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Némileg eltért a műsorstruktúra is a hagyomány-
tól. Az ünnepség előtti gyülekező alatt a Podma-
niczky AMI fúvószenekarának indulói ezúttal a 
frissen megjelent CD-jükről szóltak, a fiúk „sza-
badnapot” kaptak. A  műsorban a forradalmi 
eseményeket a Vándorok Táncszínház táncosai 
idézték fel. A nagyszerű és színvonalas produkció 
osztatlan sikert aratott a közönség körében. 

Ezt követően Sztán István lépett mikrofonhoz. 
A város első embere először viselte a polgármes-
teri láncot, mint a polgármesterségét jelképét, 
amelyet többek között a nemzeti ünnepekről 
való megemlékezéseken viselhet. Az ünnepi be-
szédet lapunk 5. oldalán olvashatják. 

A  megemlékezés a 48-as emlékmű megko-
szorúzásával folytatódott, majd a Szózat hang-
jaival ért véget. 

Méltósággal emlékeztünk dicsőséges forradalmunkra és szabadságharcunkra 

TISZTELGÉS A HŐSÖK ELŐTT 
Március 15-én a megszokottnál korábban, 9 órakor kezdődött Aszó-
don a városi ünnepség a fellobogózott Tabán téren, abból az alkalomból, 
hogy 167 évvel ezelőtt e napon tört ki a pesti forradalom.  A viszonylag 
korai kezdést az indokolta, hogy a szervezők szerették volna elkerülni 
az ütközést a misék és istentiszteletek kezdési időpontjával, lévén, hogy 
nemzeti ünnepünk ezúttal vasárnapra esett. 

Megkezdődött a bagi kereszteződés körforgalommá történő átalakítása

NYÁRRA LEHET KÉSZ AZ ÚJ CSOMÓPONT
Március 9-én földmunkagépek haraptak végre a talajba, és kezdetét vet-
te az a beruházás, amelyre több éve várnak a környéken lakók. A 3-as 
számú főút bagi csomópontjának átépítése várhatóan több hónapot 
vesz igénybe, befejezése a nyáron várható. A forgalom ez idő alatt ide-
iglenes nyomsávokon halad majd, a Domonyba igyekvőknek Iklad felé kell 
kerülniük.  

Az illetékes szaktárca még 2014 januárjában sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormányzat 
költségvetési forrásból 674 millió Ft-ot biztosít a bagi csomópont átépítésére, amely a baleseti 
statisztikák szerint az ország egyik legveszélyesebb kereszteződésének számít. Völner Pál állam-
titkár akkor azt ígérte, 2014. nyarára kész lesznek az átépítéssel. Igaz, azt is jelezte, a kivitelezést 
lassíthatja, hogy a körforgalom elkészítéséhez néhány száz négyzetméternyi magánkézben lévő 
terület megvásárlása, illetve kisajátítása szükséges, a tényleges munka viszont csak a megegye-
zést követően indulhat meg.  Folytatás a 3. oldalon

300 ezer Ft-os svéd adomány  
a Csengey-iskolának

A NAGYKÖVET IS 
BEÁLLT ÉNEKELNI 
A  svéd nagykövet jelenlétében 
adta át a Svéd Kereskedelmi 
Kamara elnöke, Takács János 
a Csengey iskola kórusának azt 
a 300 ezer Ft-ot, amelyet az 
énekkarnak  gyűjtöttek a svéd 
nagykövetség Luca-napi ünnep-
ségén való fellépésükkor. 

Részletek a 3. oldalon
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Önkormányzati hírek

 ☐ Elsőként a helyi rendelőintézetet is mű-
ködtető Albert Schweitzer kórház vezetősége 
adott számot az elvégzett munkáról, ezt kö-
vetően a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság, majd a Gödöllői Rendőrkapitányság 
munkatársai számoltak be a 2014-es esztendő 
eredményeiről a képviselő-testületnek, amely 
ezeket egyhangúlag elfogadta, és mindhárom 
szervezetnek megköszönte a munkáját. A be-
számolókról részletesebben lapunk következő 
számában olvashatnak. 

 ☐ Elfogadta a grémium a város  2015-ös 
közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést. A 
törvényi előírások értelmében az önkormány-
zatoknak a tárgyév március 31-ig tervet kell 
készíteniük az előirányzott közbeszerzésekről. 

 ☐ Módosítást követően hagyták jóvá a kép-
viselők a civil szervezetek támogatásának 
2015.évre vonatkozó pályázati kiírásáról szóló 
előterjesztést. Az eredeti előirányzat 445 ezer 
Ft-ot javasolt, ám két bizottság is azt indítvá-
nyozta, hogy a keretet 200 ezer Ft-tal növeljék 
meg a Polgárőrség 2015. évi támogatási kere-
tének terhére

 ☐ A képviselő-testület meghatározta a 2015-
ös esztendő óvodai beiratkozás időpontjait. 
Ezek az alábbiak:
• Napsugár Óvoda: április 20.: 9-12 óra;  

április 21.: 10-17 óra
• Szivárvány Tagóvoda: április 27.: 9-12 óra; 

április 28.: 10-17 óra 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aszód 
Város Kulturális Központ 2015. évre vonatko-
zó munkatervét. 

 ☐ Egyetértettek a döntéshozók azzal a ha-
tározati javaslattal, hogy díjazzák a Stellária 
Média Női Kar művészeti vezetőjét. A tavaly 
alakult kórust – amely már számos fellépé-
sen bizonyította, hogy színvonalas előadásra 
képes – a Csengey Gusztáv Általános iskola 
énektanára, Énok Nagy Levente dirigálja. Az 
előterjesztés havi nettó 35 ezer Ft biztosításá-
ról szólt, amit egyhangúlag megszavaztak a 
képviselők.

 ☐ A közelmúltban több civil szervezet is 
kérte az önkormányzatot, hogy segítse az-
zal a munkájukat, hogy az általuk használt 

önkormányzati helyiséget térítésmentesen 
használhassák. Erre korábban is volt gyakor-
lat, 2014-ben a méltányosságból ingyenesen 
használatba adott helyiségek 2 millió 149 ezer 
Ft bevételkiesést jelentettek a város költségve-
tésében. A képviselő-testület kilenc civil szer-
vezetnek biztosított térítésmentes használatot, 
ezzel is elismerve tevékenységük fontosságát. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aszód 
FC-vel 2015-ben kötendő együttműködési 
és fejlesztési megállapodások megkötéséről 
szóló előterjesztést. Ennek alapján az ön-
kormányzat idén 3 millió 900 ezer Ft-tal tá-
mogatja a labdarúgó klubot, amely összeget 
négy egyenlő részletben biztosít. A összeget a 
pálya karbantartására, versenyeztetésre, a re-
zsiköltségek fedezésére és sportszerek vásár-
lására lehet fordítani. Az önkormányzat biz-
tosítja az FC-nek az MLSZ TAO pályázatán 
elnyert támogatáshoz kapcsolódó fejlesztés-
hez szükséges 1,5 millió Ft önrészt is. Érke-
zett egy módosító javaslat is – mellyel szintén 
egyetértett a grémium –, miszerint az Aszód 
FC a következő ülésre készítsen beszámolót a 
munkájáról, ebben kitérve az egyesület mun-
kájában részt vevők számára, eredményeikre 
és versenyeik látogatottságára. 

 ☐ Ugyancsak elfogadták a döntéshozók az 
Aszódi Szabadidősport Egyesülettel 2015-ben 
kötendő szerződéssel kapcsolatos előterjesz-
tést, az Aszód FC esetében is javasolt módo-
sítással. A város évi 250 ezer Ft-ot biztosít az 
egyesület működéséhez. 

 ☐ A képviselő-testület döntése értelmében 
az önkormányzat ajánlattételi felhívást tesz 
közzé az önkormányzati utak kátyúinak meg-
szüntetésére. Az előzetes felmérések szerint 
a legjobb ajánlatot tevő cégnek mintegy 150 
négyzetméter aszfaltra lesz szüksége ahhoz, 
hogy a listán szereplő gödröket megszüntesse. 

 ☐ Újra kezdődnek a tárgyalások a NIF és a 
város között a Budapest-Hatvan vasútvonal 
fejlesztése kapcsán. Mint arról már többször 
beszámoltunk, európai uniós pénzből fejlesz-
teni kívánják a Budapest-Hatvan vasútvona-
lat, amely a nyomvonal megváltoztatásával is 
jár. Mindez érinti az Aszód FC sporttelepét. 
Emiatt az önkormányzat már korábban je-
lezte, csak akkor hajlandó módosítani a Helyi 

Építési Szabályzatán, ha kompenzációt kap a 
sportpálya egy részének elvesztéséért. 

A NIF most ismét levelet küldött, amelyben 
új ajánlatot tett. A képviselő-testület az abban 
foglaltakat elfogadhatónak ítélte meg, és haj-
landó engedélyezni a HÉSZ módosítását. Ezzel 
a rekonstrukció elindulhat, a tárgyalások pe-
dig tovább folytatódnak. A témával részlete-
sebben következő számunkban foglalkozunk.

 ☐ Magyarország köztársasági elnöke az Or-
szágos Bírósági Hivatal elnökének előterjesz-
tése alapján a bírósági ülnökök megválasztá-
sára a 2015. március 7-e és április 30-a közötti 
időszakot jelölte ki. A felhívásra hárman je-
lentkeztek, a képviselő-testület javasolta meg-
választásukat. 

 ☐ Delegálás volt a következő napirend té-
mája is: a képviselő-testület az Aszódi Szoci-
ális Kerekasztal tagjai közé választotta Rigó 
Lászlónét. Bár az Ügyrendi Bizottság javasolta 
delegálni Urbán Lászlót is, a képviselő-testü-
let ezt kettő igen,négy nem szavazattal, kettő 
tartózkodás mellett elutasította. A Kerekasztal 
feladata a szociális ellátórendszer működésé-
nek véleményezése, továbbfejlesztésére javas-
latok kidolgozása, a helyi igények felmérése és 
az önkormányzat felé közvetítése, közremű-
ködés a Helyi Esélyegyenlőségi Programban 
megfogalmazott célok megvalósításában. 

 ☐   Hat igen, egy nem szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadta a grémium az Aszód 
Város középtávú gazdasági programjáról 
szóló előterjesztést. A témával következő szá-
munkban részletesen foglalkozunk. 

 ☐ A képviselő-testület végül jelentést hallga-
tott meg a lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés közt tett intézkedésekről, majd beje-
lentések megtételére került sor. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
2015. március 19.
18 napirendi pont várt a képviselő-testületre, amelynek nyolc tagja volt 
jelen az ülésen. A döntéshozók az első három napirendi pontban beszá-
molókat hallgattak meg. 

KELLEMES  
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK  
AZ ASZÓDI TÜKÖR 

VALAMENNYI  
KEDVES  

OLVASÓJÁNAK!
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A tavasz folyamán kitűzték a körforgalom 
határait. Folytatás helyett azonban hóna-
pokig tartó csend következett. Szeptem-
berben pedig arról voltunk kénytelenek 
beszámolni, hogy elhúzódott a kisajátítási 
eljárás, a fejlesztés áthúzódik jövőre. 

 A munka most valóban megkezdődött. 
Az  ebből az alkalomból tartott rögtön-
zött sajtótájékoztatón Loppert Dániel, a 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt. kommuni-
kációs vezetője elmondta, innentől min-
den a tervek szerint halad majd. Az  új 
négyágú körforgalomban közvilágítást 
létesítenek, kialakítanak három buszme-
gállót, és két helyen biztonságos gyalo-
gátkelőt építenek. 

A  kivitelezés során elsőként az előké-
szítő munkákkal végeznek, majd fa-és 
cserjeirtás kezdődik, hogy biztosítani 
tudják az útpálya megfelelő szélessé-
gét. A  forgalom mindvégig folyamatos 
marad, ám ideiglenes útpályán, jelző-
lámpás forgalomirányítás mellett halad 
majd. A  legnagyobb türelemre a Do-
monyba igyekvőknek lesz szükségük. 
A  domonyi ágat ugyanis már március 
végén lezárják és nem is nyitják meg 
a beruházás befejezéséig. Ott fognak 
ugyanis állomásozni a munkagépek. 
A községet Aszódon és Ikladon keresz-
tül lehet majd megközelíteni. 

A  kivitelezést az ÁR-LA  Magyarország 
Kft végzi bruttó 463 millió 590 ezer Ft-
ért. A tervek szerint a körforgalom a nyár 
közepén kerül átadásra. 

R. Z. 

Helyi hírek

Megkezdődött a bagi 
kereszteződés körforgalommá 
történő átalakítása

NYÁRRA LEHET KÉSZ 
AZ ÚJ CSOMÓPONT

300 ezer Ft-os svéd adomány a Csengey-iskolának (Folytatás az 1. oldalról)

A NAGYKÖVET IS BEÁLLT ÉNEKELNI 
A  gyerekek egy kis műsorral kedveskedtek a 
vendégeiknek, s legnagyobb meglepetésükre 
az egyik énekszámban maga a nagykövet is 
közreműködött. 

