a meg-
oldásra váró feladat, az intéz-
mény jövõje biztosnak látszik,
és ez a gyertyák lángjait tenye-
rükkel védõ kicsik és nagyok jó
hangulatánis érzõdött.

H.Sz.

Március 15-én
polgármester erdélyi testvér-
városunk, Nyárádszereda ün-
nepi megmlékezésén vett
részt, ahol önkor-
mányzati képviselõvel, a Pénz-
ügyi Bizottság elnökével ko-
szorúthelyezettelaszabadság-
harcbanrésztvett
jogász, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja mell-
szobránál.

Sztán István

Gál Gyula

DeákFarkas

(folytatásaz1.oldalról)

4.b osztályos tanulói hoztak
igazi forradalmi hangulatot a
terembe mûsorukkal, amelyet

tanárnõ tanított
beakisdiákoknak.

alpolgármes-
ter, az ünnepség szónoka fel-
idézte a forradalom és szabad-
ságharc másfél esztendejének
legfontosabb eseményeit, majd
abukásokaitéstanulságaitele-
mezte. A szövetségesek nélkül
megvívott szabadságharc, az
elutasító nemzetiségi politika
és a magyarság soraiban ta-
pasztalható belsõ ellentétek, a
széthúzás külön-külön is ele-
gendõek voltak a vereséghez.
Részben más hangsúllyal, de
mindezek ma is létezõ problé-
mák, amelyeket meg kell olda-
nunk jövõnk és fejlõdésünk
érdekében.

– A sok történelmi kudarc
után fel kellene ismerni végre,
hogyEurópávalszembemenni,
fõleg szövetségesek, támogatók
nélkül, egyedül reménytelen
harc – mutatott rá Kovács
Tamás. – Ilyen helyzetben csak
vesztesként hagyhatjuk el a

Dúzs Márta

Kovács Tamás

csatamezõt, légyen az valósá-
gos háború vagy csak politikai.
Véleményem szerint haszno-
sabb lenne a folyamatos konf-
liktuskeresés helyett szövetsé-
gesek keresése, saját magunk
helyzetének, lehetõségeinek
objektív felismerése, elfoga-
dása.

Zárszavában kiemelte: a mai
ünnep kiváló alkalom arra,
hogy hibáinkkal õszintén
szembenézzünk, a szükséges
következtetéseket levonjuk, és
ha kell, legyünk bátrak változ-
tatni. Ha így teszünk, megtisz-
teljük1848-49hõseit, saz1848-
as nemzedék áldozatvállalása,
hõsiességenemvolthiábavaló.

Az ünnepség végén a részt-
vevõk a szomszédos Tabán
térre, a ´48-as emlékmûhöz vo-
nultak, amelynek talapzatánál
az önkormányzat, a helyi párt-
és civil szervezetek elhelyezték
koszorúikat.

H.Sz.

(LapunkFacebook-oldalán

amárcius15-iaszódi

eseményekrõlrészletes

képriportot találnak.)

1848/49 tanulságai
napjainkban is érvényesek

ÜnnepeinkÜnnepeink
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Az elmúlt öt év a szakrendelõ dolgozóinak szemszögébõl

Következõ
lapzárta: március 13.

megjelenés: március 22.
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A mûködés során keletkezõ
hiány átlagosan 1,5-2 millió fo-
rint havonta. Ez abból adódik,
hogy az OEP az elvégzett vizs-
gálatokért kapott pontok alap-
ján számított összeget nem fi-
zetiki teljesegészében.Minden
negyedik beteg ellátását a ren-
delõ ingyen végzi, tehát a mun-
ka 25 %-ért az intézet nem kap

semmit. Az ellátáshoz szüksé-
ges gyógyszereket, segédeszkö-
zöket ilyenkor saját kasszából
fedezi. E hiány pótlását a Med-
center biztosította öt éven és
három hónapon keresztül.
Akárhogy is számoljuk, ez 80-
100millióforintezenidõalatt.

Miután 2012 õszére nyilván-
valóvá vált, hogy a pénzügyi

egyensúly megtartása érdeké-
ben a sokat emlegetett térségi
társulás nem jön létre, az érin-
tett önkormányzatok nem tud-
ják a mûködési hiányt átvállal-
ni, a Medcenter vezetõsége úgy
döntött, megkezdi fél éves fel-
mondási idejétés lemondamû-
ködtetés jogáról. Nem tudja és
nem is akarja tovább egyedül
fedezni a hiányt, ami tõle tel-
jesen független okok miatt jött
létre, csökkenteni pedig nincs
lehetõsége.

Kiaz,akieztötévigéshárom
hónapigvállaltavolna?Amikor
12 önkormányzat a saját vá-
lasztópolgárai egészségének
érdekében képtelen volt ezt az
összegetelõteremteni!?

