Aszód Város Közéleti Havilapja

Ingyenes kiadvány

A törvényi előírásoknak megfelelően – amely február 15-öt jelöli
meg határidőként – a képviselő-testület megalkotta és elfogadta a
város idei költségvetési rendeletét. A főszám 1 milliárd 328 millió
176 ezer Ft, vagyis ennyiből gazdálkodhat idén a város. A költségvetés idén sem tartalmaz működési hiányt, ezt az önkormányzati
törvény már 2013-ban sem engedélyezte. Fejlesztésre idén 242,5
millió Ft jut, rendkívüli helyzet esetére 11 millió forint tartalék áll
rendelkezésre.
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A sportpályát kívánják
fejleszteni a bevételből
21. alkalommal rendeztek jótékonysági
bált a Petőfi gimnáziumban

Törlésre kerül az adósság,
az állami támogatás is nőtt
Átalakult a gyermekétkeztetés finanszírozása
Fotó: Rácz Zoltán

Elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését

Sztán István, városunk polgármestere az utóbbi évek legjobb költségvetési rendelet-tervezeteként jellemezte az előterjesztést. A javulást
kétségkívül az okozza, hogy a legtöbb területen az állam növelte a normatív támogatást.
Ennek ellenére a központi költségvetés csak a
kiadások 52%-ára nyújt fedezetet, a működtetéshez szükséges további 48%-ot az önkormányzatnak saját erőből kell biztosítani.
A legnagyobb pozitívum természetesen az,
hogy február 28-ig megtörténik a város pénz-

Nagysikerű jótékonysági bált rendeztek február 14-én a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiumban. A
helyszín, az iskola tornaterme egyben a célra is utalt: a gimnázium a
bevételt ezúttal a sport fejlesztésére kívánja fordítani.
(Folytatás a 6. oldalon)

Előtérbe került
a megelőzés

Felére csökkent a vonulások száma

ügyi konszolidációja, a kötvényben megmaradt 60% adósság a kormány döntésének
megfelelően törlésre kerül, így a felvett hitel
nem terheli tovább a büdzsét. Szintén pozitív
változás, hogy a gyermek- étkeztetés finanszírozási háttere teljesen átalakult, ennek következtében a város a korábbihoz képest jóval
nagyobb – 98%-os – állami támogatást kap
erre a feladatra.
Folytatás a 3. oldalon
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2013. július elsején kezdte meg működését az aszódi katasztrófavédelmi őrs. Létrehozásának jogosságát az azóta bekövetkezett tűz-és
káresetek, illetve azok elhárítása
bizonyítják: 2013 november 27-ig
63 tűzesethez és 20 műszaki mentéshez riasztották az állományt. Ez
derült ki Pintér Mihály tűzoltó alezredes, gödöllői tűzoltóparancsnok
beszámolójából, amelyet a képviselő-testületnek tartott.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek
2014. január 30.

Január 30-án tartotta idei első ülését a képviselő-testület. Tizennégy
napirendi pontot kellett megtárgyalniuk a döntéshozóknak a nyílt ülésen, egyről pedig zárt ülésen hoztak döntést.
☐☐ Sztán István polgármester beszámolóját
követően Pintér Mihály tűzoltó alezredes, a
Pest megyei Katasztrófavédelem gödöllői tűzoltóparancsnokának összefoglalóját hallgatta
meg a képviselő-testület. Erről részletesen,
külön cikkben olvashatnak, csakúgy, mint a
2014-es esztendő tervezett kiemelt eseményeinek előterjesztéséről.
Elfogadta a képviselő-testület a Városi Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amelyre jogszabályi
változások miatt volt szükség.
Pályázattal volt kapcsolatos a következő
napirendi pont. Mint ismeretes, Aszód Város
Önkormányzata a maximálisan elérhető 22
millió Ft-os támogatást nyerte el „Az Aszódi
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése”
című ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0051 azonosító számú projektjével. A pályázati támogatás mértéke 100 %, önrész nem szükséges
a projekt megvalósításához, a közreműködő
szervezet az utófinanszírozású elemekre vonatkozóan 25% előleget is biztosít a projekt
megvalósításához.

viselő-testület szükségesnek ítélte a közbeszerzési szabályzat azon módosítását, hogy
a közbeszerzési eljárásokban nettó 25 millió Ft alatti összeg esetében a polgármester
döntéshozatalra jogosult személy lehessen.
Mivel a jelenlegi közbeszerzési törvény ezt
lehetővé teszi, a grémium elfogadta az erre
vonatkozó javaslatot, egyben kijelölte azt a
három céget, akiknek a fent említett szakértői tevékenységek tárgyában ajánlattételi
felhívást küldenek.
☐☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aszód és
Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. A módosításra az időközbeni jogszabályváltozások
miatt volt szükség.
☐☐ Az elmúlt időszakban több kérelem érkezett önkormányzati tulajdonban, illetve keze-

lésében lévő helyiségek ingyenes használatba
adására. A képviselő-testület most határozott
arról, kiknek biztosítja ezen lehetőséget. A listán szerepel többek között a Mozgáskorlátozottak Aszódi Szervezete, az Aszód Városi
Ulti Klub, az Aszód Városi Nyugdíjasklub,
az Aszódi Wado-Ryu Klub és a Richard Fritz
Kft. is. Utóbbi cég a munkavállalóinak biztosít
mozgási lehetőséget szerda esténként a Csengey iskola tornatermében.

az ÁFA körből. A Bt azt kérte, hogy az eddigi
bruttó összeget nettó összegként számlázhassa, ám ezt 27 %-os áremelésnek ítélték a döntéshozók.
☐☐ Bohumil Hrabal születésének 100. évfordulója alkalmából Prágában mutatják be a
Hrabal-Galaxis pillanatképei című kiállítást,
amely itt Aszódon született. Ezzel kapcsolatban is volt kérelem, a részletekről külön cikkben olvashatnak.

☐☐ Elfogadta a grémium az állattartás helyi
szabályairól szóló rendeletet. A témával részletesebben, külön cikkben foglalkozunk.
☐☐ Beadvánnyal fordultak a képviselő-testülethez a Petőfi Sándor utca 42-46. szám alatti
lakosok, és az utca parkolási rendjének megváltoztatását kérték, mondván, nem épült
minden lakáshoz garázs, és az ingatlanok tulajdonosai csak jóval messzebb tudnak parkolni. Mint ismeretes, a Kossuth Lajos utca- Petőfi
utca kereszteződését követő 20 méteren tilos a
megállás, azt követően már a parkolási zóna
következik. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy előbb felméreti, pontosan hány garázs
épült, azokat milyen célra hasznosítják, illetve
megnézeti, milyen lehetséges megoldások jöhetnek szóba a parkolási gond enyhítésére.

☐☐ Elfogadta a képviselő-testület a Szakorvosi Rendelőintézet 50. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepségről szóló előterjesztést. Jóváhagyott javaslatként hangzott el, hogy a rendezvényre – amelyre 100 ezer Ft-ot biztosított
a grémium – június 30-án, a Semmelweis-Napon kerüljön sor.
☐☐ Kérelemmel fordult az Imagiper Kft a
képviselő-testülethez. A cég közösen birtokol
területet egy vállalkozóval az Aszódi Ipari
Park területén, amit most szeretnének megosztani. Mivel azonban a megosztott telek
nagysága nem lehet kisebb, mint 2000 négyzetméter, a kft. 168 négyzetméter területet kíván vásárolni a telke melletti, önkormányzati
tulajdonú rendezetlen részből. A grémium-

mivel az eljárás lefolytatásának több állomása
is van – a márciusi ülésén foglalkozik ismét
az üggyel.
☐☐ Nem támogatta a képviselő-testület a
Galga Televíziót üzemeltető Varga MM ST.
Bt. szerződésmódosítási kérelmét. A cég
írásban jelezte, hogy 2014. január 1-től adóalanyiságában változás történt, mivel kilépett

Elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését

☐☐ A projekt támogatási szerződés aláírására
2013. november 28-án sor került. A megvalósítás kezdő időpontja 2013. december 2., befejezésének dátuma pedig 2014. december 31.
A projekt keretében „Mérnöki szakértői díjak,
illetve adatbázisok, tanulmányok készítésére
és kapcsolódó támogató szakértői tevékenységek elvégzése” tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. Az önkormányzat
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések
rendjének szabályzata szerint a polgármester
az értékhatár alatti közbeszerzési eljárás lefolytatására három közbeszerzői tanácsadó
cégtől kért be árajánlatot a projekt közbeszerzői tanácsadói feladataira. A képviselő-testület
a Közbeszguru Kft. 200 ezer Ft+ÁFA árajánlatát fogadta el, amely a legolcsóbbnak bizonyult
a másik két ajánlathoz képest.

Törlésre kerül az adósság,
az állami támogatás is nőtt
A törvényi előírásoknak megfelelően – amely február 15-öt jelöli meg
határidőként – a képviselő-testület megalkotta és elfogadta a város idei
költségvetési rendeletét. A főszám 1 milliárd 328 millió 176 ezer Ft,
vagyis ennyiből gazdálkodhat idén a város. A költségvetés idén sem tartalmaz működési hiányt, ezt az önkormányzati törvény már 2013-ban
sem engedélyezte. Fejlesztésre idén 242,5 millió Ft jut, rendkívüli helyzet esetére 11 millió forint tartalék áll rendelkezésre.
(Folytatás az 1. oldalról)
Több más feladat esetében szintén növekedett a központi támogatás összege: az óvoda
működtetési költségének 81% -át biztosítják
központi költségvetéséből, az AVKK esetében
74%-os az állami támogatás. Érdekesség, hogy
a bölcsőde esetében csupán 47 %-os állami támogatás jár, mivel ez nem számít kötelező feladatellátásnak. Az önkormányzati feladatokra

☐☐ A projekt megköveteli a Mérnöki szakértői díjak, illetve adatbázisok, tanulmányok készítésére és kapcsolódó támogató
szakértői tevékenységek elvégzése” tárgyában indítandó közbeszerzési eljárást is.
Az idő rövidsége, a közbeszerzési eljárás
hossza miatt, illetve a projekt megvalósításának időben teljesítése érdekében a kép-
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6%-os a központi támogatás mértéke, a többit
a városnak kell kigazdálkodni. A Kistérségi
Gondozási Központ működtetési költségének
84 %-át biztosítja az állam, a többit a társuláshoz tartozó önkormányzatok adják össze.
A Csengey iskola és a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatás Intézmény működtetési
költségeit kizárólag a város állja majd.
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☐☐ A képviselő-testület végül jelentést hallgatott meg a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés közt tett intézkedésekről, majd az egyéb bejelentésekre
került sor.
☐☐ A képviselő-testületi ülés zárt részében
a szavazatszámláló bizottságok új tagjainak
elfogadásáról döntöttek.