Niclas Trouvé nagykövet először járt Aszó-
don, így első dolga az volt, hogy egy kicsit ismer-
kedjen a várossal. A  Városházán Sztán István 
polgármester, Kovács Tamás alpolgármester 
és Bata Miklós, a művelődési bizottság  nem 
képviselő  tagja fogadta. A  rövid megbeszélést 
követően a program a Csengey iskolában foly-
tatódott, ahol a gyerekek rövid műsorral és egy 
kis ajándékkal kedveskedtek a vendégeknek. 
A nagykövet elismerését fejezte ki a szép dalo-
kért, és elárulta nekik, ő maga is szívesen éne-
kel. Olyannyira, hogy az egyik, svédül előadott 
dalnál ő is beállt a gyerekek közé, és rázendített. 
Közvetlen stílusának köszönhetően hamar szór 
értett a diákokkal, akik érdeklődve hallgatták, 
amikor arról mesélt, hogy Svédországban mi-
lyen szokások vannak. 

Természetesen a nagykövet sem üres kézzel 
érkezett, számos könyv és CD került kiosztás-
ra. Ezt követően került sor az igazi ajándék, a 
300 ezer Ft-os adomány átadására, amelyet 
Takács János, a Svéd Kereskedelmi Kamara 

elnöke adott át Énok Nagy Leventének, a kó-
rus karnagyának. Egyben reményét fejezte ki, 
hogy a kórus ismét vállal fellépést a svéd nagy-
követség ezévi, Luca-napi ünnepségén. 

A  svéd nagykövet és kísérete ezt követően 
más városi intézményekbe – az Aranykapu 
Bölcsődébe és a Napsugár Óvodába is elláto-
gatott. A látogatás munkaebéddel zárult. 

Kicsi a világ-szokták mondani.  Nos, ez be-
igazolódott a svéd nagykövet látogatásakor is.  
Trouvé úr kíváncsi volt a kastélyban folyó film-
forgatási munkákra, így a küldöttség oda is be-
tért.  A nagykövet itt találkozott össze  egy rég 
nem látott svéd ismerősével, aki történetesen a  
film producereként tartózkodott Aszódon. 

R. Z. 
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A  Nőnap megünneplését 1910-ben Koppen-
hágában a II. Internacionálé VIII. kongresszu-
sán összesereglett hölgyek határozták el. A rá 
következendő esztendőben már négy ország-
ban – Ausztriában, Dániában, Németország-
ban és Svájcban – tartották meg, igaz, akkor 
még március 19-én. Magyarország 1913-ban 
csatlakozott a nőnapi felhíváshoz. Később a 
március 8-a lett a hivatalos nap, mintegy elis-
merve azoknak az orosz nőknek a merészsé-
gét, akik 1917. március 8-án kenyeret és békét 
követelve tüntettek a cári Oroszországban. 

A  gimnázium bejáratában Sztán István 
polgámester és Rizsák Krisztián képviselő 
egy-egy szál rózsával ajándékozta meg az ér-
kező hölgyeket, akik ezúttal is megtöltötték 
a széksorokat. Az  ünnepség kezdetén a város 
első embere mondott köszöntőt, amelyben ki-
emelte, a Nőnap mára családi ünnepé alakult, 
amikor is a férjek és a gyerekek virággal ked-
veskednek a feleségeknek, az édesanyáknak, a 
nagymamáknak. A  nők mai szerepére utalva 
úgy vélekedett, már nem lehet a szebbik nem 
véleménye, álláspontja nélkül politizálni, tár-
sadalmi életet élni, akik sok esetben sokkal 
józanabb és humánusabb javaslatokat tesznek, 
mint férfitársaik. 

Aszódon tavaly hagyomány teremtődött 
azzal, hogy a város első embere a nőnapi 

rendezvényen virággal köszöntötte a legfia-
talabb és a legidősebb hölgy résztvevőt. Ez-
úttal sem volt másképp. Az első sorban fog-
lalt helyet Hegedűs Imréné Alízka néni, aki 
1925. március 7-én született. Roppant sze-
rencsésnek mondhatja magát, ugyanis soha 
nem volt műtétje, és manapság is ritkán látja 
orvos. A  legfiatalabb hölgy ezúttal Szilágyi 
Szofi volt, akinek szintén járt a csokor virág. 
Ezt követőn a meglepetés műsor követke-

zett. Ezúttal Pál Dénes előadóművész volt a 
vendég, aki 2013-ban megnyerte a The Voice 
– Magyarország hangja című versenyt, 2014-
ben pedig első lett a Sztárban sztár című 
showműsor második évadát. A  szimpatikus 
fiatalember Aszódon is nyert: ezúttal a kö-
zönség tapsát és szeretetét.  

Rácz Zoltán

Városi nőnapi ünnepség

A SZEBBIK NEM TAGJAIT KÖSZÖNTÖTTÉK 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében köszöntötte a 
hölgyeket Nőnap alkalmából Sztán István polgármester március 6-án 
az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium aulájában tartott 
rendezvényen. A rózsa és a polgármesteri köszöntő mellett ezúttal sem 
maradt el a meglepetés. 

Kerek évfordulós időseket 
köszöntöttek

IDŐSEK ÜNNEPE
Március 6-án első alkalommal, 
hagyományteremtő céllal a kö-
szöntötték a Kistérségi Gondo-
zási Központ 70–80–90 éves 
gondozottjait. 

A szép gesztusra nemcsak Aszódon került 
sor, hanem az aszódi központhoz tartozó 
11 település valamennyi társintézményé-
ben. A kezdeményezés független  az aszó-
di képviselő-testület által nemrégiben el-
fogadott hasonló határozatától. 

Fotó: Nagy Dávid
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!

Tisztelettel köszöntöm Önöket 
Aszód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nevében az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harc tiszteletére rendezett mai 
ünnepségen megjelent valamennyi 
résztvevőt.

Az 1848-49 tájékán a forradalmat és a szabad-
ságharcot megelőző időkben mélyponton volt 
a nemzet lelke, állapota, legnagyobb költői 
nemzet haláláról annak lehetőségéről vizio-
náltak nem alaptalanul.

A  rendkívüli helyzet rendkívüli megoldást 
igényelt. A  hatalom elnémítani kívánta az 
azonnali megoldásokat, embereit börtönbe 
zárta. Minderre a válasz 15-e volt, amikor is a 
hatalom reszketni méltóztatott. 

1848 márciusában a fiatalok, később a politi-
kával hivatalból foglalkozók többsége is rájött, 
hogy nem lehet tovább halogatni a kialakult 
helyzetet, hazánk ügyeinek orvoslását. Egy-
szerűen olyan mélypontra jutott a magyarság, 
olyan kiszolgáltatottságba kényszerítették az 
embereket, olyan megalázóan vonták meg a 
szabadság alapvető lehetőségét is, hogy a ma-
gyarság azt mondta: elég volt.

Elég volt a széthúzásból, elég volt az idegen 
hatalom zsarnokságából, elég volt a föld és a 
föld népének megalázásából.

A  fiatalok, az idősek, falusiak és a városiak 
az anyaországunk, az erdélyi, a kárpátaljai, a 
délvidéki és felvidéki magyarok között egység 
volt és van a tekintetben, hogy ma már márci-
us 15-e legnépszerűbb ünnepünk.

1848-ra emlékezve , vagyis ma 2015. már-
cius 15-én feltehetjük a kérdést: „Honnan 
vegyük a bíztatást az erőt a politikai egysé-
günk és társadalmi  szolidaritásunk sikeres 
kiépítéséhez”.

A  könnyel és vérrel öntözött magyar törté-
nelem hősi alakjainak az utánzásából. A  ma-
gyar história alapjai bizonyítják, habár ebben 
a szélcsendben napjainkban is marakodik a 
magyar, de nemzeti lehanyatlás idején félretett 
minden hiúságot és gyűlöletet és félretett min-
dent, és közös erővel gyürkőzött neki minden 
feladatnak. Talán ez kéne ma is.

Természetesen így volt ez 1848-ban is. Eltűnt 
minden ellentét az arisztokrácia és a közne-
messég között. Megszűnt minden versengés 
és viszálykodás a különféle politikai felfogású 
vezérek között. 

Minden rendű és rangú magyar ember beke-
rült a függetlenségi mozgalom áradatába. 

Minden egyéni érdeket félretéve – talán ma is 
ezt kéne – azonos hittel egyforma lelkesedéssel 
hangos szó nélkül ujjongó szívvel hírül adni 
újra a világnak, hogy „a haza mindenek előtt”.

Kívánhatunk-e nagyobbat, álmodhatunk-e 
merészebbet 2015. március 15-én, mint hogy 
azt, hogy óriási áldozatok árán is legyünk 
önmagunkat elfelejtő, testvéreinkért élő, jó és 
igaz emberek. És legyünk egységesek a haza-
szeretetből fakadó nagy kötelességek és áldo-
zathozatalok önkéntes vállalására.

Tudom és bizonyára valamennyien tudják, 
hogy a hazaszeretetnek sokszor verítékes és 
gyötrelmes útjai vannak.

Higgyék el, hogy minden az építő, igaz ér-
tékeket tartalmazó hazaszeretetet, mely ben-
nünket magyarokat, éljünk bárhol a világban, 
honunk határain innen vagy túl, testvérként 
köt össze.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azt kérem még Önöktől a mai, március 15-

ei ünnepen, hogy hallgassa mindenki áhíta-
tos lélekkel a tavaszváró nemzetekkel együtt a 
népek lecsillapíthatatlan sóvárgását, amellyel 
azt várják, hogy az élet legdrágább értéke előtt 
kinyithassák ajtójukat. Úgy gondolom mi már 
meghallottuk a nemzet lelkének ezt a legősibb 
legszentebb vágyának közelségét és teljes aka-
rattal munkálkodunk azon, hogy a még mindig 
elnyomott embertömegek valóban felszabadul-
janak, s valóssággá legyen mindenki részére az 
új „szentháromság” ígérete, amely a szabadság, 
egyenlőség, testvériség érkezésével az igazságos 
békét és meghozza mindannyiunk számára.

Természetesen tudom és tudják Önök is, 
hogy ennek a jelszónak a megvalósulásáig 
még sokat kell dolgoznunk. éppen ezért a 
magyar szabadság piros betűs ünnepén arra 
kérem a történelem során oly sokat szenve-
detteket, hogy ha a 21. század elején tengernyi 
a gondjuk, sok család még a szegénységgel is 
birkózik, ne keseredjenek el. Ha nem is lehe-
tünk mindannyian Petőfi Sándorok, Zrínyi 
Mikósok, s aradi vértanuk sem, hát akkor 
egyszerű emberként végezzük a dolgunkat. 
Ezt valamennyien megtehetjük nemzetün-
kért és meg is kell tennünk, hogy önzetlen 
kötelezettségteljesítésünkkel életünk minden 
szolgálatával segítsük egységessé, gazdaggá, 
korszerűvé, szabadabbá és boldoggá tenni ál-
lamunk polgárait.

Ki kell mondani, hogy 1848. március 15-e 
faggat bennünket. Faggat elsősorban nemzeti 
létünkről, sorsunkról, a jövőről, a megmara-
dásáról és annak titkáról. De faggat minket 
az ünnep mibenlétéről is. Akarunk-e magyar 
életet, akarunk-e jövendőt abban a bizonyta-
lan szellemi, lelki káoszban, amely bennünket 
magyar nemzeti közösséget körülvesz. Mielőtt 
magunkban kimondanánk egy lelkes ünnepi 
igent, gondoljuk végig legszűkebb otthonunk, 
településünk szemszögéből Wass Albert haza-
szeretet definícióját; 

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást 
szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt 
olyan nehezen értik meg az emberek.”

Igen, szeretjük településünket és ennek a te-
lepülésnek a jövőjéért dolgozunk. Dolgozunk 
a máért és a holnapért, dolgozunk a jövő gene-
rációjáért.

E gondolatok jegyében engedjék meg, hogy 
mindenkinek boldogságot és békés jövőt kí-
vánjak!

Sztán István polgármester ünnepi beszéde

„MÁRCIUS 15-E FAGGAT BENNÜNKET”
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2170 ASZÓD, KOSSUTH LAJOS UTCA 36. (POSTÁVAL SZEMBEN)
MARTON TAMÁS (+36) 20 244 5770

    
  MAVILL Villamossági és Háztartási Kisgép Üzlet

Izzók, fénycsövek, kapcsolók,  
konnektorok, kábelek,  

kábelcsatornák, vezetékek,  
lámpák, lámpatestek, csillárok,  
villanyszerelési segédanyagok

Vasalók, kávéfőzők,  
hajszárítók, vízforralók,

konyhai elektromos kisgépek

BOCSKAI-NAPOK TESTVÉRVÁROSUNKBAN 
22. alkalommal ünnepelték meg erdélyi testvérvárosunkban, Nyárád-
szeredában Bocskai István Erdély fejedelmévé választásának 410. év-
fordulóját. Az emlékünnepségen Sztán István polgármester vezetésével 
négytagú delegáció képviselte Aszódot. 

A Bocskai-Napok című rendezvénysorozat február 20-án pénteken irodalmi összeállítással kez-
dődött, amit a fejedelemről elnevezett középiskola diákjai adtak elő. Ezután történelmi magyar 
és székely zászlókat mutattak be az érdeklődő közönség számára. A rendezvénysorozat folyta-
tásaként szombaton a művelődési házban, közönségtalálkozót szerveztek a Duna TV Hazajáró 
című turisztikai-honismereti műsorának műsorvezetőivel, Jakab Sándorral és Kenyeres Osz-
kárral, akik bemutatták a Nyárádszeredában forgatott filmrészletet. A beszélgetés után László 
János szavalta el Gábor Ferenc Magyarnak lenni című költeményét, majd Nyárádszereda pol-
gármestere, Tóth Sándor üdvözölte a megjelent vendégeket és színpadra hívta Aszód, Simontor-
nya, Szerencs, Örkény, Hajdúdorog és Mór küldöttségeinek képviselőit, akik a testvértelepülések 
nevében szólalhattak meg. A Bekecs néptáncegyüttes kis- és középcsoportjának fergeteges fellé-
pését követően a főtérre vonultak az ünneplők, ahol Nyárádszereda polgármestere és a testvér-
települések képviselői közösen megkoszorúzták az egykori erdélyi fejedelem szobrát. Érdekes 
színfoltja volt az ünnepségnek a díszkivilágítás mellett zajló koszorúzás. A Himnuszok éneklése 
alatt, a magyar és székely zászló színei, illetve Bocskai fejedelem képe jelentek meg a református 
templom falán.