Az aszódi önkormányzat
megbízásából megtörtént a
szakrendelõ átvilágítása egy
külsõ cég megbízásával. A nyil-
vános testületi ülésen elhang-
zott értékelés szerint a mûköd-
tetés szabályos keretek között,
pazarlás nélkül folyt. Hibát
sem pénzügyileg sem szakmai-
lag feltárni nem tudtak. Ugya-
nitt felelõs gazdasági szakem-
ber szájából hangzott el, hogy
egy kórházi háttérrel nem ren-
delkezõ, önálló járóbeteg szak-
rendelõ minden esetben a helyi
önkormányzat(ok) segítségére
szorul, mert önmagát kizáró-
lag a szakellátásból a jelenlegi
finanszírozási keretek között
fenntartani képtelen. Aszód
ebben egyedülálló, évtizedek
óta önkormányzati hozzájáru-
lásnélkülmûködik.

A lakosság támogatása folya-
matosanérezhetõvolt.Minden
fórumon, jótékonysági rendez-

vényen kifejezõdött: szükség
vanarendelõre.

A dolgozók sajnálattal vették
tudomásul a Medcenter dönté-
sét. Véget ért egy öt évig tartó
NYUGODTidõszak.

Bár a munkakörülmények
nem javultak, a dolgozók nettó
fizetése 2008 óta nem emelke-
dett, cafetéria, Szép-kártya a
rendelõben ismeretlen fogal-
mak, mégis, a betegellátás za-
vartanul folyt, mûködött a
labor, a röntgen, a szakrendelé-
seken a gyógyszerek, gyógyá-
szati segédeszközök nem hiá-
nyoztak. A pénzügyileg leg-
rosszabb hónapokban is min-
denki idõben fizetést kapott,
gazdasági megfontolásból dol-
gozót el nem küldtek, a legin-
kább veszteséget termelõ szak-
rendelések szüneteltetése fel
semmerült.

Öt évig és három hónapig a
Medcenter minden egyes dön-
tésébenbetegközpontúvolt,ki-
kérte és megfontolta az orvo-
sok, szakdolgozók véleményét
a betegellátást érintõ kérdé-
sekben. Köszönjük a Medcen-
ternek,
projekt manager úrnak ezt az
öt évet. Öt évig úgy érezhettük,
ha nem is kedvezõek a körül-
mények, de számítunk vala-
mit, fontos az, amit és ahogyan
csinálunk.

Bízunk az új mûködtetõben,
reméljük,hogy érvényes és igaz
lesz továbbra is a latin mon-
dás:

A betegek üdve (biz-
tonsága)alegfõbbtörvény!

dr. Gevorgján András

Salus Aegroti Suprema
Lex Esto!

AzAszódiSzakorvosi
Rendelõintézetmunkatársai

Az Aszódi Szakorvosi Rendelõintézetet 2008. január 1-
je óta a Medcenter KFT mûködtette. A képviselõ-testület
döntésénekértelmébenarendelõdolgozóiakkorelveszí-
tették közalkalmazotti státusukat, az ezzel járó jogokkal
és juttatásokkal együtt. Mégis, a kezdeti szorongást és
félelmet lassan a bizakodás váltotta fel. A Medcenter
akkor úgy tûnt nagyon is elérhetõ célokat tûzött ki ma-
ga elé. Ha a megfelelõ központi finanszírozás, az önkor-
mányzati támogatás megvalósult volna, ezek a célok, ha
lassan is, de realizálódtak volna. Sajnos támogatást a
mûködtetõegyikoldalrólsemkapott.

–
–

(folytatásaz1.oldalról)

korlátot szeretne az országos
közútmelléagyalogosokvédel-
me érdekében, abban az eset-
ben közútkezelõi hozzájárulást
kell kérni 3 példány tervdoku-
mentáció benyújtásával. A
helyszín ismeretében, vala-
mint a lakott terület figyelem-
bevételével az érintett szaka-
szon társaságunk is javasolja a
gyalogoskorlátelhelyezését.”

polgármester
kérdésünkre elmondta: az em-
lített szalagkorlátot annak ide-
jén a közútkezelõ váci kiren-
deltsége bontatta le a várossal,
s több helyszíni szemle után
sem engedélyezte annak újra-
állítását. Bár a felelõsség a vá-
ros és a közútkezelõ közös fele-
lõssége, a korlátot a képviselõ-
testület jóváhagyásautánmeg-
építik.