A bevételi oldalon az úgynevezett közhatalmi
bevételek közül a legnagyobb tétel az iparűzési
adó, amelytől 140 millió forintot vár a város,
míg a kommunális adó és a telekadó 50 millió
forintot hozhat. Az önkormányzat által szedett
gépjárműadó már nem hoz akkora bevételt,
mint korábban, ugyanis 2013. január 1-től ennek 60 százalékát át kell utalni a Magyar Kincstár számlájára. Az itt maradó 40 % mintegy 40
millió forint bevételt eredményezhet.
A bevezetőben említett fejlesztési keretből
185 millió forintot biztosít a város a Napsugár
Óvoda KMOP pályázat segítségével történő
bővítésére és felújítására.
Összességében elmondható, hogy bár a város
költségvetése jobbnak mutatkozik a korábbi
évekhez képest, az ésszerű gazdálkodásra, takarékosságra, a pályázati lehetőségek maximális
kihasználására továbbra is szükség van, és azt
is el kell érni, hogy a város kinnlevőségeit minél
nagyobb mértékben sikerüljön behajtani.
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet
nyolc igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében, minősített többséggel fogadta el.
R.Z.
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Felére csökkent a vonulások száma

Előtérbe került a megelőzés
2013. július elsején kezdte meg működését az aszódi katasztrófavédelmi őrs.
Létrehozásának jogosságát az azóta bekövetkezett tűz-és káresetek, illetve
azok elhárítása bizonyítják: 2013 november 27-ig 63 tűzesethez és 20 műszaki mentéshez riasztották az állományt. Ez derült ki Pintér Mihály tűzoltó alezredes, gödöllői tűzoltóparancsnok beszámolójából, amelyet a képviselő-testületnek tartott.
(Folytatás az 1. oldalról)

Az aszódi katasztrófavédelmi őrshöz tizen
nyolc település tartozik. Az ezeken keletkező
tűzesetekhez, balesetekhez, más katasztrófahelyzetekhez elsőként a városunkban állomásozó állományt riasztják, csak erősítés
szükségessége esetén indulnak Gödöllőről,
Vácról vagy akár Hatvanból tűzoltók. Ilyen
helyzet volt 2013 augusztusában, amikor is
Hévízgyörk határában nagy területen égett az
avar. A tüzet csak nagy nehézségek árán, Pest
megyei és budapesti egységek bevonásával sikerült megfékezni. Az oltást a rendkívül erős
szél és a mostoha terepviszony nehezítette, így
mintegy 100 ha-on égett el a növényzet.
Az aszódi őrsön a készenléti szolgálatot négy
fő látja el. Napközben hivatali munkarendben

az őrs parancsnoka és a katasztrófavédelmi
megbízott tartózkodik még az épületben.
A tűzoltás és műszaki mentés hátterét egy
Renault típusú gépjármű fecskendő biztosítja,
amely 4000 liter vízen és 400 liter habképző
anyagon túl aggregáttal, feszítő-vágó berendezéssel és más fontos műszaki eszközzel van
felmálházva.
A statisztikát tanulmányozva kitűnik, hogy
környékünkön a tűzesetek számát tekintve
Bag vezet, 2013-ban 22 esetben riasztották az
ott lakók a tűzoltókat, Hévízgyörkön pedig 16
alkalommal került sor erre. Aszód a maga 7
esetszámával a mezőny végén helyezkedik el.
A műszaki mentés terén ugyanakkor városunk
vezet, 12 esetben kellett az őrs segítségét kérni.

Pintér Mihály beszámolójában kiemelte, örvendetes, hogy a vonulások száma
csaknem a felére csökkent az előző esztendőhöz képest. Ezt részben a tűzmegelőző
intézkedéseknek tudják be, illetve annak a
felvilágosító munkának, amit szintén folyamatosan végeznek. Az állomány felmérte
például a települések tüzivíz hálózatának
és tűzcsapjainak állapotát, ahol szükséges
volt, kicserélték a berendezéseket. Az elmúlt
időszakban valamennyi település katasztrófavédelmi besorolást kapott, amely alapja
lett az önkéntes és köteles polgári védelmi
szervezetek megalakulásának. A felkészítési tevékenység kiterjedt a polgármesterek,
jegyzők, közigazgatási vezetők,falugondnokok, a pedagógusok és a tanulóifjúság széles
körére is. Utóbbiaknak rendszeresen szerveznek például versenyeket, illetve tartanak
polgárvédelemmel, tűzesetek elkerülésével
kapcsolatos ismeretterjesztő előadásokat.
Mindezek együttes hatása adja a kevesebb
vonulási számot.
A képviselő-testület elégedetten nyugtázta
a beszámolót, és köszönte meg az aszódi katasztrófavédelmi őrs munkáját.
R.Z.

Gyors intézkedés a kutyaügy után

Új állattartási önkormányzati rendelet készült
Előző lapszámunkban számoltunk be arról egy olvasói levél kapcsán, hogy az egyik aszódi utcában az ott lakók
helytelen kutyatartása rettegésben tartott egy anyukát és kisgyermekét. A kívülálló számára a levélből az
is kiderült, bizonyos esetekben hivatalos intézkedésre akkor kerülhet sor, ha valami rendkívüli esemény, ne
adj Isten, tragédia történt. A fent említett eset szerencsére dráma nélkül oldódott meg. A képviselő-testület
legutóbbi ülésén pedig – éppen az ilyen helyzeteket elkerülendő – jóváhagyta az állattartás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet.

Az elmúlt két esztendőben az állattartással
kapcsolatos jogi szabályozás jelentősen megváltozott, az önkormányzatok helyi szabályozási lehetőségei leszűkültek, az állatvédelemmel

kapcsolatos hatáskörök több hatóság között
oszlanak meg, és párhuzamosság is tapasztalható. Az újság korábbi szerkesztőjeként jól emlékszem azokra a panaszokra, amit az Újtelepen
lakók nyújtottak be az egyik lakótársuk ellen,
aki több tehenet tartott a lakóövezetben. Ma
már törvény mondja ki, hogy mezőgazdasági
haszonállat tartása önkormányzati rendeletben
nem korlátozható. Természetesen ez nem jelent
jogi szabályozatlanságot, mert 2013. január
1-től az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendelet előírja, hogy az állattartó épületek elhelyezési feltételeit a helyi építési szabályzatnak kell megállapítania. Nem szabályozatlanság alakult tehát ki,
hanem a haszonállattartás központi szabályozása valósult meg.
A kedvtelésből tartott állatok esetében az
önkormányzat alkothat rendeletet az állat-
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tartás szabályairól. Ennek elkészítése során
azonban mintegy tíz törvény vagy kormányrendelet érvényben lévő előírásaira kell tekintettel lenni, hogy elkerülhető legyen a
magasabb jogszabállyal való ütközés, illetve a
kettős szabályozás tilalma.
A most alkotott önkormányzati rendelet
mindezek figyelembevételével készült. A rendelet kiegészítő szabályozása ugyanakkor
lehetővé teszi, hogy a helyi állattartás rendelet megszegőivel szemben indult eljárások
lefolytatása a jegyző és a polgármester hatáskörébe tartozzon. Így a jövőben remélhetőleg
„kutyaügyben” gyors és hatékony ügyintézés
valósulhat meg.
Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet teljes terjedelmében Aszód
Város honlapján (www.aszod.hu) olvasható.
R. Z.

Választási plakátok:

Lehetne kulturált kihelyezést kérni?
A város hat különböző pontján – Szabadság tér, Kondoros tér, Falujárók
útja, Kossuth Lajos utca 99., Széchenyi utca, Szent István park – állíttat fel az önkormányzat olyan kétoldalas, 180 cm x 120 cm-es méretű
hirdetőtáblákat, amelyeken a választási plakátokat lehet majd elhelyezni. Az önkormányzat most elfogadott, választási plakátok elhelyezéséről
szóló rendelete azt is pontosan meghatározza, hol tilos választási falragaszokat kitenni.
Rövidesen beköszönt a kampányidőszak, és
ne legyen illúzióink, nagy valószínűséggel
minden eddiginél vehemensebb plakátháború kezdődik majd. Annak érdekében, hogy
ezt valamilyen módon szabályozni lehessen,
a képviselő-testület legutóbbi ülésén megalkotta a választási plakátok elhelyezéséről szóló
önkormányzati rendeletét.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény részletesen szabályozza a választási
plakátok kampányidőszakban való kihelyezésének szabályait, így minden önkormányzatnak érdemes felülvizsgálni korábbi, erre
vonatkozó rendeletét, hogy az ne legyen ellentétes a törvényi rendelkezésekkel. Az újraszabályozás oka lehet az is, hogy a jogszabályi
környezet változása mellett a hatályos rendelet
mellékletében szereplő adatok, elnevezések
pontosítást igényelnek. Az új rendelet megalkotása jelen esetben azért vált szükségessé,
mert a korábban hatályos, a hirdetmények és
választási plakátok elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül került.
Az szinte biztos, hogy nemcsak a város által
kihelyezett hirdetőtáblákon találkozhatunk
majd választási ígéretekkel, ugyanis az önkormányzat csak a saját tulajdonában lévő
ingatlanok, illetve közterületek, valamint
műemlékek esetében szabályozhatja a politikai tartalmú falragaszok elhelyezését. A magántulajdonú ingatlanok esetében az ingatlan
tulajdonosai dönthetnek arról, engedélyezik e
például, hogy a házuk fala vagy ingatlanuk kerítése reklámhordozó felület legyen.
Az új önkormányzati rendelet mindenesetre alapja lehet a szankcionálásnak. Aki
ugyanis tiltott helyre – pl. elektromos szelvényeken, telefonfülkéken, fák törzsén stb. –
teteti fel politikai reklámját, az eltávolításra
való felszólítás kézhezvételéről szóló 48 órán
belül köteles visszaállítani az eredeti állapotot. Ennek elmulasztása esetén az önkormányzat rendelkezhet erről, a kötelezettséget
elmulasztó költségére.
A választási plakátok kihelyezését egyébként nemcsak önkormányzati rendelet, illetve a már említett választási törvény szabályozza, hanem a közlekedéssel kapcsolatos

jogszabályok is, amelyek szintén rendelkeznek a reklámtáblák – ideértve a választási
plakátot is – elhelyezéséről, szem előtt tartva
a közlekedés biztonságát.
Egy törvény, egy rendelet természetesen akkor ér valamit, ha sikerül betartatni. Egyelőre
csak bizakodhatunk, hogy a választásokat követő 30 napon belül az erre kötelezettek tényleg eltávolítják az akkor már okafogyottá vált
hirdetményeket.
A választási plakátokról szóló önkormányzati rendelet Aszód Város honlapján
(www.aszod.hu) tanulmányozható.
R.Z.
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21. alkalommal rendeztek jótékonysági bált a Petőfi Gimnáziumban