Forrás: www.kronika.ro

Változtatnunk kell a vásárlási 
szokásainkon

ÉLETBE LÉPETT  
A RENDELET
Március 15-én életbe lépett a 
vasárnapi pihenőnap bevezeté-
sét előíró törvény. Mire lapunk 
megjelenik, túl leszünk azon a 
hétvégén is, amikor nem ünnep-
nap miatt tartanak zárva a na-
gyobb üzletek.

A  törvény szerint a 200 négyzetméternél 
nagyobb üzleteknek vasárnap zárva kell 
tartaniuk, kivéve az adventi időszakot és 
egy-egy vasárnapot. A 200 négyzetméter-
nél kisebb boltok mentesülnek a korlátozás 
alól, amennyiben a pult mögé maga a tulaj-
donos vagy valamelyik családtagja áll. 

Az  új előírások korlátozzák a kizárólag 
pékárut és tejterméket árusító boltok nyit-
va tartását is, ezek vasárnap és munkaszü-
neti napokon 5 és 12 óra között lehetnek 
nyitva, míg az újságosok és a virágüzletek 
6 és 12 óra között. 

A  vasárnapra elrendelt korlátozás nem 
érinti ugyanakkor a benzinkutakat, a 
repülőtéren, az autóbusz-és vasúti pálya-
udvarokon üzemelő boltokat, de nyitva 
lehetnek a büntetés-végrehajtási valamint 
az egészségügyi intézményekben és kato-
nai objektumokban működők is. 

Működhetnek a piacok, a szabadtéri 
vásárok, de dolgozhatnak a kereskedőket 
kiszolgáló szolgáltatók is. A  tilalom nem 
vonatkozik a szálláshely-szolgáltatással, 
vendéglátással foglalkozó vállalkozások-
ra sem. Ugyanakkor a törvény tiltja az 
interneten leadott rendelések vasárnapi 
kiszállítását. 

Sokan arra voltak kíváncsiak, mi lesz a 
plázákkal, megéri-e majd kinyitni nekik. 
Nos, a plázák többsége kinyit, és nemcsak 
olyanok, ahol mozi működik. 

A puding próbája az evés, tartja a mon-
dás. Néhány hét múlva kiderül, lesz-e ez 
ügyben népszavazás, vagy mi magunk 
hajlandók vagyunk változtatni vásárlási 
szokásainkon. 

R.Z-. 

Utóirat: Két nappal a törvény életbe lépé-
sét követően máris módosított a Parla-
ment, és még szigorúbbá tette azt: eszerint 
a benzinkutaknál működő egyéb üzletek 
sem tarthatnak nyitva. 
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A  XXI. században a láb fájdalma, elválto-
zása civilizációs betegséggé vált. Túlnyo-
mórészt kemény, merev talajon, betonon 
és kövön járunk, így gyakorlatilag talpunk 
soha nem érintkezik természetes talajjal. 
Minden egyes lépéskor a nyomás és az ütő-
dés végigvezetődik az ízületekbe, a bokán 
keresztül felfelé haladva a térdet, majd a 
csípőt, sőt, a nyakcsigolyákat sem kímélve. 

Az izomzat, a szalagok elgyengülnek, a lábfej 
elveszíti tartását, talpunk veleszületett hármas 
alátámasztása pedig elernyed, ezzel panaszok 
végtelen sorát előidézve. Először égő, szúró 
fájdalom jelentkezik, lábunkat elnehezültnek 
és fáradtnak érezzük; majd kialakulhat térd-, 
derékfájdalom, ízületi problémák, porckopás. 
A nem megfelelően kiképzett lábbelik (túl ma-
gas sarkú vagy túl lapos talpú cipő, túlságosan 
merev talpú, bokát nem tartó cipő), a mozgás 
hiánya a helyzeten tovább ronthat. A  megfe-
lelő cipő kiválasztása és viselése, a láb rend-
szeres tornáztatása és az egyéni igényeknek 
megfelelő alátámasztás (szükség esetén talp-
betét) kiemelt fontosságú!

Tegyen Ön is néhány lépést lába egészségé-
ért és jelentkezzen be járásanalízisre!

A  járásanalízis segítségével pontosan lát-
ható, hogy talpunk mekkora és milyen 
terhelésnek van kitéve járás közben, van-e 
valamilyen elváltozása, amely korrekcióra 
szorul. A vizsgálat során járás közben elem-
zik a lábat, a talp terhelését, az egyes nyomás-

pontokat, ezt követően személyre szabott 
tanáccsal, javaslattal látják el az ügyfeleket. 
A vizsgálat helyszíne az Aszódi Szakrendelő. 

A vizsgálat az Aszódon és a környéken élők ré-
szére egyelőre ingyenes!

Időpont-egyeztetés: 06/30-332-4490. (x)

Egy különleges vizsgálat

A JÁRÁSANALÍZIS
A városias lét káros hatásai szinte mindenkit sújtanak; nem kímélve a 
hölgyeket, urakat, fiatalokat és idősebbeket, szellemi vagy fizikai munkát 
végzőket, sőt a sportos életmódot élőket sem.

ADOMÁNYOZÓ 
KÉPVISELŐK
Ismét gyarapodott az aszódi men-
tőállomás eszközparkja, ezúttal 
Sztán István polgármester, vala-
mint Rigó Lászlóné és Buzás János 
képviselők jóvoltából. 

A város első embere egy a mentőautóban hasz-
nálatos vérnyomásmérőt, a képviselők pedig 
műszeres táskát adományoztak. Az  eszkö-
zöket Kinka Attila, a mentőállomás vezetője 
vette át.
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Beleesett a telefonja a WC-be?
A gyerek ledobta az tabletet az emeletről?
Megrágta a nyúl a kábelt?

A megújult GSM Bazárban  
még az ilyen problémákra is  

találunk megoldást!

Jöjjön be hozzánk Gödöllőn, 
a Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alá 

(20 méterre a régi helyünktől, az utcafronton).


Vágja ki ezt a hirdetést, és ha bemutatja üzletünkben,  

minden nálunk vásárolt telefonhoz  
INGYEN fóliát adunk ajándékba!

Érvényes 2015. április 30-ig

Az új pályázati rendszer célja, hogy a mikro-, 
kis- és középvállalkozások első számú eszköz-
ként tekintsenek az uniós forrásokra fejlesztési 
elképzeléseik megvalósításához, s hogy a jövő-
ben egyszerre akár több célhoz igazodó, fenn-
tartható fejlesztéseket valósítsanak meg.

Magyarország a számára 2014-2020 között 
rendelkezésre álló uniós források felhaszná-
lását tíz operatív program keretében tervezi. 
A  benyújtott tíz programból hatot Európai 
Unió strukturális alapokkal foglalkozó ható-
sága már jóváhagyott, az első konkrét pályá-
zatok kiírása március–április hónapban vár-
hatóak.

A Környezeti és Energiahatékonysági Ope-
ratív Program (KEHOP) célja, hogy a magas 
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkozta-
tás bővülésére épülő gazdasági növekedés az 
emberi élet és a környezeti elemek védelmével 
összhangban valósuljon meg.

A  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-
ratív Program (azaz a GINOP) egyik legfon-
tosabb célkitűzése Magyarország foglalkoz-
tatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez 
egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, más-
részt a munkát vállalni akarók képességeit kell 

fejleszteni. A  program további két fontos cél-
kitűzése az ország innovációs képességeinek 
és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és 
szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

A  VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program segítségével 
kívánja biztosítani Magyarország egyetlen 
„fejlettebb” régiójának további fejlődését, 
gazdasági versenyképességének további nö-
vekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli 
különbségek csökkenését.

Önkormányzatunk szándéka, hogy folya-
matos együttműködés keretében segítse az 
aszódi telephellyel rendelkező vállalkozások 
fejlődését, új munkahelyek teremtését. Tesz-
szük ezt azért is, mert ha az aszódi vállalko-
zások gazdaságilag erősödnek, általuk egész 
városunk erősödik. Szeretnénk rendszeres, 
élő kapcsolatot a városunkban tevékenykedő, 
munkát, megélhetést biztosító vállalkozások-
kal. Szeretnénk a rendelkezésünkre álló infor-
mációk átadásával segíteni a pályázatok minél 
nagyobb számú sikeres benyújtását, majd sike-
res projektek megvalósítását támogatni.

E célok érdekében hívtuk meg március 10-
én, kedden 16 órakor az Aszódi Polgármesteri 

Hivatal tanácskozó termébe az aszódi vállal-
kozók–vállalkozások képviselőit. Sztán István 
polgármester köszöntése után túl ismertettük 
a VEKOP hamarosan megnyíló pályázati lehe-
tőségeit, a program főbb prioritásait. Röviden 
bemutattuk városunk Integrált Településfej-
lesztési Stratégia (ITS) kialakításának megkez-
dett munkáját, valamint önkormányzatunk 
2015-2019-es időszakra vonatkozó Gazdasági 
Program tervezetét.

A fórum kötetlen beszélgetéssel zárult.
Reményeink szerint a találkozó egy folya-

matos és intenzív kapcsolat kezdetét jelenti, s 
a jövőben még több helyi vállalkozót tudunk 
bevonni a közös munkába. Amennyiben vál-
lalkozóként szeretne a programba bekapcso-
lódni, kérem keressenek elérhetőségeinken!

Kovács Tamás 
alpolgármester

VÁLLALKOZÓI FÓRUM A VÁROSHÁZÁN
A 2014–2020-as uniós pályázati időszak fókuszában a gazdaságfejlesz-
tés és a munkahelyteremtés áll. A vállalkozások fejlesztésére minden 
eddiginél több támogatás, a teljes támogatási keret több mint 60%-a 
áll majd rendelkezésre.

FELHÍVÁS
AJÁNLJA A TECHNIKÁNAK ADÓJA 
1%-ÁT!
Mobiltelefon, távvezérlővel működő színes 
TV, automata mosógép, mikrohullámú 
sütő, stb. az életkörülményeinket javítják, és 
ha ezek elődeire gondolunk, valamint sze-
retjük használni, akkor támogassuk adónk

1%-ával az
Aszódi Elektromos Gyűjtemény 

 Alapítványt
ahol ezen technikai csodák kialakulását lát-
hatjuk.

Adószám: 18666911-1-13

AJÁNLJA ADÓJA 1%-ÁT 
ALAPÍTVÁNYUNKNAK!
Az  Osváth Gedeon Emlékére Létreho-
zott Múzeumi Alapítvány (OGELMA) 
kuratóriuma tisztelettel várja Támogatói 
további segítségét.  Kérjük, támogassa a 
helyi közösségért folytatott munkánkat 
adója 1%-ának felajánlásával!
• A 2014. évi programjaink közül 

néhány:
• Ajtót nyitunk – Ifjú művészek tárlata 

a Múzeumban
• Tarr Gábor Emlékkiállítás
• Barlai Béla Emlékkiállítás az Aszódi 

Diák Szalonban
• Pályaorientációs alkalmak, beszélgető 

estek
Adószám: 18683253-1-13

Köszönettel: 
Kovács Anna Eszter 

elnök



ASZÓDI TÜKÖR 9

2015. március



ASZÓDI TÜKÖR10

2015. március

Közélet

– Szó sincs arról, hogy a segélyezés kizárólag 
a polgármester privilégiuma volna. Március 
1-től a változtatások alapján szociális támo-
gatásokat két helyről kérhetnek az érintettek: 
egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi önkor-
mányzatoktól. A  járásoktól az úgynevezett 
jövedelemkompenzáló, az önkormányzatok-
nál kiadáskompenzáló támogatások igényel-
hetők. A  jövedelemkompenzáló támogatások 
közé tartozik továbbra is a közgyógyellátás, az 
ápolási díj, az időskorúak járadéka. Az önkor-
mányzatoktól két új támogatási forma kerül 
a járási szintre az aktív korú munkanélküliek 
ellátásaként. Az  egyik a munkaképeseknek 
nyújtandó foglalkozáshelyettesítő támogatás 

(fht), míg a másik a nem munkaképeseknek 
nyújtandó egészségkárosodotti és gyermekfel-
ügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres 
szociális segély). Nem szűnt meg tehát meg a 
rendszeres szociális segély, hanem a korábban 
aktív korúak ellátásán belül rendszeres szo-
ciális segélyre jogosultak a 02.28-ig elvégzett 
felülvizsgálatot követően vagy aktív korúak 
foglalkoztatást helyettesítő támogatására let-
tek jogosultak, ha vállalták a Munkaügyi Köz-
ponttal való együttműködést (azok, akiknek 
jogosultságát az alapozta meg, hogy nyugdíj 
előtt voltak öt évvel vagy aki egészségkároso-
dás jogcímén kapta), egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra lett jogosult. 