Az autósokat a csúszós útvi-
szonyok mellett olykor a renge-

Sztán István

teg úthiba is veszélyes manõve-
rekre készteti. A csatornapro-
jekt kapcsán szükséges útjaví-
tásokhoz a téliesre fordult idõ-
járás miatt a szakemberek né-
hány nappal késõbb látnak
munkához. Március elején még
a Baross u. alsó, vasútállomás-
sal párhuzamos szakasza is
igen rossz állapotban volt. Bár
ott helyközi buszforgalom is
zajlik, a Magyar Közút térképe
szerintezakb.kétszázméteres
útszakasz nem az õ kezelésük-
benvan.Levelünkreválaszolva
az állami közútkezelõ ígéretet
tett arra, hogy felveszi a kap-
csolatot az út tulajdonosával (a
MÁV Zrt.-vel), de a kátyúk idõ-
közben eltûntek: levelünk el-
küldése után négy nappal vél-
hetõen a Magyar Közút na-
rancsszín autója járt a terepen,
és a kátyúk többségét – igaz,
szemlátomást sebtében, de –
befoldozták. H.Sz.

90 éves aszód legidõsebb polgára

Családja körében ünnepelte kilencvenedik születésnap-

ját Szilágyi Pálné, Aszód legidõsebb polgára, akit a város

önkormányzata nevében Sztán István polgármester és

Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezetõje

köszöntött.

A telekhirdetést

áprilisban is!

Falujárók úti szalagkorlát:
a közútkezelõ szerint is szükséges

APRÓhirdetések
Eladó Aszódon 34 m -es lakás
7,2millióFt-ért.
Tel.:06-70-542-7450

2 875 m -es építési telek a Pintér
utcábaneladó.
Érdeklõdni:06-30-232-6831

2
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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

Ízelítõ akcióinkból:

Március 20-tól március 30-ig:

Március 22-tõl 24-ig:

COOP 4 tojásos száraztészta többféle 500 g Paco kókuszreszelék 100 g

COOP 8 tojásos száraztészta többféle 200 g Paco mazsola 100 g

Marco Polo B hosszúszemû rizs 1kg Palini csemege szalonna füstölt

Minden nap finomított napraforgó étolaj 1 l Palini párizsi

RAMA Classic margarinkrém 250 g Kozel sör dobozos 0,5 l

Szatmár finomliszt BL-55 1 kg Soproni Zéró citrom dobozos 0,5 l

Party tortabevonó ét 90 g Egri Zweigelt féléd. v.bor ostoros 0,75 l

Globus Bolognai mártás 400 g Theodora ásványvíz PET 1,5 l

Knorr mexikói chilis alap 50 g COOP kakaópor 75 g

COOP félzsíros tehéntúró 250 g Eduscho dupla kávé õrölt 250 g

Danone könnyû és finom jogh. több íz 4x125g SAGA gyümölcstea több íz 20x2 g

Kaiser Aranypulyka párizsi Clorox fehérítõ 1 l

Kaiser csemege sonka Silan öblítõ több illat 1 l

Kométa vendégváró párizsi sertés Baba tusfürdõ több illat 400 ml

MIZO tejföl 20% 800 g Ultra Sol

Mlieko Milk UHT tej 1,5% 1l Taft hajlakk 250 ml

Univer piros arany csemege/csípõs 70 g Domestos WC tisztító gél 750 ml

Pepsi cola szénsavas üdítõ PET 2 l PUR mosogatószer 750 ml

Alföldi friss dobozos tej 2,8% 1 l Dini tejföl 12% 375 g

Tallér teavaj 80% 100 g D. E. Omnia kávé

Ariel folyékony mosótabl. mountain

219,-Ft 99,-Ft

179,-Ft 129,-Ft

199,-Ft 1.099,-Ft

399,-Ft 599,-Ft

259,-Ft 189,-Ft

129,-Ft 199,-Ft

199,-Ft 469,-Ft

349,-Ft 89,-Ft

269,-Ft 199,-Ft

249,-Ft 399,-Ft

219,-Ft 249,-Ft

999,-Ft 349,-Ft

1.999,-Ft 499,-Ft

699,-Ft 499,-Ft

499,-Ft 339,-Ft

169,-Ft 749,-Ft

199,-Ft 399,-Ft

339,-Ft 399,-Ft

189,-Ft 159,-Ft

199,-Ft 1.399,-Ft

1.999,-Ft

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg

fertõtlenítõ hatású kéztisztító 500 ml

õrölt, vákuumcsom. 500 g

24 db

Hétvégi akció!
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Aszód,KossuthLajosút34.
Tel:

Tura,Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

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

Volánbusz bérletek

kaphatók!