A sportpályát kívánják fejleszteni
a bevételből 				 
(Folytatás az 1. oldalról)
Régi hagyománya van a jótékonysági bálnak
a gimnáziumban. Pontosan 20 évvel ezelőtt
alakult az Alma Materért Alapítvány, amely
az iskolával és Szülői Munkaközösséggel közösen szervezi a rendezvényt: idén immáron
a 21. alkalommal. Csobán Attila igazgató szerint ez remek alkalmat ad arra, hogy a szülők,
a tanárok, az iskola támogatói találkozzanak és
kötetlen formában beszélgessenek, szórakozzanak. Mivel a műsoros részt fellépői mindig
az iskola diákjai, a vendégek arról is meggyőződhetnek, mennyire sokoldalúak és tehetségesek a mai fiatalok. A bálból befolyó bevétel
az Alma Materért Alapítvány számlájára folyik be, amelyből az iskola fejlesztését segítik.
- Egy ideje pontosan meghatározzuk, hogy
mire kívánjuk fordítani támogatóink segítségét, mert akkor ők is tudják és látják, részesei
a modernizálási folyamatnak - tájékoztatott az
intézmény első embere. – Az első ilyen meg-

határozott cél a tornaterem megújítása volt,
erre két bál bevételét fordítottuk. Legutóbb a
természettudományos terem eszközparkját
fejlesztettük. Sajnos nálunk éppen a sportlétesítmények okozzák a legnagyobb fejtörést,
hiszen a tornatermünk kicsi, a három kinti
sportpályánk pedig elhasználódott. Ugyanakkor felmenő rendszerben bevezetésre került a
mindennapi testnevelés. Most azt határoztuk
el, hogy az aszfaltos pályát újíttatjuk fel, és a
sérülések szempontjából nem éppen ideális bitumen helyett korszerű, a mai követelményeknek megfelelő burkolattal látjuk el.
A befolyt összeg természetesen nem elegendő a teljes megvalósításra, viszont pályázati
önerőként megfelelhet. Az iskola abban bízik,
a közeljövőben írnak ki pályázatot sportlétesítmények fejlesztésére, és ez a célkitűzésük is
megvalósulhat.
R. Z.

Elfogadta a képviselő-testület az idei eseménynaptárt

Tarr Gábor emlékfal, Semmelweis-Nap
Elfogadta a képviselő-testület a város ez évi kiemelt rendezvényeiről szóló előterjesztést. Ebből kiderült, a hagyományos rendezvényeken túl két
újdonság is szerepel az idei naptárban.
Természetesen az állami ünnepek napjukon, a megszokott helyszíneken kerülnek megrendezésre. Így március 15-én ezúttal is az 1848-as emlékműnél emlékezünk, míg a Szent István-napi
ünnepség helyszíne az első királyunkról elnevezett téren lesz.
A május 10-én tartandó Europarty nem csupán egy főzőverseny lesz ezúttal, mivel ezen a napon ünnepeljük a Tótmogyoróssal kötött testvérvárosi kapcsolat ötéves évfordulóját is, amelyre
vendég küldöttség érkezik.
Május 30-án a város pedagógusait köszöntik majd, míg egy nappal később a gyermekek örülhetnek felhőtlenül a programoknak, amelyekre a Városi Gyermeknap alkalmából kerül sor.
A már említett Szent István-napi ünnepség idén különálló rendezvény lesz, mivel augusztus
20-a szerdára esik, viszont nem lesz hosszú hétvége. A XXII. Aszód Fesztivál augusztus 15-én
pénteken kezdődik, és 17-én, vasárnap ér véget.
2014-ben ismét lesz Múzeumok Éjszakája, amelynek programjai június 27-én csalogatják
majd a kultúra barátait.
Ami pedig a címben lévő programokat illeti: az Aszód Város Kulturális Központ karöltve az
Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvánnyal és az időközben létrehozott Tarr
Gábor Alapítvánnyal egy kis kiállítást kíván létrehozni a Petőfi Múzeum épületében, ahol a
nemrégiben elhunyt kiváló karvezetőnk számos relikviái és rengeteg fénykép lesz majd látható.
Ennek tervezett időpontja: május 16.
Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született
Semmelwis Ignác, az anyák megmentője. Ebből az alkalomból országszerte elismeréseket osztanak az egészségügy dolgozóinak, és köszönik meg egész éves munkájukat.
Városunkban június 30-án tartanak ünnepséget, amely egyben évfordulós megemlékezés is:
ötven esztendeje kezdte meg munkáját a Szakorvosi Rendelőintézet.
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Rendőrségi hírek

Iskolai élet

Kék hírek

Elkapták a rendőrök a lakásbetörőt
Gyors sikert arattak az aszódi rendőrőrs munkatársai, akik rövid nyomozást követően elfogták Sz. Richárd aszódi lakost. Az illető januárban három lakásbetörést követett el városunkban, amelyeket elismert.
Az ügyészség elrendelte előzetes letartóztatását.
Február 12. éjjelén ismeretlen tettesek törtek be
a Szivárvány óvodába, akik pénzt kerestek az
irodákban. Zsákmányuk az egyik óvónő pénztárcája lett, amelyben nyolcezer forint volt. Az elkövetőknek nem sok idejük maradt az akció végrehajtására, mert egyrészt megszólalt a riasztó, és
a távfelügyelet munkatársa a helyszínre érkezett,
de oda kanyarodtak a rendőrjárőrök is, akik éppen a garázssort ellenőrizték. Sajnos a rablóknak
sikerült elmenekülniük a Bereken keresztül.
A rendőrségre február 7-én érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi baltával és ásóval a kezében hangoskodik az egyik aszódi utcán. A
járőröknek a helyszínen a bejelentő elmondta,
hogy a délutáni órákban a szomszédja családi
házánál megjelent B. Gábor, artikulálatlanul
kiabált, majd a kezében lévő ásóval betörte a
ház ablakát. A férfit a járőrök elfogták, majd
előállították az Aszódi Rendőrőrsön, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki. Elmondása szerint egy korábbi elszámolási vita miatt akart
elégtételt venni a sértetten. A 30 éves férfi ellen
a további eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.
Az Evangélikus Gimnázium parkolójában az
esti órákban egy autót tört fel ismeretlen tettes, aki a gépkocsiban hagyott kabátot emelte
el, illetve kifeszítette a beépített CD-s rádiót.
Ismeretlen tettes próbált ellopni a temető
előtti parkolóból egy Daewoo Kalos típusú
személygépkocsit. Ez azért nem sikerült neki,
mert időközben megjelent az autó tulajdonosa.
A tolvaj beült egy ott várakozó piros Suzukiba,
amely gyorsan elhajtott a helyszínről. Sajnos
az autó rendszámát nem sikerült rögzíteni.
Rendszám alapján folyik viszont eljárás egy
autó gazdája ellen, aki a Szakorvosi Rendelőintézet előtt akart parkolni, és nekiütközött egy
ott várakozó gépkocsinak, amelyben mintegy
120 ezer Ft kár keletkezett. A gondatlan vezető
nem hagyott betétlapot, és elhajtott a helyszínről, ám valaki felírta az autója rendszámát.
Közúti balesetek is történtek az elmúlt időszakban. Szerencsére egyik sem járt személyi sérüléssel. A Posta előtti parkolóból egy Audi vezetője
figyelmetlenül hajtott ki, és nekiütközött a forgalmi sávban szabályosan közlekedő autóval.
Aszód és Gödöllő között egy személygépkocsi őzzel ütközött össze. A baleset következtében az állat elpusztult, a gépkocsiban pedig
mintegy 60-70 ezer Ft-os kár keletkezett.

Ittas vezetésen értek a rendőrök egy motorkerékpárost a Petőfi utcában. Az igazoltatás
során az is kiderült, hogy az illetőnek már korábban bevonták a jogosítványát.
Ugyancsak ittas vezetés volt a vétke annak a
sofőrnek, aki a volt GAMESZ épületével szemben lévő italozónál szaladt föl a járdára. Isteni
szerencse, hogy éppen akkor nem járt arra senki, mert az autó odaszorította volna a falnak.
Körözési akciót is végrehajtottak a rendőrök.
Ilyenkor végiglátogatják a régebb óta keresett személyek lakóhelyeit. Volt eredménye: egy személyt
a „látogatás” következtében sikerült elkapni.
A közbiztonság volt a téma azon a fórumon,
amelyen a térséghez tartozó polgármesterek,
kisebbségi önkormányzatok vezetői találkoztak. A beszélgetésen megfogalmazódott:
közös pályázat szükséges egy olyan kamerarendszer felállításához, amelyen valamennyi, a
hálózathoz kapcsolódó település kameráinak
képe 24 órás figyelőszolgálattal kontrollálható.

Fontos
telefonszámok
Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 59 40
Polgárőrség:
(+36) 70 339 61 65
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816 04 37
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 20 927 11 71
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(+36) 30 452 96 74
dr. Jólesz József
(+36) 20 593 86 28
Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500-025; (+36) 30 635 26 08
dr. Vass Anna
(+36) 28 500-035

Farsangoztak iskolásaink

Szalagavatótól Harry Potterig
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. Elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német polgári hatásra vallanak. Az időszak a párválasztás ideje, egyben fontos „esküvői
szezon volt”, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. A bálokon a lányok bokrétával
jelezték a kiszemelt legénynek, nem közömbös számukra. Ha pedig a legény a farsang végén kitűzte a kapott
jelet, a leány biztos lehetett benne, viszonzást remélhet.
Sajnos ezek a bálok egyre inkább kikopnak
életünkből, nehezebben adjuk fejünket a mulatságra. Szerencsére gyermekeink és pedagógusaik még kellően lelkesek, így az óvodákban,
iskolákban nem ritka a jelmezes felvonulás.
A Csengey iskolában az esemény idén alapos reformon ment keresztül. Először is nem
szombaton, hanem pénteken rendezték meg.
Az alsós diákok színpompás felvonulása kilenc órakor kezdődött, majd ezt követően az
osztályokban folytatódott a mulatság. Idén
nem díjazta zsűri a jelmezeket, ám versenyszellemben így sem volt hiány, hiszen fergeteges táncverseny is része volt a programnak.
A felső tagozatosok farsangja 15 órakor kezdődött. A nyolcadikosok és szüleik számára ez
nem csupán farsangi mulatság, hanem szalag

avató bál is egyben, hiszen a végzős diákokra
kitűzik a szalagot, majd kezdődhet a látványos
nyitótánc, ami különösen a lányoknak felejthetetlen élmény.
Mivel több szülőnek és hozzátartozónak
szabadságot kellett kivennie a pénteki lebonyolítás miatt, akadtak, akik szóvá tették ezt.
Az iskola igazgatója, Skuczi Erika ezen némileg csodálkozott:
– Az iskolai rendezvények időpontját már év
elején eldöntöttük. Ebbe természetesen bevontuk
a Szülői Munkaközösséget is. Ekkor senki sem jelezte nekünk, hogy nem megfelelő ez az időpont,
amelyről egyébként folyamatosan tájékoztattuk
a szülőket. A jövőben – amennyiben továbbra is
pénteken kerül megrendezésre a rendezvény, későbbi, 17 órás kezdést fogok javasolni.