Beszéljünk akkor az önkormányzatok által 
adható kiadáskompenzáló támogatásokról! 
Ki és milyen jogcímen kaphat támogatást? 
Az  önkormányzatoktól kérhető kiadáskom-
penzáló támogatások elnevezése márciustól 
egységesen „települési támogatás” lett; ebbe 
tartoznak bele a korábbi különböző átmeneti-, 
családi krízis-, lakásfenntartási vagy más cí-
men kifizetett segélyek. A települési támogatá-
sok helyi rendszeréről, szempontjairól, igény-
lési feltételeiről, valamint a segély összegéről 
márciusig valamennyi települési önkormány-
zat képviselő-testületének rendeletet kellett al-
kotnia, így nekünk is. E támogatás felső határa 
(az öregségi nyugdíjminimum összege) legfel-
jebb 28 500 forint lehet havonta.

Összességében március 1-től kilenc új támo-
gatási forma került az önkormányzatunknál 
bevezetésre. Az  új ellátási formákkal azt kí-
vántuk elérni, hogy legalább egyféle támoga-
tást biztosítani tudjunk azoknak akik, arra 
rászorulnak, és azoknak, is akik nem kérik- ez 
viszont kizárja azt, hogy ugyanazon személyi 
kör részesüljön minden ellátásból. 

A szociális rendeletünk alapján Aszód Város 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkezők a követ-
kező települési támogatásokat igényelhetik:

1. Lakásfenntartási támogatás
2. Gyermekétkeztetési kedvezmény 
3. Iskolakezdési támogatás
4.  Rendszeres gyógyszertámogatás (méltányos 

közgyógyellátást felváltó ellátási forma)
5.  Gyógyszerutalvány (eseti gyógyszersegélyt 

felváltó települési támogatás)
6.  Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás
7. Ünnepekhez kapcsolódó támogatás
8. Létfenntartási támogatás
9. Krízistámogatás
10 Közlekedési támogatás munkába álláshoz
11. Szociális célú tűzifa juttatás
12. Temetési támogatás
13. Köztemetés

Emeljünk ki ezek közül néhányat! 
Az állam által támogatott lakásfenntartási tá-
mogatás normatív formában megszűnt ugyan, 
de az önkormányzatok az állam által biztosí-
tott szociális keretből maga dönthette el, hogy 
milyen szabályt alkot, hogy hozzájussanak 
a rászorulók. Aszód Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a támogatást továbbra is bizto-
sítja az önkormányzat települési támogatásai 
között, a korábban alkalmazott jogosultsági 
feltételek vizsgálatával. 

A  méltányossági közgyógyellátás a korábbi 
formájában szintén megszűnt, de települési tá-
mogatás keretében bevezetésre került egyfelől 
a rendszeres gyógyszertámogatás, ami maxi-

Tudnivalók az új segélyezési rendszerről 

„BIZTOSAN OKOZ MAJD 
FESZÜLTSÉGEKET”
Mint közismert, március 1-től jelentősen megváltozott a segélyezési 
rendszer. Az egyik internetes hírportál azt írta főcímként, hogy ezentúl 
a polgármester jóindulatán múlik majd a segélyezés. Valóban így lesz ez, 
vagy egész más a döntési mechanizmus? Erről kérdeztük Sztán István 
polgármestert.
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mum egy év időtartamra az Aszódon állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett 
lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó sze-
mélynek jövedelem vizsgálata mellett elérhető-
vé vált, másfelől az akut megbetegedésből eredő 
gyógyszerszükségletének kielégítésére gyógy-
szerutalványban részesíthető az az Aszód vá-
rosban legalább egy éve lakóhellyel rendelkező 
személy, aki nem rendelkezik közgyógyellátási 
igazolvánnyal, rendszeres gyógyszertámoga-
tásra nem jogosult és a családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem a helyi rendeletben 
szabályozott jövedelemhatárt nem haladja meg.

Méltányossági ápolási díjat a 18 év feletti be-
tegek ápolására sajnos már 2012-től nem tudja 
biztosítani az önkormányzat, most sem tudta 
felvállalni bevezetését.

A krízishelyzet támogatása az önkormányzat 
helyi rendeletébe beépítésre került

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyer-
mekének megtartása, a gyermek fogadásának 
előkészítése, a nevelésbe vett gyermek család-
jával való kapcsolattartás biztosítása, a gyer-
mek családba való visszakerülésének elősegí-
tése érdekében, vagy

b) akinek az Aszód közigazgatási területén 
lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett in-
gatlanban az alábbi jogcímek valamelyike sze-
rint életvitelszerűen lakik

ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, ha-
szonélvezője, használója,

bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasz-
nálati szerződéssel rendelkező használója,

bc) önkormányzati vagy osztatlan közös tu-
lajdonban lévő, szolgálati lakás használója.

A lakhatással kapcsolatos krízis helyzet meg-
oldására további intézkedések várhatók szoci-
ális bérlakás-állomány felújítása, vagy haszno-
sítása, pályázatok kiírása terén.

– Elegendő lesz minderre az állam által biz-
tosított mintegy 10 milliós keret?
– Nézze, a kormány azt ígérte, hogy a támo-
gatások együttes összege nem csökken. Ez a 
szociális ellátásokra nyújtott pénzkeret össze-
gét tekintve megvalósulni látszik. 

Tekintettel arra, hogy az aktív korúak el-
látása járási feladatkörbe kerül, így azt fi-
nanszírozni már nem szükséges, vagyis az 
önkormányzatunk a keretösszegből jóval 
több rászorulónak tud majd – differenciál-
tan – segítséget nyújtani, ezáltal esélyegyen-
lőséget biztosítva a valamilyen hátránnyal 
küzdők részére, erősítve így a társadalmi sze-
repvállalást. Azt azért el kell mondjam, hogy 
a keretösszeget a képviselő-testület döntése 
értelmében több, mint két millió forinttal ki-
egészíti az önkormányzatunk, így a költség-
vetésünkben 12 millió 646 ezer forint lett a 
szociális kiadásokra elkülönítve. 

– Visszatérve a már említett címre: valóban 
a polgármester dönt?
– A  települési támogatás nyújtásánál a kö-
vetkező döntési mechanizmus működik: 
A  Jegyzői Osztály szociális ügyekkel foglal-
kozó munkatársai a helyi rendeletben foglalt 
nagyon pontosan szabályozott feltétel rend-
szerének betartásával előterjesztést készíte-
nek a Polgármesternek, aki a legtöbb kérelem 
vonatkozásában átruházott hatáskörben dönt.

Két kivétel van ez alól: 
1. a lakásfenntartási támogatás, ahol meglévő 

feltételek esetén a számítás képlete által megha-
tározott összeg megállapításáról a jegyző dönt,

2. a szociális tüzifa juttatás, ahol a kérelmek 
elbírálása előtt a Szociális Kerekasztallal törté-
nik egyeztetés.

– Nemrégiben arról lehetett olvasni a kor-
many.hu oldalon, illetve több médiában, 
hogy Ingyenes étkezésében részesülnek a 
szegény családokból származó óvodások, 
bölcsődések. De ki fizeti a révészt? 
– Csak remélni tudom, hogy erre a központi 
költségvetés fedezetet is biztosít. Az  azonban 
már most örömteli hír, hogy az önkormány-
zatunk ez évtől ismét támogatni tudja a gyer-
mekétkeztetést, mégpedig oly módon, hogy 
a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából 

egy nevelési vagy tanévre – amennyiben a 
gyermeket gondozó családban a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
nem jogosult –, a gyermeket differenciáltan 
gyermekétkeztetési kedvezményben részesíti.

– Polgármester Úr, személy szerint mit re-
mél az új intézkedésektől? 
– Az  új rendszer az eddig rendszeresen önkor-
mányzati segélyt igénylők számára változást fog 
jelenteni, mivel kizárólag a kevés jövedelem nem 
elég a rászorultság igazolásához. Az  új települési 
támogatásokról szóló rendelet bevezetése, és elfo-
gadtatása – mivel merőben más, mint a korábban 
megszokott – biztosan okoz majd feszültségeket. 
A  gyakorlatban történő alkalmazást követően – 
amennyiben szükséges –, azt felül fogjuk vizsgálni.

Rácz Zoltán

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetemet tartozom kifejez-
ni a mentősöknek, Kurucz Andrásnak és 
Korsós Attilának, akik tiszta emberséggel 
küzdöttek férjem, Kovács Imre életének 
megmentéséért. Köszönet a sürgősségi ko-
csi orvosának és kollégáinak emberségéért. 

Tisztelettel: Kovács Imréné
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– Hol parkírozzak? – tette fel a kérdést az ér-
kező deresedő hajú férfi. Szerencsére a kellő 
helyismeret segített. Megoldotta Ő is a prob-
lémát, csakúgy, mint társai, a sok régi „petőfis 
öregdiák”. Az iskola Baráti Egyesületének hívó 
szavára érkeztek ők, idősebbek és egészen fia-
talok, hogy kedves régi iskolájukban rendha-
gyó osztályfőnöki óra keretében beszélgesse-
nek a mostani tanulókkal.

Március 15-e alkalmából minden évben Pe-
tőfi napot tart a gimnázium, változatos kultu-
rális programokkal. Ennek keretében immár 
hagyománnyá vált az öregdiákok látogatása. 

Jóval a becsengetés előtt érkeznek, gyülekez-
nek. Baráti beszélgetéstől zsong a könyvtár, 
örömteli üdvözlés harsan minden újabb ér-
kező belépésekor. Természetesen elsősorban 
az azonos korosztályok csoportjai alakulnak 
ki, beszélgetésbe merülnek, ott folytatják, 
ahol egy éve abbahagyták, régi dolgokról, is-
merősökről, barátokról, diákhuncutságokról, 
mai problémákról. De a találkozó lehetőséget 
teremt a különböző diákkorosztályok közöt-
ti átjárásra, a korkülönbségek pár perc alatt 
elmosódnak, s íme, megteremtődik egyfajta 
kontinuitás. A „mi iskolánk-érzés”, erős kö-
telék, összeköt! Tekintélyes szakmai múlttal 

rendelkező fehér hajú veteránok és felelősség-
teljes beosztással rendelkező fiatal öregdiákok 
megtalálják egymással a hangot. Örülök, hogy 
itt lehetek!– hangoztatják.

Becsöngetés előtt egyesületünk elnöke Bán 
Mihályné Rónai Mária, kiosztja a feladatokat.

Minden öregdiák kap egy osztályt, akiknek 
majd mesél a régi diákéletről, pályájának ala-
kulásáról, élettapasztalatairól. Beszélnek, be-

szélgetnek. Egyeseket ki sem akarnak engedni 
az osztályból, sőt, megtapsolnak. Ezek a mai 
fiatalok … már várják az „öregeket”, megad-
ják a tiszteletet a vendégeknek, figyelnek, kér-
deznek, és remélhetőleg majd továbbviszik az 
iskola hagyományait, hogy esetleg harminc év 
múltán ők jöjjenek vissza mesélni arról, mit 
kaptak az Alma Matertől,  hogy volt régen. 

Az osztályokkal való beszélgetés után az 
öregdiákok megemlékezésül koszorút helyez-
tek el a Petőfi szobornál, valamint elhunyt ta-
náraink és diáktársaink kopjafájánál.

Délután 14 órától pedig a Baráti Egyesület 
megtartotta éves közgyűlését. A beszámoló 
összefoglalta a 2014-es év főbb egyesületi ese-
ményeit. Az említett időszakban a választmány 
hat alkalommal ülésezett. Mint köztudott, a 
kitüntető Petőfi aranyjelvényt a két legjobb 
végzős diák számára a ballagáson egyesületünk 
biztosítja. De megható az is, hogy az Amerikába 
szakadt 92 éves Tomaj Guszti bácsi a mai napig 
kapcsolatot tart egyesületünkkel. 

Tagfelvételünk folyamatos. Szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit, tagként vagy pár-
toló tagként, aki belépésével ki szeretné fejezni 
kötődését iskolánkhoz.

Vezér Anna
egyesületi titkár

Rendhagyó osztályfőnöki órák március 15. alkalmából –  
Egy jól sikerült Petőfi-nap krónikája

ÖREGDIÁKOK AZ ASZÓDI ALMA MATERBEN 
Autókkal telt meg március 13-án reggel az aszódi Petőfi Sándor Gimná-
zium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium udvara. 

Jótékonysági koncert a Podmaniczky 
AMI szimfónikus zenekarával
Április 18-án, szombaton 17.00 órai kezdet-
tel a Podmaniczky AMI szimfonikus zene-
karának Tavaszi Hangversenyére kerül sor. 
Helyszín: az Evangélikus Gimnázium Au-
lája. Műsoron: világhírű zeneszerzők jeles 
darabjaiból válogatott zeneművek. Kon-
certmester Dian Kinga. 
Karmester: Dr. Magyari Zita.
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Mi a baj az aszódi körforgalommal? Legin-
kább az, hogy kicsi, és mivel nagyon gyakran 
több irányból is egyszerre érkeznek oda, nehéz 
eldönteni, ki hajt már a körforgalomban és ki 
minősül csak érkezőnek, akinek meg kellene 
várnia, amíg a bal kézről érkező a körforga-
lomban elhajt előtte. 