2013. MÁRCIUS2013. MÁRCIUS
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2013. MÁRCIUS2013. MÁRCIUS

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
Hungarocell mennyezeti elemek
külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
Poszterek rendelésre
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



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 03/2013

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

E-mail: rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban
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LapzártaLapzárta

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

Programajánló
Aszód Város Könyvtára

és Mûvelõdési Háza

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

Hirdessen Ön is
az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban

Klubok:
ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

Mindenkedden10órától

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak

kéthetenteszombaton
14órától

Ahónaputolsócsütörtökjén
15órától

kéthetentecsütörtökön
18órától

Gyógyszertári ügyeletGyógyszertári ügyelet
szombaton8-12-ig

vasárnap9.30-11.30-ig

páratlanhétvégén
(március30-31.

április13-14.,27-28.)
aVárosiGyógyszertárban

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

(március23-24.,
április1.,6-7.,20-21.)

aSzentIstvánPatikában
(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:

Polgárõrség:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-70-339-6165

–06-30-816-0437

www.aszodpolgarorseg.hu

SzabóImre

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 ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet
Március 23-24.:

Március 30-31 - Április 1.:

Április 6-7.:

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

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

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Április 13-14.:
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

Április 20-21.:

Eboltás Aszódon
Értesítjük a lakosságot, hogy Aszódon az ebek veszettség elleni

kötelezõoltásátazalábbi idõbenéshelyekenvégezzük:

Falujárókútja5.tér
Kondorostér
Kardu.1. (présház)
Városháza(udvar)

Aveszettségellenioltásköltsége
Az állatvédelmi törvény alapján veszettség elleni oltást csak

mikrochippel megjelölt eb kaphat. A mikrochippel nem rendel-
kezõ állat megjelölését az oltás elõtt elvégezzük, ennek költsége
szintén 3000 Ft/eb. Az összevezetéses vakcinázások után lehetõ-
ségleszazállatoktartásihelyéntörténõoltásárais.

április10.(szerda) 14-16óra
16-18óra

április19.(péntek) 15-17óra
április20.(szombat) 9-11óra

3000Ft/eb.

dr.NémethMihályés dr.TóthBélaállatorvosok

Az Aszód Városért Alapít-
vány pályázatot hirdet az 1%-
ból befolyt összeg pályázati
úton való szétosztására. Téma:
Kis közösségek, táborozások,
kirándulások, hiánypótló esz-
közvásárlásoksegítése.

A pályázati adatlap átvehetõ

a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán. (Beadás két példány-
ban.)

Postacím: Aszód,
Szabadságtér9.

akuratóriumelnöke

Beadási határidõ: 2013.
április 30.

PálaSándorné

AzAszódVárosértAlapítvány
pályázatifelhívása

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik édes-
anyánk,

temetésén részt vettek, sírjá-
ra virágot hoztak és osztoztak
gyászunkban.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik elhunyt
szerettünk,

temetésére eljöttek, sírjára vi-
rágot hoztak és mély gyá-
szunkbanosztoztak.
Emlékeszívünkbenörökkéél.

SzilágyiSándorné,
Erzsike

Agyászolócsalád

SzilágyiAndrásné,
Marika

Agyászolócsalád

Köszönetnyilvánítás

Ebben az évben „jubilál” az
április 10-i Nemzeti Rákellenes
Naphoz kapcsolódó „Aszódi
rákellenes futás és kerékpáro-
zás”. Menetünk – amelyhez
bárki bárhol csatlakozhat –
április 13-án délután 3 órakor a
Javítóintézetbõl indul és
ugyanide tér vissza. (A körfor-
galomnál a vasútállomás felé
kanyarodva bal oldalon az elsõ
kapu.) Futók és kerékpárosok
együtt teszik meg a mintegy 13

kilométeres távot, ami érinti a
domonyi és az aszódi temetõt.
Ezeken a helyeken mécsesek-
kel emlékezünk a Javítóintézet
rákban elhunyt dolgozóinak
sírjánál.

Regisztráció 14 órától az in-
tézet udvarán; ennek díja fel-
nõttek részére 600 Ft, diákok-
nak 300 Ft – további adomá-
nyok felajánlását is szívesen fo-
gadjuk.Abevételta„Rákellen,
az emberért, a holnapért” Ala-

pítványnak ajánljuk fel, remé-
nyeink szerint képviselõik idén
is jelen is lesznek a rendezvé-
nyen. Szeretettel várunk min-
denkit egy kis együttes test-
mozgásra!

További információ:
06-20-331-2928,

harsdenes@invitel.hu
HársDénes:

Aszervezõk
(AszódiJavítóintézet)

Ötödször futnak, kerékpároznak a rák ellenTisztelt Aszódi Polgárok!
Májusban ismét megren-

dezzük a
címû rendezvényt.

A fõzni vágyó barátok,
csapatok jelentkezését vár-
juk az Aszód
Városi Kulturális Központ-
ban a 06-30-648-8493-as
telefonszámon.

Tisztelettel:

polgármester

„ ”Fõzzünk együtt

április 20-ig

Sztán István