Az Evangélikus Gimnáziumban szintén évek
óta hagyomány a farsangi bál. A nagy tanulói
létszám miatt erre mindig két egymást követő
péntek délutánján kerül sor. Az osztályok ezúttal is meghatározott téma szerint öltöztek
be, így az alsós tanulóközösségek híres embereket keltettek életre, a felsős osztályok között
pedig sorsoltak, hogy kinek melyik filmet kell
megjelenítenie. Megelevenedett többek között
a Gyűrűk ura, a Harry Potter, de kedves vendég volt Süsü, a sárkány is. Bár itt zsűri is értékelte a produkciókat, arra gondosan ügyelt,
mindenkinek jusson ajándék, mivel a részvétel, és nem a győzelem volt az igazán fontos.
A felvonulást hagyományos diszkó követte, az
alsósoknak 20, a felsősöknek 22 óráig.
R.Z.

Fotók: Rácz Zoltán
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Várostörténet

Portré

Várostörténet

„EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC, TE CSILLAG...”

Amikor még állt a kovácsoltvas kerítés
Miskolczy kapitány sírjánál… Fotó: Rácz Zoltán

A magyar nemzetnek sok szép ünnepe volt, van és reméljük még lesz is.
Közülük a legnépszerűbb, az ünnepek koronája, amit minden magyar elismer s nagyra tart, vallástól, politikai nézettől függetlenül, az március 15-e.
Szíve megdobban kicsinek és nagynak, fiatalnak és öregnek, amikor Petőfire, a Nemzeti
dalra és a 12 pontra emlékezik. Büszkeséggel
idézi fel a szabadságharc hőseit, a vörössipkás
honvédeket, a nagyszerű huszárokat, a kiváló tábornokokat, akik vakmerő diadalaikkal
megalázták Európa egyik legnagyobb hatalmának gőgös hadseregét és a Bécsben rettegő
császár csak az oroszok cárjának emberözönű
hadseregének a segítségével tudta legyőzni a
lenézett magyar szabadsághősöket, megmenteni Magyarországon megingott hatalmát.
A március 15. és az 1848/49-es szabadságharc
ünnepét, évről-évre nem a felső hatalom előírása
miatt tartják meg immáron több mint száz éve
a magyar hazában és szerte a világon, ahol magyarok élnek, hanem szabadságszerető szívük
parancsára. Száz évvel ezelőtt az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében apáinknak,
nagyapáinknak, dédapáinknak a legnagyobb
hivatalos parancsolt ünnepe az Isten kegyelméből I. Ferenc József osztrák császárnak és a magyarok apostoli királyának az augusztus 18-ai
születésnapja volt. Annak a „Ferenc Jóskának”,
akinek hadparancsára a vér és a szenvedés tengerévé változtatta hazánkat hű szolgája, a gyűlölt Haynau, és az osztrák szoldateszka. De több
évtizeden át ünnepeltük még – furcsa alázattal,
farizeus módon – a magyar szabadságharcot leigázó ország népe forradalmának kezdetét, sőt
hazánk meghódításának emléknapját is.
E hazaáruló tévedéseket süllyesszük a feledés
legmélyebb pincéjébe, és inkább nézzük meg,
hogy városunkban milyen események történtek abban a legendás időkben.
Aszód mezőváros vegyes nemzetiségű népe –
talán vezetők hiánya miatt – nem tartott olyan
lelkes népgyűlést, mint Pest polgárai a Magyar
Nemzeti Múzeum előtt, de amikor veszélyben
volt a haza, 1848 novemberében, a hívó szóra
206 fiatal férfiember jelentkezett nemzetőrnek.
A Váci kerület 43 településéből csak a Galga
menti kisvárosnál népesebb településekről:
Vácról, Turáról, Gödöllőről és Isaszegről toboroztak a haza védelmére több nemzetőrt.
Sajnos e két századot alkotó 206 aszódi derék
legény névsora nem marad fent. De a honvédseregbe önként beállt, besorozott, több aszódi
fiatal közül nyolcnak tudjuk a nevét és még
sok, rá vonatkozó adatot. Ennek az írásnak a
célja, hogy ebben az évben, 2014-ben, a 165
évvel ezelőtt lezajlott dicső forradalom és sza-

badságharc emlékünnepén ezekre az aszódi
harcosokra emlékezzünk.
Balázs Márton (Csernok) ev. vallású jobbágy, a XVIII. század elején megtelepedett s
kiterjedt Balázs família leszármazottja, 1848.
szeptember 29-től közvitéz – meghalt Aszódon 1907. szeptember 18-án, 78 éves korában.
Bencsok János ev. vallású csizmadia, a neves aszódi iparos család sarja, 1848. október
1-től közvitéz – meghalt Aszódon, 1977. június
3-án, 49 éves korában. – Az ő fia az a Bencsok
János, aki évtizedeken át az Evangélikus Al-,
majd Petőfi Főgimnázium gondnoka volt.
Borovszki Pál r.k. vallású zsellér, a XVIII.
század közepétől a városban élő jobbágy család
sarja, 1849. január 1-től huszár – meghalt Aszódon 1900. december 29-én, 74 éves korában.
Faska Pál ev. vallású kőműves, a Galga vidék
több településében, így Aszódon is elterjedt iparos
család sarja, 1849. június 12-től tüzér – meghalt
Aszódon 1871. augusztus 12-én, 45 éves korában.
Lang Henrik ev. vallású tímár, a XVIII. század
közepén Szászországból érkezett iparos dinasztia
1827. december 26-án született leszármazottja,
1848. november 20-tól tüzér. - Az ő fia az 1851ben a városban született Dr. Lang Lajos orvos.
Major Sándor ev. vallású csizmadia, a XIX.
század elejétől Aszódon megtelepedett iparos
család 1830. szeptember 3-án született sarja,
1849. június 12-től közvitéz.
Prém Lajos ev. vallású asztalos, majd kereskedő, apja Prém János a XIX. század elején
Aszódon nagycsaládos kereskedő. Prém Lajos
1827 júliusában született, az aszódi latin iskola
növendéke volt, asztalos szakmát tanult, majd
kereskedő lett – 1848. augusztus 23-tól közvitéz – meghalt 1891. augusztus 16-án.
Szelecsényi Lajos ev. vallású segédjegyző, a
XVIII. század második felében Aszódon megtelepedett iparos família, 1830. április 16-án
született sarja, apja a szabó-szűcs céh céhmestere (1850-1856), városbíró (1850-1858) – 1849.
május 24-től tizedes.
Hazafias, hasznos és kegyeletes kutatómunka lenne, ha a gimnáziumok tanulói a helyi egyházközségek érdekelt temetőgondnokai segítségével felkutatnák a temetőkben (talán még megtalálható?) a
felsorolt, egykori 1848/49-es honvédek sírjait.
Aszódon a szabadságharc alatt véres katonai
összetűzésre nem került sor, de több katonai
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alakulat átvonult a város területén: 1849 januárjában az osztrák fősereg Windischgrätz
vezetésével; 1849 áprilisában, a hatvani csatában vereséget szenvedett Schlik hadtest visszavonulása történt a városon át; április 6-án, az
isaszegi csata idején a városban állomásozott
Pöltemberg Ernő hadosztálya, a Gáspár András ezredes vezette hadtest részeként; a második váci csatához itt vonult keresztül maga
Paszkievics herceg, orosz főparancsnok is a
fősereggel. A szabadságharc Galga menti katonai eseményeit feldolgozó Bank László hadtörténész szerint, az orosz seregből megszökött
katona volt az Aszódon családot alapított Preizner Pál, akinek leszármazottai több nemzedéken át Aszódon éltek. A családkutatás ezt az
állítást nem igazolta.
Szép és követendő példája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékének megőrzése, a centenárium alkalmával, 1949-ben,
aszódi iparosok keze munkájával létesített
emlékmű. A Kossuth Lajos utca és a Petőfi utca
találkozásánál felállított alkotás az évtizedek
alatt több felújítást, átalakítást élt meg. A megnövekedett motorizáció, valamint a Penny
áruház létesítésével kialakított új közlekedési
rend miatt az emlékművet át kellett helyezni.
Ez megtörtént, amikor is az alkotást - alapos
felújítás után - a város egyik legrégebbi pontjára, a szépen kiépített és folyamatosan karban
tartott Tabán térre helyezték át, ahol azóta
minden esztendőben, a város közönségének
nagy részvétele mellett tartják meg az évfordulós emlékünnepséget.
A város közönsége kegyelettel megőrizte és
gondozta a vaskerítéssel körbekerített, a napjainkig nyilvántartott egyetlen honvédsírt, ahol
Miskolczy Sándor, a hatvani csatában halálos
sebet szerzett hősi halott Miklós-huszárezredbeli kapitány nyugszik. Nagy szomorúság
és figyelmeztető, hogy élnek közöttünk még
olyan emberek is, akik nemzeti történelmünket sárba tiporva, a kegyeletet meggyalázva
még a sírokról is ellopják a vasat, a fémet. Ez
történt a nemzedékek által óvott és gondozott
Miskolczy Sándor sírjával is!
A.I.

Intézményvezetői portrék

Aki az akták mögött
az embert is látja
2013 tavasza óta új munkatársa van a Polgármesteri Hivatalnak dr. Ballagó Katalin személyében, aki az akkor meghirdetett jegyzői osztályvezetői állásra jelentkezett. Katalin középiskolai
tanárként végzett a debreceni tudományegyetem
bölcsészettudományi karán, majd később ugyanitt közoktatás-vezetői diplomát szerzett. 2002ben ugyancsak a cívisváros egyetemén vehette
át jogi diplomáját.
A jászfényszarusi származású hölgy Balassagyarmaton kezdett dolgozni művelődésszervezőként a Mikszáth Kálmán Közművelődési
Központban, majd feljebb jutva a ranglétrán
igazgatóhelyettes lett. Mivel egyre inkább új
terület, a fiatalokkal való foglalkozás kezdte érdekelni, állást váltott, és a Heves Megyei
Gyermek és Ifjúságvédő intézetben kezdett
dolgozni, kezdetben nevelőszülői felügyelőként, majd osztályvezetőként. Ezt követően
a hatvani önkormányzatnál végzett munkát
közoktatási, közművelődési területen. 2003ban a Heves Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon, Gyöngyösön lett kirendeltség-vezető,
majd osztályvezető. 2009-ben „Szent Kristóf”
főigazgatói dicséretben részesült. Mivel családi
körülményei úgy alakultak, hogy édesanyját
ápolnia kell, igyekezett közelebb munkát vállalni. Így előbb a lőrinci Polgármesteri Hivatal
közigazgatási osztályvezetője, majd aljegyzője
lett, utána pedig a Hatvani Járási Gyámhivatal
vezető főtanácsosa. Ezt követően pályázta meg,
és nyerte el városunk Polgármesteri Hivatala
jegyzői osztályának vezetését.
– Kicsit olyan érzése van az embernek, hogy
emberközpontú területről aktaközpontú területre váltott.
– Én a jogi egyetemen még azt tanultam, hogy
először mindig a tényállást, vagyis az ügy és az
ember viszonyát kell nézni, csak azután, hogy
mint mond a helyzetre a jogszabály, és szerintem ez így van a közigazgatásban is. Nem aktákat látok csupán, hanem az embert is mögötte.
– Egy nagyobb városból kisebb városba
nem szívesen mennek dolgozni, mert ott általában kisebbek a lehetőségek…
– Én láttam fantáziát ebben, mivel úgy éreztem,
azoknak a követelményeknek, amiket elvárnak
a majdani osztályvezetőtől, meg tudok felelni.
Egy kicsit motivált az is, hogy egy volt közép-