Amennyiben a körforgalmat jelző tábla az Állj! 
Elsőbbségadás kötelező vagy az Elsőbbségadás kö-
telező jelzőtáblával együttesen került kihelyezésre 
(Magyarországon szinte kivétel nélkül ez a gya-

korlat), a körforgalomban haladó járműveknek 
elsőbbségük van a körforgalomba behajtó jár-
művekkel szemben. Magyarul: ha belemész, adj 
elsőbbséget! A tábla hiányában a körforgalomba 
behajtók élveznek elsőbbséget („jobbkéz-sza-
bály”), összhangban az európai szabályozással.

Mivel a Hatvan felől érkezők alig kénysze-
rülnek irányváltásra, úgy gondolják, hogy 
automatikusan nekik van elsőbbségük. ak-
kor is, ha valaki a körforgalomban halad. 
Pedig ez nincs így, mivel a körforgalom tábla 
alatt az elsőbbségadás kötelező tábla is ki van 
téve. A már említett koccanás azért történt, 
mert a Hatvan felől érkező nem volt tisztában 
a szabályokkal. 

Mi történjen akkor, ha két autó teljesen 
egyszerre ér oda? Bármilyen furcsa, de a 
KRESZ-körforgalomra vonatkozó részében 
ebben az esetben nem esik szó jobbkéz-sza-
bályról, noha talán ez lenne a legkézenfek-
vőbb. Marad tehát a nagyobb odafigyelés, és 
adott esetben az előzékenység. 

R.Z.

Még egyszer a körforgalomban való közlekedésről

BALESETEK ELKERÜLÉSÉRE
Bár jó pár esztendeje létesítették az aszódi körforgalmat, sokan még 
mindig nem tudják, hogy mikor kinek van elsőbbsége. Emiatt sok a – 
szerencsére általában koccanásos – baleset. A legutóbbi esetnél csak 
a körforgalom közepébe ültetett árvácskák, no meg az autók sínylették 
meg. A Hatvan felől érkező gépkocsi, miután nem adta meg az elsőbb-
séget a körforgalomban haladó járműnek, a koccanást követően a virág-
ágyásban landolt. 

A Zöld Híd Régió Kft. közleménye
LOMTALANÍTÁS
Felhívjuk figyelmüket, hogy az  Aszód 
Város és a Zöld Híd Régió Nonprofit 
Kft. között fennálló közszolgáltatá-
si szerződésben meghatározott évi 
egyszeri díjmentes lomtalanítási és 
elektronikai hulladékgyűjtési fela-
datunkat 2015. évben az alábbiak 
szerint szervezzük meg.

A lomtalanítás időpontja 2015. április 11. 
szombat  8 és 14 óra között.  Az elektronikai 
hulladék gyűjtést a lomtalanítással azonos 
napon, azzal egyidőben, a kijelölt gyűjtőpon-
tokon végezzük.

A lomtalanítás idén is gyűjtőpontos rendszer-
ben, 30 m3 konténerekkel történik. Az Önök 
településén korábban nyolc gyűjtőpont került 
meghatározásra,  amelyek mindegyikén 1-1 db 
őrzött konténert helyezünk ki. Igény szerint a 
megtelt konténerek cseréjéről gondoskodunk. 

A kijelölt helyszínek: 
• Régész utca 35. számmal szemben
• Falujárók útja 5/8. előtti parkoló
• Falujárók útja 20. - szelektív sziget mellett
• Bercsényi utca - orosz laktanya mellett
• Hajnóczy utca sarok
• Kondoros tér
• Szabadság tér
• Szőlő utca

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

ASZÓDON A POSTÁVAL SZEMBEN!
Aszód, Kossuth L. út 36. 

Nyitva: H-P 8-18 Szombat: 8-13
Telefon: 06-31-316-99-16

Minőségi állateledelek

Gazdaságos állateledelek

Fagyasztott eledelek (csirke, marha, vadhúsok)

Táplálékkiegészítők, vitaminok, jutalomfalatok

Tisztító és ápolószerek  

Kisállat eledelek

Játékok, pórázok, nyakörvek 

Kölcsönözhető utazóketrecek 

HETI AKCIÓK! TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY!
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A 300 éves évforduló
A  Podmaniczky-évforduló megünneplését 
magam is fontosnak tartom. Városunk múlt-
jának lényeges alakja volt, aki, mint helyben 
lakó földesúr utánozhatatlanul sokat tett az 
itt lakók közösségi életének kialakításáért és 
az evangélikus egyházközösség gyarapodá-
sáért. Ez 300 évvel ezelőtt történt, amikor az 
evangélikusok fatemplomában feleségül vet-
te Osztroluczky Juditot és helyben telepedett 
le jobbágyai közelében.

Ez nevezetes évforduló több szempontból 
is. Nem lehet eléggé fontosnak tartani, hogy 
frissen alapított családjával Aszódon telepe-
dett le. S mint helyben lakó földesúr közelről 
irányíthatta gazdaságát, mellyel a település 
fejlődését szolgálta. De egy évforduló lehe-
tőséget ad arra is, hogy fontosnak tartsuk és 
megemlékezéskor felidézzük, milyen ember 
volt, mint evangélikus hívő ember, tanult 
jogász, egyházat építő elkötelezett, családját 
hittel kormányzó, egyházmegyéjéért küzdő, 
egyházmegyét alapító és megerősítő kőtemp-
lomot építő, középiskolát alapító és támoga-
tó, kastélyt építő és pezsgő életű falut formá-
ló földesúr.

Erre ma már minden lehetőség adott vá-
rosunkban. Nem úgy, mint a 70-es években, 
amikor az első tanulmányok nyomtatásban 
is megjelenhettek a Múzeumi Füzetekben. 
Akkor ugyanis, amikor a tanulmányt író 
a kutatásai eredményeként arról írt, hogy 
mi mindent tett ezért a földesúr a falujáért, 
a faluja lakóiért és az evangélikus egyház-
közösségért,akkor ezt a tevékenységet „bá-
ró-mosdatásnak” titulálták azok, akiknek 
leszármazottjai – vagy ők maguk-most Pod-
maniczky-szobor felállításáért küzdenek. 
Annak idején így bírálták Asztalos Istvánt 
is, Detre lelkészt is! Ma olyan cikk jelenhetett 
meg, mely Podmaniczky-szobor felállítását 
harangozza be és tiszteleg a nemesi család 
emléke előtt.

A  szobor helye azonban problémás és sok 
összeütközésre ad alkalmat a tervezett hely 
és a megoldás. Az  a megállapítás igaz, hogy 
a szobor állítás több okból is körültekintő 
figyelmet igényel. Az  is szempont, hogy a 
szobor műemléki környezetbe kerül. Bár ez 
némiképpen sántít, hiszen inkább a háttér 

műemlék – bár az is inkább romos műem-
lék. Ott áll a barokk Podmaniczky kastély. 
De ez inkább csak lezárja a teret. Sem a köz-
ségháza, sem a Balázsék háza, sem a koráb-
ban Czirbusz ház helyén épült ház, de még 
a sarkon lévő egykori bank átépített épülete 
sem műemléki jellegű környezet. Talán még 
a Tisztiklub lehetne az, de annak omladozó 
falát még a címergyűjtemény sem tudja úgy 
takarni, hogy ilyen benyomást keltsen. Bár 
az idézett újság egyik cikke a kastély tataro-
zását ígéri.

Ha tényleg lesz tatarozás, akkor a Podma-
niczky szobrot el tudnám képzelni a kastély-
kertben, az ősi fák árnyékában kiképzett he-
lyen. Ehhez le kellene bontani a drótkerítést 
és a beton alapot is. Így kinyílna a kastélykert 
a tér irányába. Középre-szemben a kastély 
erkélyével lépcsősort lehetne építeni az emel-
kedőn és a kertben elhelyezni a szobrot kö-
rülötte pihenő padokkal. Onnan „nézhetne” 
Podmaniczky János a városra.

A hősi emlékmű
A  hősi emlékmű azonban maradjon a he-
lyén! Az emlékmű 1990-ben a község lakói-
nak egyre hangosabb igényére került vissza 
eredeti helyére. A  mostani emlékmű nem 
militáris emlékmű. Minden olyan jel hi-
ányzik róla, ami erre mutatna. Nincs kard, 
géppisztoly sincs rajta. Nem áll mellette tank 
vagy ágyú. Kereszt és menóra van az oszlo-
pon. Az oszlop az ég felé mutató ujj. Így jelzi a 
hősök értékét, akik a hazáért szolgáltak, akár 
a harcmezőn, akár fogolytáborban, kény-
szermunkán, vagy az oda vezető úton lelték 
halálukat.

Tudott, hogy az első világháború elesettjei 
név szerint – felekezeti elválasztásban – a 
templomok falára illesztett márvány táblá-
kon megörökítésre kerültek. Ez az emlékmű 
azonban nem egyszerűen a II.világháború 
emlékműve, annak ellenére, hogy az em-
lékmű márványtáblájára az abban elesettek, 
eltűntek és elhunytak nevei kerültek névsor 
szerint, felekezetre tekintet nélkül. Így alkal-
mas hely nyílt arra, hogy Halottak napján ott 
róhassák le emléküket azok, akiknek talán 
sírjuk sincs. De itt ünnepelhettek a diákok a 
hősök vasárnapján.

Az  emlékmű innen való eltávolítása olyan 
helyzetet teremtene a városban, mintha Bu-
dapesten a Hősök teréről el akarnák távolí-
tani az ismeretlen katona emlékhelyét. De 
ilyen ötlete nem volt senkinek, még a legva-
dabb időkben sem. Ezért gondolom, hogy 
ez az emlékmű oda való ahol van, Bűn lenne 
onnan eltávolítani és akárhová elhelyezni. 
Nincs ennél méltóbb helye ennek az emlék-
műnek. Az, hogy meg kellene tisztítani, vagy 
épségére fontos lenne ügyelni, ez nem az em-
lékmű feladata, hanem az önkormányzaté!

Miért kell ilyen kategorikusan gondolkod-
ni? Azért, mert…

Az emlékmű készítője – Morzsa-Morhardt 
Gyula –, aszódi szülött szobrász. Az  em-
lékművet 1941. november 4-én avatták fel. 
A  várostörténet szerint hamarosan a fel-
avatás után megjelentek a módosítás tervei 
is. Az  egyik verzió az évszámok helyére azt 
akarta íratni: „Hőseink” Mások pedig ezt „ 
Hőseink emlékére”. Ez ellen az alkotó tilta-
kozott. Annyiba beleegyezett volna, hogy a 
neveket a pantheon részbe írhassák. Végül a 
változtatásra nem került sor.

A 70-es években mégis lebontották – politi-
kai okokból –, mert militarista emlékműnek 
tartották, ahonnan a frontra induló kato-
nák – a fasiszták bérencei – indultak el vagy 
tettek ott esküt. Ekkor került Niké, a Béke 
istennője emlékoszlopa a térre (Papakristos 
Andreas műve).

Ez azonban nem nyerte el a lakosság tetszé-
sét. Közben az emlékmű elemei a benzinkút-
tal szembe a méteres gazban vártak sorsukra, 
az enyészetre.

1990-ben egyre nagyobb nyomás neheze-
dett a tanácsra, hogy a Morzsa-féle emlék-
művet kell visszaállítani a lakosság számára 
idegen emlékoszlop helyett. Ekkor már a kö-
zel 15 éve a gazban megbúvó elemeket az idő 
megviselte. A  kard pedig eltűnt. Valakinek 
értéket jelentett a nagy bronztárgy. A tanács 
akkori döntése alapján Tóth Károly sírköves 
kapott megbízást az elemek megtisztítására, 
amit az akkori költségvetési üzem brigád-
jával tettek autóra. Ennek magam is részese 
voltam. Az  elhunytak neveit az egyházkö-
zösségi iratok alapján összeállítottam. Ezt 
többek segítségével kiegészítettük. S névsor-
ba szedve kerültek a fekete márvány táblára 
felvésve. Miután elkészült az emlékmű – a 
hiányzó elemek elkészítésével -, sor került a 
felavatásra. A kard helyére kereszt és menóra 
került. Így a felekezetre és a nép hovatarto-
zásra tekintet nélkül, minden háborúban 
elhunyt emlékműve lehetett. A  felavatásra 
a két gyülekezet maga a templomból indult. 
Közben zúgtak a harangok. A  meneteket a 
lelkészek, kántorok és egyházközségi veze-

Olvasói levél

A HŐSÖK EMLÉKMŰVÉRŐL  
ÉS A PODMANICZKY-SZOBORRÓL
Az Aszódi Tükör februári számában a képviselő testületi üléséről szóló 
összefoglalásában olvashattunk a városban készülő tervekről a Hősök 
emlékműve áthelyezéséről és a Podmaniczy szobor felállításáról.
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tők vezették. Az  emlékműnél találkoztak a 
község vezetőivel, akik között ott volt Zoltai 
Gusztáv, a budapesti izraelita hitközösség 
vezetője. Detre János prédikált, Mándoki 
György szentelte meg az emlékművet, Zol-
tai Gusztáv pedig beszédet tartott és áldást 
mondott. Utána a résztvevők a magukkal 
hozott spontán virágokat, koszorúkat hosz-
szú sorban helyezték el a neveket tartalmazó 
kőlap előtt. Azóta minden Halottak napja tá-
ján van egy hely, ahol az elhunytjainkra em-
lékezhetnek azok, akik szerettük sírja mellett 
nem állhattak meg. Mécsesek, gyertyák, ko-
szorúk hirdették az élő emlékezést.

Mielőtt felépült az emlékmű újra, a tervek-
ben végigjárta az egész község jelentősebb 
helyeit, s végül csak az eredeti hely bizonyult 
igazinak és méltónak az emlékmű számára. 
Ma sem elképzelhető másutt ez az emlékhely!