iskolai osztálytársam is dolgozik a hivatalban,
nyilván mindenki ismeri, Szilveszter Károlyné
Évit, aki a pénzügyi területen dolgozik.
– Mivel foglalkozik az Ön által vezetett
jegyzői osztály?
– Mondhatnám azt is, hogy mindennel, ami nem
pénzügy, és nem a műszaki osztály. Hiszen ide
tartozik az anyakönyvezés, a hagyatéki eljárások
intézése, a telepengedélyeztetés, a föld haszonbérlethez tartozó ügyek, adó-érték bizonyítványok
kiadása, a birtokvédelmi eljárások, a közbeszerzések előkészítése, pályáztatás, azok lebonyolítása, a
szociális ügyek, munkaügyek intézése. Bizonyos
mértékig a lakásügyekkel, a közfoglalkoztatással
is foglalkozunk, bár ezzel a Műszaki Osztálynak
van több feladata. Természetesen a képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, végrehajtása is a mi dolgunk, mint ahogy az iktatás, a postázás is. A mi osztályunk – amely egyébként 9 főből
áll- felelős az informatikai fejlesztéséért is. Ebben
az évben kiemelt feladatunk a három választás lebonyolítása. Az osztály készen áll, mindenki teszi
a dolgát, ami nem is egyszerű ebben a gyorsan
változó jogszabályi környezetben.
– A jegyzői osztály feladatkörének meghatározását mennyire nehezítette, hogy közben létrejött a Járási Hivatal, amely feladatokat vett át a Polgármesteri Hivataltól?
– A jogszabályi változások egészen 2013. év végéig folyamatosan alakultak. Mindmáig vannak
olyan hatáskörök, amelyek egy része a Járási Hivatalhoz, egy része pedig hozzánk tartozik. A jogszabályok egyébként most már pontosan meghatározottak, de a gyakorlat még a régi beidegződés
szerint történik, sokan keresnek bennünket olyan
problémával, amelynek megoldására már nem
nekünk van hatáskörünk. Ugyanakkor a jegyző,
és a jegyzői osztály folyamatosan kap újabb feladatot, idén februártól például a társasházak törvényességi felügyelete a mi hatáskörünkbe került.
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Aszódi tükör

– Mit csinál szabadidejében?
– Meg fog lepődni: egy ideje, talán két-három
éve filmfeliratokat fordítok angolról magyarra
és töltök fel az internetre is. Ez nyilván annak
is köszönhető, hogy nagyon szeretem a filmeket és több filmet csak így tudtam magyarul
elérni. Az angoltanulásra pedig állítólag az az
egyik legjobb módszer, ha az ember sorozatokat néz magyar, majd angol nyelvű felirattal.
– Melyik filmet fordította le így elsőként?
– A Becket című filmet, amelynek Peter O’ Toole
és Richard Burton volt a főszereplője. Egyébként
arra büszke vagyok, hogy számos munkámat úgy
kommentálták, hogy megfelelő, pontos munka.
– Biztosan jól beszél angolul…
– Inkább értek, viszont középfokú nyelvvizsgám oroszból van…
– Térjünk vissza a munkára! Mi jelenti Önnek a legnagyobb sikert?
– A szakmaiság. Ha egy képviselő-testületi
ülésre jól megalapozott előterjesztést készítünk, ha például a lakásrendeletbe sikerül azt
jogszerűen beépíteni, hogy krízishelyzetben
azonnal lehessen segíteni. Apró sikerek ezek,
de nagyon-nagyon fontosak.
R.Z.
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Megemlékezés

Olvasóink írják

Heltai Miklós megemlékezése

Bakonyi Árpád (1926–2014)
Ötven éves barátságunk került más dimenzióba, amikor 2014. január
21-én hűséges társától, feleségétől megtudtam, hogy kedves barátom, jó kollégám érces hangja már egy másik világ kórusában száll –
egyre tovább.
Ebben az itteniben
is sok emberhez eljutott hangja, híre,
emberségének példája. Mert az ének
arravaló, hogy sokan hallják, sokan
gyönyörködjenek
benne és fakadjanak dalra maguk
is. S neki megadatott, hogy sok embernek adja át lelke üzenetét,
valahogy úgy, ahogy gyászjelentésén a Babits
idézetben olvashatjuk:
Megmondom a titkát édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki a dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.
Bakonyi Árpád lelkében szép volt az ének,
ezért tudta megszólaltatni mások lelkében és
száján is a szépséget.
S mi szüli a szépséget lélekben-életben? A
Bakonyi Árpádéhoz hasonló életutak tanúbizonysága szerint a szülői szeretettől ihletett
család- és munkaszeretet, az élet felelősségének vállalása – minden életszakaszban. Akár
moralizálhatnánk is azon (de nem érdemes),
hogy akinek a sors mindent tálcán kínál, nem
biztos, hogy jellemmé fejlődik és él is lehetőségeivel. De a Bakonyi Árpádok nemzedékét
emberré és jellemmé edzette, hogy sokat el
kellett szenvedniük, hogy mindenért meg kellett küzdeniük, mert lelkükben ott zengett az
elődöktől hallott dal… amit aztán becsülettel
továbbadtak ők is.
A tősgyökeres péceli iparoscsaládban, ahol
kötelező erkölcsi norma volt a tisztes ipart
éltető munkabecsület, csak a szeretetet adták ingyen, minden egyébért meg kellett
dolgozni, így jutott föl a törekvő ifjú az első
lépcsőfokra: kántortanítói oklevelet szerzett – minden nyári szünetet végigdolgozva.
Azaz csak jutott volna, ha közbe nem szól a
háború, amibe a végén leventeként már a 1718 éveseket is vitték. Így került ő is katonaruhában a vérzivatarba, Budapest ostromába.

Sokszor kérdezgettem háborús „élményeiről”, de nem szeretett róluk beszélni, annyit
mondott: ki kellett bírni, akkor ezt kellett
kibírni. Meg a hadifogságot, ami szerencsére
nem tartott sokáig, barátjával együtt kihasználtak egy óvatlan pillanatot, megszöktek, jó
emberek egy darabig bújtatták őket, aztán
hazajutott, s végre elkezdhette továbbadni
azt, ami a lelkében szólt – kántortanítóként.
Egészen addig, amíg az iskolák államosítása
el nem zárta előle ezt az utat. Sokan elkeserednek ilyenkor és föladják, őt a megpróbáltatás továbbküzdésre ösztönözte: minden
anyagi és nem csak anyagi nehézség ellenére
beiratkozott a Zeneakadémiára és elvégezte a
karvezető-énektanár szakot.
És itt szót kell ejteni itt még valamiről, ami nélkül nem érthetnénk meg teljesen életének üzenetét. Bakonyi Árpád tehetséges ember volt, azt
is mondhatnánk, zenei őstehetség. Sok-sokezer
dallam csiszolta tehetségét fényessé, alakította
ízlését biztossá, tette zenekultúráját átfogóvá,
melyben helye volt minden igazi esztétikumnak, de zárva volt a talmi, silány zenepótlékok
számára mindig és minden korban.
Erről először akkor bizonyosodhattam
meg, amikor 1964-ban újjáalakult a híres
péceli Férfikórus, s rövid átmeneti idő után
őt bízták meg a karnagysággal. Többször
hallottam őket énekelni ünnepségeken, temetéseken: klasszikust vagy népdalt, másnak nem tett engedményt. Egyre nagyobb
elismeréssel nyugtáztam azt a képességét is,
ahogy (magamat is ideértve) a zeneileg képzetlen emberek ízlését formálta, ahogy ambícióikat fölkeltve közösséget alkotott belőlük, úgy, hogy egy idő után nekem is kedvem
támadt közéjük állni.
Fiatal tanárként alkalmam volt egyszer segíteni egy ifjú és tehetséges péceli lánynak az
első Röpülj páva népdaléneklő versenyben
való pontszerzésben: hallás után tanultam
éppen friss erdélyi népdalokat, azokat kellett volna lekottázni s beküldeni a zsűrinek.
Megkérdeztem a kollégákat, tudnak-e egy
jó énektanárt, aki segíthet, mert én ehhez
nem értek. A válasz egyhangú volt: Bakonyi
Árpádhoz menj el, ő biztosan tud segíteni.
Tudott – s így kezdődött a barátságunk, így
ismerhettem meg egyre jobban.
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Akkor már Aszódon tanított az Óvónőképzőben, majd annak megszűnte után az ottani
gimnáziumban.
Amikor az óvónőképzést újjászerveztük a
gödöllői Török Ignác Gimnáziumban (így
lett húsz évig Török Ignác Gimnázium és
Óvónői Szakközépiskola, ahogy diákjaink
rövidítették: TIGOSZ), nem kellett sokáig
gondolkodnunk azon, kire bízzuk a leendő
óvónők énekkultúrájának megalapozását,
fejlesztését. Kollégák lettünk, s tíz éven át
naponta együtt utazva Pécel-Gödöllő viszonylatban megnyílt előttem élettapasztalatainak-zenekultúrájának gazdag tárháza.
Tőle tanulhattam meg, hogy a variáció- és
fantáziagazdagság az igazi zene egyetlen, valódi normatívája, hogy a szerencsére fölgyűjtött sokszázezer magyar népdal közt ilyen
szempontból tán két egyforma sincs, ami
meg mindig egy kaptafára megy és monoton
zakatol tovább, nem lehet igazán szép.
Sok-sok kórusversenyen, tanórán lehettem tanúja emberfeletti alaposságának.
Igazi tanár volt: minden egyes darabbal,
megtanítandó művel izzadságos és becsületes küzdelmet vívott, úgy, hogy a diákoknak kedve támadt mellé állni és együtt
birkózni anyaggal, körülményekkel, nem
elégedve meg, csak azzal, ha a lehető legjobbat hozzák ki magukból. Tapasztalt
kórusvezető volt, nagy és jó énekkarokat
vezetett Pécelen, Aszódon, Gödöllőn. De
minden egyes szereplés előtt újra és újra
olyan feszültségben élt, mint aki először áll
ki karnagyként a közönség elé, így tudta a
darabokat mindig újraalkotni. Nem szavakkal tett arról tanúbizonyságot, hogy jó
ember. „Csak”minden diák bármikor segítséget kérhetett tőle, ha valamit nem értett,
valami nem ment, fáradságot, időt, jó szót
sosem sajnált tőlük – igaz, másoktól sem.
Igazi tanár volt, az iskolától nyugdíjba vonulása után sem tudott megválni, tanított
tovább Pécelen és másutt is.
Szeretett kántora volt a péceli római katolikus egyházközségnek, vezette az egyházi
énekkart, hívatás és munkaszeretete kitartott egy hosszú életen át. Éppen úgy, mint
hűsége házastársához, szeretete gyermekeihez, unokáihoz, kollégáihoz. Mint sok
elmélyült gondolkodásra hajlamos ember,
ő is a természet örök munkásai, a méhek között találta meg a pihenést, hisz úgy tanulta,
úgy vallotta: munkát csak munkával lehet
kipihenni. Ha tavasszal meghalljuk majd a
méhek zsongását, juttassa eszünkbe daluk
közvetítőjét – Bakonyi Árpádot.
Heltai Miklós

Olvasói levél

Nemzeti ünnepünk, március 15.
Célzatos az „ünnepünk”. Vannak más ünnepeink is. Tiszteljük, számon
tartjuk őket.
Kegyetlen iskolába járatta a történelem a magyart. Kellenek a megemlékezések. Máskor is,
mint március idusán, ifjúságunk szépséges ünnepén. Világraszóló tett volt az államalapítás is,
de a mi szívünkhöz mégis ez a nap volt és van
a legközelebb. Hogy miért? Minden megtörtént
ezen a napon, ami szívünket megdobogtatja.
Még az is, ami csak legenda, az is olyan szép.
Mi is kell egy forradalomhoz, egy szép, vértelen forradalomhoz?
Először is egy diktatúra, de csak kicsi vagy
hanyatló. Az igazi önkényuralom szolgalelkeket, talpnyalókat szül nem hősöket,csak
névtelen áldozatokat. A kantáták is ilyenkor
íródnak meg, hogy milyen szép a világ.
1848-ban még volt egy kis Szent Szövetségi-szellem, ugyan egyelőre palackban, de azért
szunnyadó valóságban mégiscsak jelentkezett.
Ennek bizonyítékaként: volt egy politikai fogoly is,szegény jó Táncsics Mihály személyében. Kiszabadították, bár egyes szemtanúk
szerint kicsit megrémült az elején. Neki kisebb
ünneplés is elég lett volna.
Kellenek a forradalomhoz fiatalok, márciusi
fiatalok is. Csak fiatalon lehet elhinni, hogy egy
zsarnoki hatalom ellen elég a tiszta hit, az igazság iránti vágy. Akkor, 1848-ban voltak ilyen fiatalok. És volt jelvény is – az is kell –, a kokárda.
Egy Csernovits Péter nevű hazánkfia tizenötezer darabot készített el egyetlen nap alatt.
Aztán… Volt ezen a napon eső is. Meg aztán akkor még létezett olyan létesítmény, amit
Nemzeti Színháznak neveztek, így el lehetett
mondani Bánk bánnak, Petúrnak, Tiborcnak
minden magyar keservét, az úrét, meg a parasztét is ezen a napon.
És a NEMZETI DAL! Annak is külön története van. Március 13-a délutánján a Pilvax kávéházban a költő felolvasta néhány barátjának
az aznap délután írt versét. Hárman-négyen
hajoltak a márványasztal fölé, köztük egy minden lében kanál jurátus. Poézissal volt megverve, megáldva az a század. Még a jogászok is
tudták, mi a versláb. – Nemzeti Dal – mondta
a címet a költő. Az első két sora így szólt:

Petőfi nem ölte meg az alkalmatlankodót,
csak megnézte magának. (Ez egy széchenyista).
Másnap azonban már talpra állította a magyart. Mehet a nyomdába, döntötték el, de a
cenzorhoz nem megyünk. Landerer nyomdája
volt a legközelebb. Jól választottak. Amikor
egy pillanatra elfelejtették, hogy ők most tulajdonképpen forradalmárok és történelmet
csinálnak, Landerer odasúgta nekik: foglalják
le a sajtót, egy nyomdagépet a nép nevében.
Megtették. Tanultuk, emlékezünk rá.
„A magyarok istenére
Esküszünk
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”
És…: mi az, hogy nem is szavalta Petőfi a múzeum lépcsőjén! Én ott látom most is, ha elmegyek az épület előtt. Ott látom lobogó hittel,
magyar lélekkel…

„Harcra magyar, most vagy soha,
itt az idő, hí a haza”
És akkor az okoskodó jurátus megszólalt:
A magyart előbb talpra kell állítani és csak azután lehet harcba hívni.
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„Sehonnai bitang ember,
Ki most ha kell, halni nem mer”
És! A TIZENKÉT PONT! Olyan, mint a tízparancsolat, meg lehet jegyezni első hallásra.
Hinni lehet benne, azonosulni lehet vele. S ha
kell, el lehet menni meghalni érte. És ma? Egy
békésebb korban is legalább számot kellene
vetnünk önmagunkkal. Van-e valami feladatunk 166 év után?
A márciusi honfiak rég elporladtak, nem
hívnak bennünket tüntetni. Csernovits
Péter sem osztja a kokárdákat, nekünk magunknak kell előkotorni valamelyik fiók
mélyéről a három színű szalagot, amelyet ha
kitűzünk, másoknak is hirdetjük, hogy szeretjük hazánkat, népünket, ide tartozunk,
levelei vagyunk az ezerszáz éves „fatörzsnek”, melyet kerítéssel daraboltak szét az
osztozkodók, de a fa gyökerei összetartoznak a Tisza, a Nyárád, a Latorca mellett, meg
a Galga mellett is.
Aszódi honfitársam! Amikor elviszed a
gyermekedet az ünnepségre, hazafele ejtsetek
néhány szót a hazáról, s talán még az egyik fiáról, az egykori aszódi diákról.
Így lesz teljes az ünnep!
Dinnyés László
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Iskolai élet

Programajánló

Beszélgetés Valcsák László tanár úrral a Neumann Kupáról

„Egymást segíteni és
egy közös célért küzdeni”
2014. január 31-én a Neumann János Informatikai Kupán mérhették
össze tudásukat az evangélikus általános és középiskolák tanulói. A már
hagyományokkal rendelkező rangos csapatversenynek a Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium adott otthont. A Kupa második helyezettje
idén az aszódi evangélikus gimnázium csapata lett. A csapat felkészítőjével, Valcsák László tanár úrral Major Krisztián és Horváth Miksa
beszélgetett.

– A felkészülés a versenyzők kiválasztásával kezdődik. Olyan tanulókat szoktam
benevezni, akikről tudom, hogy járatosak
az informatika világában és a mobiltechnológiában, és érdeklődnek az ilyen hírek és a
tudományok iránt. Ha ezen a szűrőn átmennek, megnézem, mennyire szorgalmasak,
és ha megfelelnek, gyakorlatilag összeáll a
csapat. Nagy örömömre szolgált, hogy idén
is első szóra igent mondtak a felkérésre.
Elmondtam, milyen feladatokból kell felkészülniük, de rájuk bíztam, hogy hogyan
osztják fel, ki melyik témából készüljön fel.
A verseny előtt tartottam egy taktikai megbeszélést, hogy tudják, mire érdemes figyelni, és onnantól kezdve minden ment már a
maga útján.

2014. március 6-án

Nőnapi csokoládégyár látogatás –
nem csak nőknek!
Indulás autóbusszal 6 órakor Aszód Szabadság térről.
Útvonal:
Aszód – Kittsee (Ausztria) – Aszód
Kittsee-ben gyárlátogatás magyar nyelvű
idegenvezetéssel.
Mintaboltban ingyenes kóstoló, vásárlás gyári
áron. Vásárlás módja: készpénz, pénznem: euro.
Látogatásunk időpontjában már lehet húsvéti csokoládékat is vásárolni.

Részvételi díj: 6 300 Ft
Biztosítással együtt: 6 800 Ft
Biztosításhoz: név, születési idő kell!
Hazaérkezés az esti órákban.
Jelentkezni, befizetéssel együtt 2014. február
19-én 16 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.

– Önnek tanárként mennyire jelent kihívást
ez a vetélkedő?
– Mindenképpen van benne kihívás, ez kétségtelen, bizonyos dolgokban én sem vagyok
mindig naprakész. Az egyik idei feladatban
például, amikor össze kellett hasonlítani a legújabb mobiltelefonokat, hogy melyik a jobb, és
melyik kevésbé az, ez azért számomra is kihívást jelentett.

Fotó: evangelikus.hu

– Mit kell tudni a Neumann Kupáról?
– A Neumann Kupa az evangélikus iskolák
részére kiírt országos számítástechnikai
verseny. Egy fordulóból álló csapatversenyről van szó, amelyet idén is a Budapest–Fasori Evangélikus Gimnáziumban rendeztek
meg. A vetélkedőn nem számítógépen kell
feladatokat megoldani, hanem a versenyzőknek játékos, ügyességi feladatokat kell elvégezni, azon keresztül kell az informatikai
tudásukat bizonyítani. Idén újra az aszódi
csapat tagja volt Bereczki Norman és Nagy
Dávid a 9.d osztályból – ők már harmadszor
szerepeltek ezen a versenyen –, Bogár Bálint
a 8.d-ből és Márton Péter a 11.a osztályból.
Ők képviselték tehát az aszódi evangélikus
gimnáziumot.
– Hogyan kell elképzelnünk ezeket a játékos
feladatokat?
– Az idei vetélkedőn az egyik legérdekesebb
feladat egy fogadás volt, egy tippmix játék.
A versenyzők az addig elért pontjaikat te-

hették kockára, és fogadhattak. Feltettek egy
kérdést, arra adtak három lehetséges választ,
és amelyik csapat a legjobb arányban fogadott a kérdésre, és jól is tippelt, akkor nyert.
Az is izgalmas volt, amikor a témába vágó
híreket olvastak fel, és a versenyzőknek el
kellett dönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.
– Az aszódi evangélikus gimnázium csapata
idén a második helyen végzett. Ön elégedett
ezzel az eredménnyel?
– Mindenképpen, elég jól szerepeltünk a kupán. Két évvel ezelőtt indultunk először a versenyen, akkor meg is nyertük, egy évig nálunk
volt a kupa. Idén nagyon szoros volt a küzdelem, de végig jól teljesítettek a diákjaink, az
összes feladatot jól oldották meg, és elég magas pontszámmal végeztek. A végeredmény
így alakult, de mindenképpen dicséret illeti a
csapattagokat.
– Hogyan készítette föl a csapat tagjait a versenyre?