Ez az emlékmű – és ez nagyon fontos! – 
Aszódon az aszódi rendszerváltás emlék-
műve, így a szimbóluma is! Még ha a külsője 
elhanyagolt is, sőt ápolatlannak tűnik, mégis 
ez az emlékmű olyan itt Aszódon, mint maga 
a rendszerváltás! Nem a lebontásáról és más-
hová helyezéséről kellene gondolkodni 25 év 
múltán, hanem a felújításáról, a megtisztítá-
sáról kellene intézkedni.

Ki volt Podmaniczky János?
Végül néhány fontos ismertető Podmanicz-
ky Jánosról ! Ahogyan a munkája egyénisége 
– különösen szellemi végrendelete – alapján 
ismerhettem meg, mint kutató Podmanicz-
ky Jánost. Úgy látom őt, hogy ő maga lenne 
az első tiltakozó, hogy szobra legyen a Főté-
ren. Ő evangélikus ember volt. sose állította 
magát a centrumba. Az oltáron ő az az alak, 
aki Jézus Krisztus alakjában a szolgálat je-
lét, a keresztet tartja kezében! Ha földesúr is 
volt, mégis Jézus Krisztust igyekezett szelí-
den, alázatosan követni. Sőt pietista evangé-
likus volt, akinek mindene a Jézus Krisztus-
hoz való ragaszkodás volt! Ezért karolta fel 
hitsorsosait akiknek akkoriban nehéz sors 
jutott Magyarországon. Sosem volt militá-
ris gondolkodású. Vadászni nem járt. Pus-
kát sem tartott házában. Kard nem fityegett 
az oldalán. Hitéletére jellemző, hogy míg a 
környékbeli nemes urak még a templomban 
is elkülönített helyet készíttettek maguknak 
és családjuknak – un. szekrényt -– és isten-
tisztelet alatt abban ültek, s még egy levegőt 
sem szívtak jobbágyaikkal, az egyszerű hí-
vekkel. Az  aszódi templomban a bárói pad 
éppen olyan pad volt, mint a többi pad a 
templomban. Nem alkalmi templomlátoga-
tó volt a földesúr, hanem minden vasárnap 
a családjával együtt ült a padban és figyelt 
az Isten igéjére.

Törődött az iskolával is. Nemcsak a maga 
alapította latin iskolára, hanem az elemi is-
kolára is. Gyakran tett látogatást ott. Figyel-
te, mint érvényesül a tanító munkájában az 
evangélikus pietizmus szellemisége. Egyéb-
ként az ország pietista lelkészeivel és tanító-
ival igen szoros kapcsolatot tartott. Maga is 
írt imádságokat, énekeket. A  családi ünnep-
ségek pedig alkalmas összejövetelek voltak, 
hogy az evangélikus egyház ügyét előbbre 
vigyék. Még Bécsbe is kész volt elutazni evan-
gélikus egyházáért. Hitének nagyszerű kife-
jezése volt a magyarul írt verses végrendelete, 
mely igazi szellemi hagyaték volt utódainak.

Ilyen példás életű ember szobrának egyet-
len helye lehetséges: a kastély árnyas fái alatt 

a kertben kellene elhelyezni, ha már szobor 
készül róla. Méltó kialakításában az ott meg-
pihenők elmélkedhetnének, milyen fontos 
lenne mindenkinek Isten közelében lenni, 
akár mint embernek, férjnek, családapának, 
rokonnak, hittestvérnek, lelkésznek, taní-
tónak, diáknak, képviselőnek, polgármes-
ternek, vezetőnek, gazdagnak,szegénynek, 
talán még földesúrnak is!

Ezzel csatlakozhatnánk belső meggyőző-
déssel a bibliai lelkülethez, mely arra bíztat 
hogy, „emlékezzetek meg előljáróitokról” 
(Zsid.13,7).

Detre János ny. esperes-lelkész
Aszód Város díszpolgára 

KORÁN LETT MEGKONGATVA A HARANG!
Tisztelt Detre János ny. esperes úr!

Igazán örülök, hogy mint a város díszpolgára szívén viseli a Szabad-
ság tér rendezési tervét. Azonban az olvasói levél helyett talán egy 
személyes érdeklődéssel többre ment volna.

Sajnálom, hogy az összefoglalót olvasta és nem tájékozódott, illetve nem nézte a Galga Te-
levízió közvetítését, amelyből kiderült, hogy a Képviselő-testület semmilyen döntést nem 
hozott az emlékművel kapcsolatosan. Általában beszéltünk arról, hogy vagy itt a helyén 
felújítjuk, vagy ehhez hasonló méltó helyen újra felállítjuk. Hiszen ha Ön esténként látná 
– amit sajnos nem tudunk megakadályozni – hogy milyen méltatlanul viselkedik néhány 
fiatal a Hősök emlékműve előtt, talán Önnek is más volna a véleménye. De még egyszer 
leírom: semmilyen döntést nem hozott a testület, csupán azt mondtuk ki, hogy a lakosság 
véleményének kikérése után lehet abban döntés, hogy marad a helyén és felújítjuk, vagy át-
helyezzük és újjá építjük.

Érdekes. hogy Ön arról nem ír, hogy az 1970-es évek végén ki volt a kezdeményezője, hogy 
bontsák le az emlékművet és építsék fel Nikének, a Győzelem istennőjének a szobrát. 

2008-ban a Főtéri program keretén belül mélygarázs épült volna, ha egyes felelősen gon-
dolkodó  képviselők a kezdeményezést nem utasítják el. Ha akkor megvalósul az a terv, az 
emlékmű már rég nem ezen a helyen állna. Előzetes felmérésről nincs tudomásunk, amely-
ben akkor kikérték volna a lakosság véleményét. 

Engedje meg, hogy minden mondatára ne reagáljak. Azt azonban, mint a város felelős pol-
gármestere kijelentem, hogy korán húzta meg a harangot. Még egyszer kijelentem: a Képvi-
selő-testület semmilyen döntést nem hozott.

Tájékoztatom, hogy a Podmaniczky I. János szobor felállításával kapcsolatosan is korai a 
reagálása, hiszen a Képviselő-testület ebben sem hozott semmiféle határozatot. 

A hallomásból, szóbeszédekből félreértések keletkeznek, így arra kérem, ha valóban szívén 
viseli a főtér és vele együtt az emlékmű, valamint a szobor sorsát, bármikor rendelkezésére 
állok a részletek megbeszélésére. Nem vagyok híve az újság hasábjain egymásnak történő 
üzengetéseknek.

Engedje meg, hogy ennek ellenére megköszönjem a levélben leírtakat.

Kívánok Önöknek erőt és egészséget!

Tisztelettel,
Sztán István

polgármester
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JÁTÉK A BETŰKKEL?
Óhatatlanul is ez az egykori, a Magyar Televízióban futó, Egri János által 
vezetett vetélkedő jutott az eszembe, amikor ránéztem a Szent István Pati-
ka homlokzatára. A betűk némelyike fordítva áll, szemmel-láthatólag valaki 
vagy valakik megpróbálták lefeszíteni onnan. Szerencsére nem sikerült ne-
ki(k), de így is jókora bosszúságot okozott a gyógyszertár tulajdonosának. 

A vetélkedő győztese anno nyereményt vihetett haza. Itt a „győztes” legfel-
jebb pár száz forintot kapott volna a színesfém kereskedőtől. Kíváncsi volnék, 
a felvásárló megkérdezte volna-e: hát ez a T és I betű honnan van? Esetleg 
közösen rakták volna ki a feliratot? 

Az említett vetélkedőben a versenyző semmit nem kockáztatott, legfeljebb 
kiesett. Az itteni „versenyző” ennél jóval többet: a testi épségét. Mert a magas-
ból bizony néha le is lehet esni… 

R.Z. 
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Évről évre nagyobb csapatunk – amelyhez 
bárki bárhol csatlakozhat – április 11-én a 
szokott időben, délután 3 órakor indul a Javí-
tóintézetből (a körforgalomnál a vasútállomás 
felé kanyarodva bal oldalon az első kapu), és 
ugyanide tér vissza. Futók és kerékpárosok 
hosszú kígyója együtt teszi meg a mintegy 14 
kilométeres útvonalat, ami érinti a domonyi és 
az aszódi temetőt. Ezeken a helyeken mécse-

sekkel és szalagokkal emlékezünk a Javítóinté-
zet rákban elhunyt dolgozóinak sírjánál.

Regisztráció 14 órától az intézet udvarán, en-
nek díja felnőttek részére 600 Ft, diákoknak 300 
Ft – további adományok felajánlását is szívesen 
fogadjuk. A bevételt a „Rák ellen, az emberért, 
a holnapért” Alapítványnak ajánljuk fel, képvi-
selőik évről évre jelen vannak a rendezvényen. 
A résztvevőket a célban, a Javítóintézet udvarán 

frissítővel várjuk. Az emléklapok és plakettek 
átadása után pedig tombolasorsolást tartunk.

Szeretettel várunk mindenkit egy kis együt-
tes testmozgásra! 
További információ: Javítóintézet, Titkárság 
(+36) 28 400 110/136-os mellék vagy 
Hárs Dénes (lásd lejjebb)

 A RÁKELLENES RENDEZVÉNY MÁSNAPJÁN
Tagtoborzó túra

Április 12-én, vasárnap a Javítóintézet égi-
sze alatt alakuló Szigorú Szeretet Bt. (baráti 
társaság) várja az érdeklődőket tagtoborzó 
roller-kerékpártúráján. Indulás 10 órakor az 
intézet kapujától, érkezés ugyanide. Útvonal: 
Aszód – Kartal – Verseg – Héhalom – Palo-
tás – Szarvasgede – Zagyvaszántó – Lőrinci 
– Nagygombos – Hatvan – Aszód, a táv kb. 
60 kilométer. Haladás kényelmes tempóban 
(20 km/ó alatti átlaggal), legalább két rövid 
pihenővel.

A baráti társaság további roller-kerékpártú-
ráiról és futókirándulásairól érdeklődni lehet 

Hárs Dénesnél: 
06 (20) 331-2928 vagy 
harsdenes@invitel.hu

Április második szombatján

RÁKELLENES FUTÁS ÉS KERÉKPÁROZÁS
Idén hetedszer rendezzük meg az április 10-i Nemzeti Rákellenes Nap-
hoz kapcsolódó „Aszódi rákellenes futást és kerékpározást” a Javítóin-
tézet kezdetektől tartó patronálása mellett. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szerettünk, Bozsik Jánosné Seprős 
Katalin temetésén megjelentek, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhítették.

Férje, gyermekei és testvérei 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat:  8.00–12.00  Vasárnap: 9.30–11.30

Páratlan hétvégén 
VÁROSI GYÓGYSZERTÁR Szabadság tér 2. (+36) 28 500 015

Páros hétvégén 
SZENT ISTVÁN PATIKA Kondoros tér 49. (+36) 28 400 552

ÁLLATORVOSI 
ÜGYELET

Március 28–29.:
dr. Szőke Zsolt (+36) 20 9566 529

Április 4–6.:
dr. Dobos László (+36) 30 925 3824

Április 11–12.:
dr.Márton János (+36) 30 400 9819

Április 18–19.
dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319

Április 25–26.:
dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938
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Beszélgetés Farkas Balázzsal, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.  ügyvezetőjével

„LÉNYEGI VÁLTOZÁST KÖVETEL A SZAKMA”
A 2015-ös is nehéz évnek ígérkezik. Hogyan tud talpon maradni a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.? Nyilván nem-
csak a 285 ezer ügyfelet, hanem azt a 280-at is ez érdekli leginkább, akik itt dolgoznak.

– Jelenleg úgy tűnik, mintha az állam tőlünk 
akarná megvédeni a polgárait, holott éppen 
mi vagyunk azok, akik a szakértelmünkkel 
egy fenntartható közszolgáltatást ajánlunk 
az ügyfeleinknek az állam segítsége nélkül. 
A  tavalyi évben elkészített egyik oktatófil-
münkben éppen ezt magyaráztuk el az Ügy-
feleinknek.

– Gyakran hallható vélemény az Ügyfelek 
részéről, hogy drága a Zöld Híd szolgáltatá-
sa. Mi ezzel kapcsolatban az Ön álláspontja? 
– A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. díjai ki-
csit magasabbak a magyarországi átlagnál, 
ám a környező országokban, főleg Nyu-
gat-Európában többszörösek a díjak. Az  át-
lagos havidíjunk bruttó 2660 Ft havonta egy 
átlag-háztartást nézve, egy évben ez bruttó 32 
604 és ennek az összegnek a felével gyakor-
latilag nem mi gazdálkodunk! Tavaly ősszel 
egy látványos kisfilmben Gaskó Balázs mű-
sorvezető közreműködésével éppen ezt ma-
gyaráztuk el az Ügyfeleinknek. Éves szinten 
ugyanis csak a 27 százaléknyi áfa elvisz 6 932 
forintot. A  Zöld Híd Programban 5 134 fo-
rintot fordítunk a következő 30 évet terhelő 
jövőbeli kötelezettségek biztosítására. A Zöld 
Híd Régió, ugyanúgy, mint bármelyik hul-
ladékgazdálkodási szolgáltató 14 darab költ-

ségvetési tételt kötelezően az állam felé fizet 
meg, tehát az éves átlag-díjból közel 3 600 
forint az államkasszába folyik vissza. Ha ezt 
a három tételt összeadom, akkor 15 660 fo-
rint jön ki, ami az éves díj közel fele. Minden 
egyéb kiadást, költséget a maradék 16 944 fo-
rintból próbáljuk finanszírozni.