2014. február

– Mennyire fontos a tananyagon kívüli tanulás?
– Akik erre a versenyre elmennek, érkezzenek akár Sopronból, Budapestről vagy Orosházáról, minden csapat valamennyi versenyzője a tantárgyból száz százalékos tudással
rendelkezik. Hogy azon kívül ki mennyit
tud hozzátenni, az dönti el, hogy az adott
csapat miként szerepel a versenyen. Régebben volt olyan verseny, ahol a tantárgyi tudást mérték, és ott is elég jól szerepeltünk, de
több iskola is azt javasolta, hogy másmilyen
irányba vigyük el ezt a vetélkedőt, és inkább
azt nézzük meg, hogy a gyerekek mennyire
tájékozottak. Ennek az ötletnek a megvalósulása lett a Neumann Kupa, ahol valóban az
dönti el a végeredményt, hogy tantárgyon kívül kinek milyen kitekintése, milyen rálátása
van a dolgokra.
– Jövőre is szeretne csapatot indítani?
– A Neumann Kupát a Magyarországi
Evangélikus Egyház hirdeti meg, és ha jövőre is lesz rá lehetőség, mindenképpen részt
veszünk ezen a megmérettetésen. Fontos
kiemelni, hogy nem azért, hogy dobogóra
kerüljünk, hanem elsősorban azért, hogy a
résztvevők csapattagként megtapasztalják,
hogyan kell versenyezni, egymást segíteni
és egy közös célért küzdeni – esetleg egy
holtversenyes szituációban. Reméljük, lesz
rá lehetőség.
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A Hauswirth Csokoládégyár
és néhány terméke
Id. Franz Hauswirth 1949-ben a bécsi Gablenz utcában nyitotta meg cukrászdáját, a mai
Hauswirth vállalat elődjét.
A 60-as évek elején id. Franz Hauswirth szülőfalujába, a burgenlandi Kittsee-be helyezte át a
termelést. Idővel a Hauswirth vállalat Ausztria
legnagyobb szezonális csokitermék előállítója
lett. Jelenleg éves szinten 120 dolgozó mintegy
2.000 tonna csokoládéból állít elő kiváló ízű,
ellenállhatatlan finomságot a legmagasabb
minőségben. Ennek 60%-a Ausztriában kerül
értékesítésre, a fennmaradó mennyiség pedig
az Unió országaiba, Kanadába, Dél-Afrikába,
Ausztráliába és Kínába jut exportra
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Közérdekű információk

Közérdekű információk

Köszönetnyilvánítás
Az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója ezúton szeretné
megköszönni mindazoknak az
adományát, akik az intézményt
ilyen formán támogatták.
Bacsa Imre, Aszód
Benedek Zoltánné, Aszód
Berkesdi József, Kartal
Cseh Andrea, Aszód
Faragó Katalin, Aszód
Hegyesiné Jarábik Mária
Juszka Márton és Emese, Budapest
Kelemen Jánosné, Aszód
Konkoly Mihályné, Aszód
Mersváné Dajka Eszter, Aszód
Molnár Ilona, Aszód
Nagy Géza, Aszód
Nagy Nóra, Aszód
Pölös Máté
Szolnoki Ferencné, Aszód
Sztán István, Aszód
Urr László, Aszód
Veréb Zsigmondné, Aszód
Zsíros Tamás, Aszód
Az intézménynek tett adományuk számunka kitüntetett módon fontos és megtisztelő.
Odler Zsolt

Felhívások
Az adó 1%-ának
felajánlásáról
Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub tisztelettel
kéri, hogy jövedelemadója 1 %-át az egyesület
javára szíveskedjen felajánlani.
Adószám: 18718018-1-13
Az Aszód Városért Alapítvány kuratóriuma
tisztelettel kéri az aszódi lakosokat, hogy az
SZJA 1%-át az alapítvány javára szíveskedjenek
felajánlani, hogy a gyermekek nyári táboroztatásához, az énekkar működéséhez, stb. hozzájárulásunkat tudjuk adni.
Adószám: 19180461-1-13

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik
Vincze Erzsébet temetésen megjelentek és
gyászunkban osztoztak.
Maros István és családja
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Tisztelt
Hölgyem, Uram!

Klamár Zoltán:

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc ünnepségre a 48as emlékműnél kerül sor, 2014.
március 15-én 10:00 órától.
Az Ünnepségre Tisztelettel meghívom.
Ünnepeljünk együtt!
Megjelenésére számítok !

december
1.
Vizek hátán jég:
nap-álcája – homályban
vereslik az ég.
2.
Dermesztő a lét:
hangaszálon dércsipkét
ringat zúgó szél.
3.
Csillámlik a domb –
hátán barázda pihen,
mag hallgat alant.

Program:
Himnusz
Vers
Csengey Gusztáv Általános Iskola műsora
Ünnepi beszéd
Koszorúzás
Szózat
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

Nyílt ruhaosztás
volt Aszódon
2014. január 25-én, szombat délelőtt a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának szervezésében
nyílt ruha élelmiszercsomag, és gulyásleves
osztására került sor. Ebből mintegy 150, Aszódon és környékén élő család részesült. Több,
mint 700 kg ruhát, 80 adag gulyáslevest, 100
db élelmiszer csomagot sikerült adományoznunk. A rendezvényt megtisztelte Sztán István
Polgármester Úr, akinek ezúton is szeretnénk
kifejezni köszönetünket támogatásáért, illetve
a Kistérségi Gondozási Központnak az élelmiszer csomagok osztásában való segítségéért.
A Hit Gyülekezete munkája a kistérségben,
nem csak erről az osztásról ismerhető meg. 2008
óta folyamatosan támogatjuk az Aszódon és a
kistérségben élő, nehéz helyzetben lévő, családok
életét. A rendszeresen tartott több nagyszabású
nyílt osztás, és a heti rendszerességgel történő
kenyér- és ruhaosztás sok család fennmaradását
könnyítette meg az évek során. A körforgalomnál lévő raktárunknál szeretettel várjuk azokat,
aki a nyílt osztáson nem tudtak részt venni, illetve azokat is, akik rendszeres támogatást szeretnének igényelni nehéz helyzetük megkönnyítése
céljából, de szeretettel várjuk azokat is, akik ezeket a családokat támogatva szeretnék ruhát, vagy
egyéb adományokat felajánlani.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki idáig is támogatták adományukkal,
vagy közreműködésükkel szolgálatunkat.
Hit Gyülekezete, Aszód

Téli haikuk
Fontos választási
tudnivalók
Mintegy 8 millió, magyarországi
lakóhellyel rendelkező választójogosultnak kellett kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést, a „kopogtatócédulát”. Ha
nem kapta meg az értesítőt, a jegyzőnél kérheti, aki új szelvényt állít ki.
Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez
legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges, a jelöltek március 3-ig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken.
Országos listát az a párt állíthat, amely legalább
kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27
egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén
élni kíván a választójogával, április 4-ig kérheti
átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Fontos változás, hogy a
mostani választáson az átjelentkezők a lakcímük
szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok azonban továbbra is két szavazattal rendelkeznek: egyrészt
voksolhatnak, kit szeretnének az egyéni választókerületükben képviselőnek (106 hely), a
másik íven pedig az országos pártlista valamelyik pártját támogathatják. Az országos listán
93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.
Az országgyűlési képviselők választásán az
egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot (relatív többség) kapta.
Forrás: MTI

január
1.
Eresz cseppen,
a didergő légben
tollas vándorok.
2.
Határban karcos
jéghát rian résnyire,
s mutat vízfodort.
3.
Odúban szunnyad
a tavaszi lét rügyét
bontó fuvallat.
február
1.
Hózápor gurul:
bokor mélyén hallgat
a téli szél.
2.
Patakhát fagya
jeget borzol élesre
ónos ég alatt.
3.
Jégtüskék hegye
lenyugvó napot sebez
most vérvörösre.

Állatorvosi ügyelet
Március 1-2.: Dr.Németh Mihály
(+36) 30 275 47 18
8-9.: Dr. Márton János
(+36) 30 400 98 19
15-16.: Dr. Szőke Zsolt
(+36) 20 956 65 29
22-23.: Dr. Tóth Béla
(+36) 30 449 63 19
29-30.: Dr. Fodor Sándor
(+36) 20 446 09 38

2014. február

Gyógyszertári ügyelet
Szombat: 08.00–12.00
vasárnap: 09.30–11.30
Páratlan hétvégén:
Városi Gyógyszertár
(Szabadság tér 2. (+36) 28 500 015)
Páros hétvégén:
Szent István Patika
(Kondoros tér 49. (+36) 28 400 552)
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Kultúra

Kiállítás

Prágába megy
a Hrabal-galaxis
pillanatképei

A Hrabal-kiállítás Szombathelyen

vész, író, költő, iparművész és Hrabal-relikvia
gyűjtő. A csehországi kiállításra az alkotók nemcsak a kiállítási anyagot kívánják vinni, hanem
aszódi, illetve Aszódhoz kötődő közreműködőket
is, akiknek szállás-és étkezési költségeit fedezni
kell. Ehhez kértek a szervezők anyagi segítséget –
194 ezer forintot – az önkormányzattól.
A képviselő-testület egyetértett Sztán István
polgármester azon javaslatával, hogy támogassák az Aszódon született kiállítás csehországi
bemutatkozását, ami valószínűsíthetően az
országos médiákban is kellő visszhangot kap
majd. Ugyanakkor némi zavart okozott, hogy
az egyik alkotó, aki történetesen a Fehérvár Médiacentrum Kft ügyvezető igazgatója, egyben a
prágai kiállítások kurátora úgy írta a kérelmet,

2005-ben az aszódi Petőfi Múzeum Galériájában
nyílt meg a Hrabali-galaxis pillanatképei című
irodalmi-képzőművészeti kiállítás, amely Hrabal
életének helyszíneit, írói világát tárta az érdeklődő
közönség elé. Azóta ezt az összeállítást hazánk
13 városának 14 helyszínén láthatták a kultúra
kedvelői, többek között Szegeden, Nyíregyházán,
Debrecenben, Székesfehérváron, illetve Kapolcson a Művészetek Völgyében. Idén pedig már
határunkon túlra is eljut, ugyanis áprilisban a
prágai Magyar Kulturális Központban, májusban
ugyancsak a cseh fővárosban, a Prágai Nemzetközi Könyvvásár keretében – amelynek idén hazánk
a díszvendége –, majd a nyár folyamán a Prága
külvárosaként jegyzett Libenben mutatják be.
A kiállítás négy aszódi, illetve a városhoz kötődő
alkotó – Fedinecz Atanáz, Ladócsy László, Odler
Zsolt és Asztalos Tamás – nevéhez fűződik. Hozzájuk időközben még heten csatlakoztak az ország
szinte minden tájáról. Van közöttük szobrászmű-

hogy az irányítása alatt álló gazdasági cég pecsétjét is használta. Az aszódi döntéshozók jelezték, önkormányzat nem támogathat profitorientált vállalkozást. Miután kiderült, hogy nem
erről van szó, zöld utat kapott a javaslat. A kért
összeget az Aszód Város Kulturális Központ
költségvetéséből biztosítják az Osváth Gedeon
Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány
közreműködésével. A kiállítás prágai fogadtatásáról a tervek szerint film készül, amely a későbbiekben a Galga Televízióban látható lesz.
Egyébként az említett város, Székesfehérvár
szintén a támogatók között szerepel, a megyei
jogú város 300 ezer forintot biztosít a megvalósulásra, emellett több más alapítvány, szervezet szintén vállalta a szponzorálást.
R.Z.
A kiállítás legközelebb március 26-tól
Budapesten látható az Országos Idegennyelvű
Könyvtárban egy hónapon keresztül.
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Gőzerővel készülnek a focisták
a tavaszi szezonra

Városi sportsiker

Aszódi sakkozók
a diákolimpián
A diákolimpia 2013/14. évi sakk
egyéni versenye, Pest megyei döntőjének az aszódi evangélikus gimnázium adott helyet.

Aszódon reneszánszát éli a sakk.
Fotó: Rácz Zoltán

Idén ünnepeli a világ Bohumil Hrabal
cseh író születésének századik évfordulóját. Ebből az alkalomból számos kulturális eseményre kerül sor
Brno-ban, ahol az író született, illetve Csehország fővárosában, Prágában. Örömteli, hogy az eseménysorozatnak aszódi vonatkozása is lesz.

Sport

2014. március 1-jén, szombaton az I. és II.
korosztály diákjai (közel 120 fő) mérték össze
tudásukat. A versenyt hétfordulós svájci rendszerben bonyolították le. Így a nagyszámú versenyző között, viszonylag gyorsan kialakul az
erősorrend. Az első fordulót követően mindig
az azonos pontszámúak játszottak egymással.
Városunkat a Csengey Gusztáv általános iskolai tanulói képviselték, akik a tanév eleje óta
rendszeres sakkfoglalkozáson vesznek részt
iskolájukban. Annak ellenére, hogy többségük
csak néhány hónapja sakkozik, többen közülük a középmezőnyben végeztek. Különösen
jól szerepelt a leányok között Karácsondi Lili,
Vanyó Ingrid, Vanyó Vanda. A fiúk közül pedig Kiss Bálint, Hoffmann Bence, Benkó Gergő,
Hajdú Benedek, Madai Bálint és Tóth Bálint
érdemel külön dicséretet.
Március 8-án a III-VI. korosztály tanulói találkoztak. Aszódi általános iskolások mellett,
most már a helyi evangélikus gimnázium diákjai is sakktáblához ültek településünk képviseletében. A mintegy ötvenfős mezőnyben három harmadik helyezést értünk el Orgoványi
Dóra, Orgoványi Melinda és Nagy Márton révén. Egy első helyezettünk volt Kondella Mirtill, aki bejutott a diákolimpia idei országos
döntőjébe. Ők valamennyien a helyi evangélikus gimnázium tanulói. Az idei versenynek
azonban ezzel még nincs vége, hiszen 2014.
március 1-jén – ugyancsak Aszódon – a csapatversenyek következnek. Az eddigi szereplést figyelembe véve reménykedhetünk abban,
hogy a benevezett öt csapatunk közül valamelyikkel az országos döntőbe találkozhatunk.
Koncz István

A téli szünetet követően beindult az élet az Aszód FC háza táján. A pályán a labdarúgók, pályán kívül pedig az elnökség tesz meg mindent,hogy
az elvárások a szezon végére teljesüljenek.

Fotó: Kovács Tamás
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A decemberi pihenőt követően újraindult az
élet a magyar pályákon. Nem volt ez másképp
városunk labdarúgó csapatánál sem, amely
kőkemény alapozással és számtalan edzőmérkőzéssel készül a tavaszi folytatásra. A PMLSZ
első ízben egy téli műfüves bajnokságot írt ki a
Pest megyei csapatok számára Veresegyházán,
melyen a mieink is részt vesznek. A fő hangsúly
itt természetesen nem az eredményen, hanem
a meccsrutin visszaszerzésén, a csapatjáték
csiszolásán, valamint a próbajátékosok tesztelésén van (Sorsukról a mini bajnokságot követően dönt a szakmai stáb). A téli bajnokságból
lapzártánkig egy mérkőzés maradt hátra az
Erdőkertes ellen. A csapat eddigi mérlege: 2
döntetlen (Bag 0-0 Nőtincs 2-2), valamint egy
2-1-es vereség a veretlen Csomád csapata ellen.
Természetesen az utánpótlás csapatok sem
tétlenkednek, az edzések mellett ők is különböző megmérettetéseken vesznek részt a minél jobb bajnoki forma érdekében. Az U21-es
csapat egy rangos gödöllői tornán végzett a
6. helyen, ahol nagyrészt magasabb osztályú
riválisok ellen álltak tisztesen helyt a fiatalok.
Szintén az utánpótláshoz kapcsolódó hír, hogy
a szakvezetésben néhány korosztálynál történtek változások. Az U13-as csapat szakvezetője
Kovács Szabolcs lett, míg az U15-ös korosztályt
a felnőtt csapat védője Káposzta Bence irányítja.
Nemcsak a pályákon, a klubházban is zajlott
az élet a téli szünetben. Feltétlenül meg kell említeni az elnökség és a támogatók érdemeit, akik
minden feltételt igyekeznek biztosítani a sikeres
szereplés érdekében. A TAO programnak hála

tud a csapat Aszódon a Csengey iskola tornatermében, Kartalon a Kovács László Sportcsarnokban, valamint a gödöllői műfüves pályán
készülni, kímélve a klub centerpályáját. Fontos
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feladat volt továbbá a Bozsik programban szereplő csapatok labdával és mezekkel való ellátása, ez is megtörtént. A Richard Fritz Kft. segítségével pedig a felnőtt csapat is egy új garnitúra
mezfelszereléssel gazdagodott.
Együtteseinknek sok sikert a tavaszi szezonhoz! Reméljük, hétről-hétre sok aszódi szurkoló előtt bizonyíthatnak a srácok. Hajrá Aszód!
A PMLSZ elkészítette a tavaszi szezon menetrendjét:
2014.03.02. 14:30 Gödöllői EAC-Aszód FC
2014.03.08. 14:30 Aszód FC-Mogyoród KSK
2014.03.16. 15:00 Iklad KFC-Aszód FC
2014.03.23. 15:00 Aszód FC-Verőce SE
2014.03.30. 15:00 Isaszegi SE-Aszód FC
2014.04.06. 16:00 Fortuna SC-Kism.-Aszód FC
2014.04.13.		
Aszód FC-Szabadnapos
2014.04.20. 16:30 Püspökhatvan SE-Aszód FC
2014.04.27. 16:30 Aszód FC-Valkó KSK
2014.05.04. 17:00 Erdőkertesi SE-Aszód FC
2014.05.11. 17:00 Aszód FC-Bagi TC `96
2014.05.18. 17:00 Galgahévíz SK-Aszód FC
2014.05.25. 17:00 Aszód FC-Nagymaros FC
2014.05.31. 17:00 Vác-Deákvár SE -Aszód FC
2014.06.07. 17:00 Aszód FC-Kistarcsai VSC
Köszönet az információkért az aszodfc.hu-nak.
ifj. Rácz Zoltán
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Mozaik

Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny:

Vidéki győztesek a területi fordulón
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által meghirdetett Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” versenyének területi fordulójára került sor
február 14-én a Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi
úti tagiskolájában. A magyarságra, a magyar nyelv szépségére emlékeztető kis ünnepséget követően Skuczi Erika
igazgató köszöntötte a versenyzőket, akik ezt követően két
kategóriában – 5-6. osztályosok, illetve 7-8. osztályosok bizonyíthatták, értőn és szépen tudnak olvasni.
A diákok elsőként az általuk választott műrészletet, nyelvről szóló értekezést olvasták fel a meghatározott szempontok alapján értékelő szakmai zsűrinek, majd rövid szünet
után az ismeretlen szöveggel kellett megbirkózniuk, amely
már kicsit nehezebb feladatnak bizonyult. Ám így is sok
szép produkciót hallhattak az érdeklődők.
A végeredmény:
5-6. osztályosok:
I.
Kaluzsa Panna
II.
Szabados Réka
Péli Fanni		
III. Strasszer Lilla
7-8. osztályosok:
I.
Misinszki Tamás
II.
Tóth Vivien		
Bencsik Lilla		
III. Zólyomi Blanka

Vácszentlászló
Bag
Domony
Iklad
Domony
Bag
Kartal
Vácszentlászló

Rejtvény
„Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor és a „…”
(Sándor György)
Az idézet folytatása a rejtvény soraiban.
Vízszintes: 1. A vicces gondolat folytatása, zárt betű: L 12. Pozitív válasz 13. Aromás ital 14. Kérdés, angolul 15. A … árnyékában (sorozat) 17. Római 100 18. Ilyen
barack is van 19. Régi 20. Órahang 21. Malátából készült szeszes ital 23. Jód 24.
Észak 25. … de Janeiro 27. Kilo váltószáma 30. „Tollas” népcsoport 33. Kemény
föld darab 34. Félti! 35. Méter 36. ASN 37. Kárpát-medencei népcsoport 39. Üzlet
41. Pest megyei település 42. Félsz! 43. Liter 44. Ilyen hal is van! 46. Egyik szülő
49. Névelő 50. Eső, angolul 52. Sugár jele 53. Férfinév 55. Tudás 56. Talajművelő
eszköz 58. Hangszer része 59. Tolvaj madár 61. Szarvas koronája
Függőleges: 1. Énekes madár 2. Határozatlan névelő 3. Hús, angolul 4. Táplálkozni
5. Kálium 6. Ver 7. Étel paradicsomból és paprikából 8. Nátrium 9. Éjfél! 10. Lázas
darab 11. Reggelizik 16. Európai népcsoport 18. A pokol ura 22. Személyes névmás
24. Magam 26. Inni kezd! 28. Kettő fele 29. Levegő, angolul 30. Középen himbál!
31. Ének 32. A Teremtő 33. Hozzátapad 37. Éjfélig tart 38. Nem ez! 40. Dél-európai
nép 41. Felnőtt bárány 45. Bór 47. Felszállott a … (tehetségkutató műsor) 48. Világhírű kozmetikai cég 49. Tartozik 50. Hasadék 51. Bizalom része! 54. Nincs közepe!
56. Egri Kálmán 57. Előadó röv. 60. Sugár jele 62. Egyharmad!
- fné Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Ott égett belém, hiányzol”.
A helyes megfejtést beküldők közül a szerencse Sárai Judit (Radnóti Miklós utca 4.)
és Dobák Józsefné (Arany János utca 4.) kedvezett, így ők nyerték a Móni Fotó
1.500–1.500 Ft értékű vásárlási utalványát. Gratulálunk!
E havi rejtvényünk megfejtését 2014. március 14-ig kell beküldeniük lapunk postacímére: Aszódi Tükör Aszód Szabadság tér 9. Kellemes időtöltést kívánunk!

Térségünket a Kisújszálláson 2014. áprilisában megrendezendő országos területi versenyen Misinszki Tamás képviseli.
Képaláírás: Misinszki Tamás
képviselheti régiónkat az
országos területi versenyen.
Fotó: Bereczki Normann

20

Impresszum
Felelős kiadó: Aszód Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán
(+36) 20 824 4687, aszoditukor2013@gmail.com
Levélcím:
Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
2170 Aszód Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai előkészítés:
ElektroPress Stúdió, 1048 Budapest Lakkozó u. 35.
Készült 2400 példányban a
Prime Print Kft. gödöllői nyomdaüzemében
Nyomdavezető: Rózsavölgyi Sándor ügyvezető igazgató
Terjeszti a Magyar Posta ISSN-1217890X
Lapunk teljes terjedelmében letölthető
PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról

Következő számunk megjelenése: 2014. március 25.
Lapzárta: 2014. március 13.

2014. február