– A Zöld Híd aktív lakossági-ágazati kom-
munikációba kezdett, ennek egyik lenyo-
mata a Zöld Híd Program Youtube-csator-
náján látható számos oktató-magyarázó 
kisfilm, a Facebook-oldal, a szolgáltatási 
területen terjesztett Lakossági Magazin. Mi 
a céljuk ezzel? 
– Az ágazati kommunikációban eddig is jelen-
tős szerepet vállalt a társaság vezetése, egyelőre 
ez még nem érte el a döntéshozók ingerküszö-
bét. A  lakossági kommunikációt nagyon fon-
tosnak tartom, bízom benne, hogy elégedett 
ügyfelekkel a hátunk mögött nem kell szégyen-
keznünk. Célunk, hogy megértessük az embe-
rekkel, öngondoskodás nélkül a mai világban 
nem biztosítható senki számára kiszámítható 
jövőkép, ami igaz az élhető környezetre is. Mi 
egy vállalható, érdemben nem növekvő terhet 
szeretnénk az emberekkel elfogadtatni és meg-
értetni velük, hogy nem öncélúan, hanem őér-
tük és a jövő nemzedékeiért dolgozunk.

– A  legutóbbi tisztújító, társulási ülésen 
minden eddiginél több, közel 80 polgármes-
ter vett részt a tulajdonos önkormányzatok 
részéről. Minek tulajdonítja a megnöveke-
dett érdeklődést?
– A  magam részéről csak érintőlegesen is-
mertem a társulási eseményeket, de az a véle-
ményem, hogy a tisztújítás meghatározó aktus 
a társaság életében és jelentős befolyással bír a 
jövőnket illetően. A fentiek miatt természetes-
nek tartom a magas részvételi arányt, látható 
azonban, hogy a rendszert kritizáló tagok nem 
mindegyike jelent meg a taggyűlésen.

– Pedig minden ilyen ülés kiváló alkalom, 
hogy a tulajdonosok elmondhassák az ész-
revételeiket, kritikáikat. Van-e bármilyen 
változás a szolgáltató iránt támasztott elvá-
rásokban?
– Nem fogalmazódott meg az eddigi elvárá-
soktól eltérő igény, azaz továbbra is a magas 
színvonalon teljesített komplex hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatást várják el a Zöld Híd 
Régió Nonprofit Kft-től.

– Igazgatóváltás és számos poszton felsőve-
zető-váltás is történt, ami szintén példa nél-
küli a társaság történetében. Mit várnak az 
új vezetői struktúrától?
– Elődömet Gyenes Szilárdot felkérték, hogy 
töltse be Gödöllő város alpolgármesteri poszt-
ját, részben emiatt vált szükségessé a felsőveze-
tés átszervezése. Korábban két szakmai igaz-
gató felelt a teljes szervezet minden műszaki 
és gazdasági feladatának ellátásáért. Az elmúlt 
időszakban a hulladékgyűjtés-szállítás szerve-
zeti egysége jelentősen megnövekedett és na-
gyon szoros kapcsolatot kellett kialakítania az 
ügyfélszolgálattal, ezt a két üzletágat ezért egy 
új vezető hatáskörébe utaltuk. Ugyancsak nél-
külözhetetlen a stratégiai elemzés és kontrol-
ling feladatok magas szintű végzése, valamint 
ezek beépítése a vállalatirányítás informatikai 
rendszerébe, amely feladatot egy új szakmai 
vezető látja el. Az  átszervezést természete-
sen megelőzte egy komoly előkészítő munka, 
amely során a fentiek tudatában szerveztük át 
a munkafolyamatokat és ezekhez igazítottuk a 
felsővezetők munkaterhelését is. Összegezve az 
elmondottakat, 2014. november 21-től 4 szak-
mai vezető látja el a felsővezetői feladatokat.
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– Eddig sem volt titok, de most már egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a Zöld Híd is komoly 
anyagi nehézségekkel küzd. Van-e túlélési 
stratégiájuk, illetve érzékelnek-e ebből bár-
mit is az ügyfelek?
– Anyagi nehézségeinket a rezsidíj csökken-
tés és az új adók okozzák, azaz kevesebb lett a 
bevételünk és nőttek a kiadásaink, a nonprofit 
működés ezt nem tudja elviselni. A  vesztesé-
geinket az eszközeink jövőbeni pótlására el-
különített tartalékból fedezzük, ezzel azonban 
jelentősen veszélyeztetjük a Zöld Híd Projekt 
fő célkitűzését, a rendszer hosszú távú, stabil, 
tervezett fenntartását.

– Lehet-e nyereségesen, de legalábbis 
nullszaldósan működtetni egy hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatót? Kell-e nyeresége-
sen működtetni?
– A  2011. évben már bizonyítottuk, hogy 
az üzleti tervünknek megfelelően, nonprofit 
módon tudtunk gazdálkodni. Nálunk az a 
nyereség, hogy az üzleti tervünkben előírt 
és indokolt összegeket különítünk el a jö-
vőbeni fejlesztésekre és környezetvédelmi 
feladatainkra. A  környezetgazdálkodási 
rendszerünk ettől lenne hosszútávon önfe-
nntartó. Ezt az elméleti nyereségünket vette 
el a szakigazgatás, amivel közvetlenül a tár-

saságunk létét, közvetetten a környezet vé-
delmét veszélyezteti.

– Lehetett olyan híreszteléseket is hallani, 
hogy a szaktárca például növelné a lerakó-
helyi járulékot.
– A lerakóhelyi járulék nem növekedik to-
vább, marad 6000 Ft tonnánként. Érdekes-
ségként elmondható, hogy valós gazdasági 
hatást, pozitívumot éppen a járulék további 
növekedésével lehetett volna elérni, ugyanis 
ez esetben a csak lerakással ártalmatlanító 
szolgáltatók is rá lettek volna kényszerít-
ve a vegyes hulladék mechanikai-biológiai 
előkezelésére. Ez nem történt meg, mert 
a közszolgáltatók a 2014. évben a megál-
lapított lerakási díj töredékét tudták csak 
befizetni. Hangsúlyoznom kell, hogy sem-
milyen gazdasági problémánk nem lenne, 
ha a díjak megállapítása a közszolgáltatók 
hatáskörében maradt volna. Társaságunk 
addig tud csak talpon maradni, amíg a tu-
lajdonos önkormányzatok tulajdonképpen 
finanszírozzák a veszteségét. Lényegi vál-
tozást követel a szakma és ennek érdekében 
fel is szólalunk minden lehetséges fórumon, 
mert a közszolgáltató cégek adóssága egyre 
nő, és a végén valakinek ki kell fizetni ezt a 
számlát is.

– A Zöld Híd Régió nonprofit Kft. problé-
mája tehát nem egyedi. Hány olyan önkor-
mányzati társulás van még, akik hasonló 
gondokkal küszködnek?
– Egy hónapja voltam a Köztisztasági Egye-
sülés éves közgyűlésén, ahol a megjelent 110 
közszolgáltató közül kettő nem volt vesztesé-
ges, ez azért elgondolkodtató.

APRÓHIRDETÉS

 ☐ Két darab szekrény, egy gyerek heve-
rő, egy rekamié, két fotel eladó! Telefon: 
400-545 

 ☐ Eladó egy kitűnő állapotban lévő fe-
nyő gyermekágy ágyneműtartóval. Mé-
rete: 180X90 cm.  Ára: 5000 Ft. Ugyanitt 
egy tv állvány is új gazdára vár. Ára: 1000 
Ft. Tel.: 28 636-414

 ☐ Aszód központjában, a Szabadság tér-
hez közel két szobás, felújítandó családi 
ház telekár alatt eladó. A házba a villany, a 
víz bevezetésre került,  és a szennyvízcsa-
torna hálózatra is rá van kötve. Telefon: 
28 401-499.

 ☐ Még mindig nem íratta át családi 
eseményeit  őrző VHS kazettáit DVD-
re? Tegye meg, mielőtt  szalagra rögzített 
emlékei örökre elvesznek!  Felvételeit átír-
juk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének 
megfelelően menürendszerrel ellátott, 
ajándékozásra is alkalmas borítóban át-
adjuk!  „Hogy a múlt jelen legyen!”  Tel.: 
28 636-414.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

RENDŐRJÁRŐR:
(+36) 20 516-5940

POLGÁRŐRSÉG:
(+36) 70 339-6165

www.aszodpolgarorseg.hu

VÁROSRENDÉSZ (Szabó Imre)
(+36) 30 816-0437

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301-6969

HÁZIORVOSOK:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 

(+36) 30 452-9674
dr. Jólesz József

(+36) 20 593-8628

GYERMEKORVOSOK:
dr. Horváth Anna

28 500-025; (+36) 30 6352-608
dr. Vass Anna

28 500-035
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Januári februári eredmények 

DIÁKSAKK
Helyszín: Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium

III. Petőfi Téli Kupa Országos Sakk Csapatverseny / 2015. január 24. /
I. helyezett:  Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
II. helyezett:  Fasori Evangélikus Gimnázium Bp.
III. helyezett:  Bókay Árpád Általános Iskola Bp.
IV. helyezett:  Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium
Az aszódi csapatot Homoki Gábor tanár úr  és három diák alkotta: Rajkó Zsuzsanna, Magda 
Máté, Nagy Márton.

III. Petőfi Téli Kupa Országos Egyéni korcsoportos sakkverseny /2015.január 24./
Negyvenöt egyéni induló volt az ország különböző területéről: Nagykanizsa, Orosháza, Jász-
berény, Szob, Jászfényszaru, Bp, Rózsaszentmárton, Vác, Gödöllő, Hévízgyörk, Dunakeszi, Fót 
és Aszód  településről érkeztek sakkozók. Felvidékről: Losoncról is megtisztelték versenyünket.

Az aszódi diákok közül Bojtos Bálint, a Csengey Gusztáv  Általános Iskola tanulója korcso-
portjában bronzérmet szerzett. Ugyancsak harmadik helyezést ért el az EGA-ból Orgoványi 
Dóra, illetve korcsoportjában  első helyezett lett Orgoványi Melinda, szintén az EGA-ból.

Diák Sakkolimpia  Pest megyei döntője: I-II. korcsoport  2015. február 7.
Kilencvenkilenc sakkozó diák képviselte a megyét Aszódon.  Az országos döntőbe Budakalász,  
Cegléd, Dunaharaszti,Gödöllő, Telki és Veresegyház  településről érkezett versenyzők jutottak. 
Az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjai Karácsondi Lili, Kiss Bálint Barnabás, Ben-
kó Gergő és Hajdú Benedek – bár a továbbjutás nem sikerült  - eredményesen szerepeltek.

Koncz István 
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Aszódi Tükör a rendszerváltás idejéből

MIRŐL ÍRTUNK 25 ÉVE?
Az Aszódi Tükör 1990. márciusi számában az országy-
gyűlési választás valamennyi regisztrált képviselő-je-
löltet és programjaikat megismerhették az olvasók. 

Az akkori lista:
dr. Tóth Péter független jelölt
Fischlné dr. Horváth Anna független jelölt
Gódor András független jelölt
dr. Basa Antal független jelölt
Torda Istvánné Független Kisg.-Földm. és Polg. Párt
Lévai Ferenc Agrárszövetség
dr. Becker Pál Magyar Demokrata Fórum
dr. Péter Mihály Kereszténydemokrata Néppárt
Nádas Géza Szabad Demokraták Szövetsége
Glattfelder Béla Fiatal Demokraták Szövetsége
Kálna Tibor független jelölt
Hajdú Attila Magyar Szocialista Párt

Az újság márciusi számában arról is olvashattak az érdeklődők, hogy a 
közellátást illetően milyen igény fogalmazódott meg az aszódiak, do-
monyiak és ikladiak részéről. A kérdőíves felmérést a Magyar Demok-
rata Fórum kezdeményezte és bonyolította le. 

A válaszokból kiderült, a legtöbben egy nagy áruházat szerettek volna 
valahol a három település között, jó nagy parkolóval. De sokan kérték, 

hogy fiókpatika legyen a Lakótelepen, olcsó tiszta kisvendéglő a telepü-
lésünkön, ahol kulturált körülmények között lehet étkezni, szolgáltató-
házat, IBUSZ –irodát stb.  Sokan fogalmaztak meg olyan igényt is, hogy 
az iskolák tornatermei esténként nyíljanak meg, hogy lehessen sportolni. 

A Sporthírek rovatban a labdarúgást kedvelők arról értesülhettek, 
hogy jól sikerült a felkészülés a csapatnak. A formába lendülést az is 
segítette, hogy az Ipari Műszergyár egy hétre kölcsönadta hajdúszobo-
szlói üdülőjét. Az aszódi labdarúgók a megyei első osztály 3. helyéről 
lendültek neki a tavaszi szezonnak. 

R. Z. 

Új autókat kaptak a rendőrök

BŐVÜLT A GÖDÖLLŐI 
RENDŐRSÉG ESZKÖZPARKJA 
Nyolcvannyolc új gépkocsi állt szolgálatba Pest megyében. Ebből 
öt jutott a Gödöllői Rendőrkapitányságra, amelyek február végén 
álltak szolgálatba a kapitányság illetékességi területén. A típuspa-
letta igazán szélesnek mondható, hiszen kettő Mercedes, egy Suzu-
ki, egy Seat és egy Skoda típusú gépkocsiról van szó.  
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Gyermek és utánpótlás Wadokarate bajnokság

28 ASZÓDI ÉREM
2015. március 7-én rendezték meg Kartalon a VII. IWKU KODOMO 
GALGA MENTE Országos Wadokarate Gyermek- és Utánpótlásbajnoksá-
got. 10 karate egyesület 319  fővel vett részt a kistérség legrangosabb 
versenyén. 

A 9 órai megnyitó után, rögtön a 
6-8 éves karatékák foglalhatták el a 
pástot (küzdőteret), ahol a karaté-
ban jól ismert formagyakorlatok-
kal kezdhettek. Később az egyre 
nagyobb korcsoport is bemutat-
hatta a tudását, mind egyénileg 
mind csapatban. Ezután követke-
zett az egyéni és csapat küzdelem, 
ami arra ösztönzi a sportolókat, 
hogy nagyon komoly versenysza-
bályok mellett, az edzésen szerzett 
tudásukat kipróbálhassák és sikeresen alkalmazhassák. 
A verseny késő délutánig tartott. 

A következő eredmények születtek:

KLUB ARANY EZÜST BRONZ PONT

Galgamente 37 53 48 265

SZAC 28 20 8 132

Jászwado 12 13 5 67

Virtus 10 7 2 46

Heiwase 8 2 1 29

Szentmártonkáta 4 8 1 29

Hairando 6 4 2 28

Botond 5 2 4 23

Bajawado 1 3 2 11

Budajenő 1 0 3 6

A GALGAMENTE klub a térség több településén (Galgahévíz, Hévízgyörk, Aszód, Kartal, Ik-
lad, Tóalmás) tartott edzésen résztvevő karatékék klubja, ahol Fási Tibor Sensei tart edzéseket. 

Aszód hírnevét a következő karatékák öregbítik:

Boda Regina 1 arany 2 ezüst

Farkas Levente 1 bronz

Géczi Boglárka 2 bronz

Géczi Tamás 1 bronz

Gyimesi Balabán 1 arany 2 ezüst 1 bronz

Hadrik Máté 2 ezüst 1 bronz

Hajdú Dániel 2 arany 2 ezüst

Miskoff Gábor 1 bronz

Módos Dominik 1 arany 3 ezüst

Schwarcz Benedek 2 arany

Szó Ildikó 3 arany

Életüket kockáztatva 
mentették ki egy égő ház 
tulajdonosát

KITÜNTETTÉK AZ 
ASZÓDI RENDŐRŐRS 
KÉT RENDŐRÉT
Mint arról az országos média 
is beszámoltak, február 18-án 
a késő esti órákban Ikladon ki-
gyulladt egy családi ház. 

A lakossági bejelentést követően az aszódi 
rendőrőrs két munkatársa, Szilágyi Péter 
törzsőrmester és Derzsi Norbert törzsőr-
mester érkezett elsőként a helyszínre, ahol 
a bejelentő azzal fogadta őket, hogy a tulaj-
donos valószínűleg a házban van , ráadá-
sul abban a szobában szokott tartózkod-
ni, ahol a lángok felcsaptak. A két rendőr, 
megtudván, hogy közvetlen életveszélyről 
van szó, berúgta a kaput, és sikerült feltör-
niük a ház bejárati ajtaját is. A sűrű füst és 
a hőség ellen a szolgálati mellényüket az 
orruk elé tartva próbáltak védekezni, így 
hatoltak be a lakásba. Azonban nem talál-
ták a tulajdonost. Közben megérkeztek az 
aszódi katasztrófavédelmi őrs tagjai, akik 
megkezdték a tűz oltását. A két rendőr 
közben körbejárta a házat, nincs e valahol 
másik bejárat. Ekkor lettek figyelmesek 
a nyári konyhára, ahonnan szintén sűrű 
füst gomolygott. Azt is észrevették, hogy 
az ajtó nyitva van. Bementek a konyhába, 
ahol a sűrű füst miatt nem láttak semmit, 
de halk nyöszörgésre hallottak. A sűrű 
füst ellenére Igyekeztek beljebb hatolni, és 
sikerült kitapogatni a földön magatehetet-
lenül fekvő tulajdonost, akit kihúztak az 
udvarra, megmentve ezzel a férfi életét. A 
két bátor rendőr példás helytállásáért em-
lékplakettet vehetett át dr. Mihály István 
rendőr dandártábornoktól, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőjétől.

HIRDESSEN AZ 
ASZÓDI TÜKÖRBEN!
(+36) 20 824 4687

aszoditukor2013@gmail.com
Hirdetésfelvevő hely:

Móni Fotó
(a Postával szemben) 
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Lövészverseny

KARTALI 
CSAPATGYŐZELEM 
Március 14-én immáron sokadik 
alkalommal került sor a Március 
15. Kupa légpuska lövészverseny-
re a Csengey Gusztáv Általános 
Iskolában. 

Az idő ezúttal sem szánta meg a versenyző-
ket, így hamar eldőlt, hogy nem az udvaron, 
hanem az iskola tornatermében kell kialakíta-
ni a lőállásokat. Igaz, később az esőzés abba-
maradt, így a kutyabemutatót is meg lehetett 
tartani. Az eseményt lőfegyver bemutató és 
drogprevenciós kiállítás tette még színesebbé. 

Természetesen a hangsúly továbbra is a lö-
vészeten volt. A versenyre – amelyet ezúttal is 
Sztán István polgármester nyitott meg – ösz-
szesen 56 egyéni induló és 11 csapat nevezett. 

Eredmények: 
Gyerekek:
I. helyezés: Horváth Péter
II. helyezés: Kopó Szebasztián
III. helyezés: 
Férfi egyéni: 
I. helyezés:Tóth Benjámin-Kartal
II. helyezés: Peterson Márk-Kartal
III. Bagi Krisztián-Aszód
Női egyéni: 
I. helyezés: Daláné Szőke Mónika
II. helyezés:Szarvasné Miskolczi Erzsébet
III. helyezés: Kékesi Mónika
Csapat: 
I. helyezés: Kartal Polgárőrség
II. helyezés: Aszód Polgárőrség
III. helyezés: Héhalom Polgárőrség
A vándorserleget egy évig a kartaliak őrizhe-
tik. 

R. Z. 

A Hatvani Rendőrkapitányság lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást a 10040/168/2015. bűnügyi szá-
mon K. Tamás 36 éves és K. Krisztián 32 éves 
aszódi lakosok ellen.

A gyanú szerint a két férfi és jelenleg ismeret-
len társuk 2015. február 27-én éjszaka 01 óra 
körüli időben egy személygépjárművel megje-
lent egy boldogi Nemzeti Dohányboltnál. Az 
üzlet ajtaját befeszítették, majd onnan eltulaj-
donítottak nagyobb mennyiségű cigaretta do-
hányt, egy cigarettatöltőt és készpénzt.

A nyomozás során a rendőrök házkutatást 
tartottak a férfiak lakásán, ahol megtalálták a 
bűncselekmény során eltulajdonított értéke-
ket, melyeket lefoglaltak.

A rendelkezésre álló adatok alapján megala-
pozott a gyanú arra is, hogy a három személy 
ugyanazon az éjszakán 01 óra 50 perc körüli 
időben megjelent egy jászfelsőszentgyörgyi 
élelmiszerüzletnél, ahol a rácsot megkísérelték 
lefeszíteni, de a boltba nem tudtak bejutni.

A rendőrök megállapították, hogy a férfiak 
Aszód településről tulajdonították el az elkö-

vetéshez használt személygépkocsit, melyre 
egy másik személygépjárműről levett hatósági 
jelzéseket tették fel.

A Hatvani Rendőrkapitányság nyomozói K. 
Tamást és K. Krisztiánt előállították a rendőr-
kapitányságra, ahol őket 1 rendbeli jármű ön-
kényes elvétele bűntett, 2 rendbeli egyedi azo-
nosító jel meghamisítása bűntett, 1 rendbeli 
lopás bűntett, 2 rendbeli lopás kísérlet bűntett 
és 1 rendbeli rongálás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, 
majd őrizetbe vételük mellett kezdeményezték 
előzetes letartóztatásuk elrendelését, melyet az 
Egri Járásbíróság a napokban elrendelt.

A Hatvani Rendőrkapitányság kéri, hogy 
aki a bűncselekményt elkövető harmadik 
személy kilétéről, tartózkodási helyéről vagy 
a bűncselekménnyel kapcsolatban informáci-
óval rendelkezik, jelentkezzen a Hatvani Ren-
dőrkapitányságon személyesen vagy tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-
111-es „Telefontanú” zöld számán (h-cs: 8-16, 
p: 8-13), illetve a 107-es vagy 112-es központi 
segélyhívó számok valamelyikén.

Előzetes letartóztatásban a két aszódi férfi

KIRÁMOLTAK EGY DOHÁNYBOLTOT
A hatvani rendőrök több bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 
vették őrizetbe a két személyt, és harmadik társukat még keresik.

A Valkó elleni márkőzésen – ezt a vendég-
látók pályájának használhatatlansága miatt 
Vácszentlászlón játszották le – fölényes 6:0 
arányú győzelmet arattak a fiúk. 

A harmadik fordulóban ismét idegenben, 
Erdőkertesen játszott a csapat. Nem indult 
jól a mérkőzés, az első félidőben 2:0-ra ve-
zettek a hazaiak. A második félidőben aztán 
küzdeni tudásból vizsgázott a gárda, ugyan-
is sikerült egyenlíteni, még úgy is, hogy a 77. 
perctől emberhátrányba került az együttes. 

A vége 2:2 lett, ami jó eredménynek mond-
ható. 

Labdarúgás

MEGKEZDŐDÖTT A BAJNOKSÁG TAVASZI SZAKASZA 
Az első fordulóban a Gödöllő ellenében mutatott gyenge játék után 
úgy tűnik, sikerült formába  lendülni városunk labdarúgó-csapatának. 

SIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN 
Szép sikert ért el az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium és Kollégium két diákja a 
Győrben megrendezett országos diákolimpián. Nagy Réka 6. a osztályos tanuló úszás-
ban, ‚A’ kategóriában versenyezve 100 méteres mellúszásban országos bajnok lett. 
Hajdu Róza 12. a osztályos diák az ‚A’ kategória VI.korcsoportjában 100 méteres mel-
lúszásban országos  IX. helyezett lett. Teljesítményükhöz gratulálunk! 
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 „Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog…”
(Túrmezei Erzsébet: Feltámadt!)

Vízszintes: 1. Az idézet folytatása, első rész (zárt betű: N)  12. Ragadozó madár  13. 
Orosz férfinév  14. Nem fölé!  15. Sportfogadás  17. Egyharmad!  18. Festett tincs  20. 
ECet fele!  21. Rhesus  23. Random Access Memory  24. A szélein rian!  25. Férfinév  28. 
Éjfélig tart  30. Ipszilon  31. Névelő  32. Urán  33. Állatkert  34. Egyik szülő  36. Med-
vebocs  39. Haza  41. Nitrogén  42. Tanuló vezető  43. Spanyol autójel  44. Iszap azonos 
hangzói!  45. Női név  48. Gál Márton  50. Rendben van!  52. Páratlanul igéz!  53. Néma 
sah!  55. Város betűi, keverve!  57. Kórház jele  58. Édesség  60. Kártyalap  61. … Madrid, 
spanyol focicsapat  64. Hajtincseket egymáshoz rögzít   

Függőleges: 1. Napszak  2. Kínai filozófus volt  3. Nagy méretű edény  4. Félsz!  5. Római 
6  6. Határozatlan névelő  7. Magyarország, rövidítve  8. Károly bácsi felesége (Frakk c. 
mese)  9. Nitrogén  10. Ének  11. Tévesen lejegyez  16. Orvos, rövidítve  19. Női név  22. 
Lakóépület  23. Donor betűi, keverve!  26. Kövérkés  27. Szalad  29. Idegen Anna  31. Az 
idézet folytatása, második rész (zárt betű: L) 35. Ittrium  37. Amper  38. Kevert ária!  
40. Szandi része!  46. Színes fém  47. Pest megyei kisváros  49. Azonnal  51. Nem arra!  
54. Szór  56. Mondat eleme  57. Egyjegyű szám  59. Idegenforgalmi adó  62. Tova  63. 
Éneklő szócska  65. Fluor  66. Méter

-  fné  –  

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Azért ontjuk, kiért élünk.”  A Móni 
Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Rada Józsefné (Falujárók útja 5/22) és 
Guba Viktória (Bercsényi utca 6/A) nyerte. 
E számunk rejtvényének megfejtését 2015. április 14-ig szíveskedjenek elküldeni szer-
kesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.).  
Jó szórakozást kívánunk!
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REJTVÉNY

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK, CÉGVEZETŐK!

Aszód Város Önkormányzata az idei évben is megrendezi 
2015. 05.09-én 12:00 órától 

a Piac téren 
az Euro-Party keretén belül 

a „Főzzünk Együtt!” rendezvényt.

Várjuk a csapatok jelentkezését a 
(+36) 28 500 666 vagy a (+36) 30 648 8501 

telefonszámon.

Legyünk annyian, mint tavaly – vagy többen. 
Szórakozzunk együtt, főzzünk egyet és kóstoljuk meg a másikét!

Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

Következő lapzárta: április 17.
Megjelenés: április 29. 

Felhívás

„FŐZZÜNK EGYÜTT!”
EURO-PARTY 2015


