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Szívet melengető műsorban elevenedett meg a múlt 

TISZTELET A BÁTRAKNAK! 
az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei emlékeztünk 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának jelmon-
data szellemében zajlott Aszódon is az ünnepség március 15-én, amely-
re ezúttal a Katolikus Hitéleti Központ udvarának tetővel fedett részén 
került sor. A zord időjárás ellenére hamar megvidámodott az ember a 
Podmaniczky Alapfokú  Művészeti Iskola fúvószenekara –  Rónai Lajos 
vezényletével  –  által játszott indulók hallatán, ám a java hátra volt. 

A Himnuszt követően elődeink nagyszerű tettére, a változtatás szükségességének megfogalma-
zására és jogi formába öntésére, a hazáért való bátor kiállásra, a szeretet erejére ezúttal a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola 6. osztályos diákjai emlékeztették a résztvevőket.  Túlzás nélkül állítha-
tó, a gyerekek nagyszerű előadása elfeledtette azt, hogy esik a hó, hogy a hideg miatt „mosolyog” 
a cipőben az ember lába, hogy szürke az ég. A forradalom eseményeinek más, az emberi lélek ol-
daláról történő  megközelítése, az idősík formabontó kezelése, a nagyszerű betétdalok kiválasz-
tása és a műsor betanítása  két pedagógus, Nagyházi Judit és Spisák Istvánné munkáját dicsérte. 
A műsorban a mesélő nagymama szerepében   Kovács Ferencné működött közre,  a produkció 
keretét adó táncbetéteket pedig Gódor Csillától és ifj . Rónai Lajostól láthattuk.  

Sztán István polgármester ünnepi beszédében a forradalom és szabadságharc mindmáig ható 
üzenetét emelte ki. A forradalom napjaiban kialakult összefogás, a szabadságharc hónapjaiban 
megszületett nemzeti egység fáklyaként mutatja az utat: a magyarság  megmaradása, felemel-
kedése csak közös akarattal válhat valóra.  Napjainkban pedig égető szükség van a jó példára, 
mert éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk, mint ami a forradalmi időszakot jellemezte: sajnálatos 
módon a széthúzás, az ellenségeskedés szinte mindennapossá vált magyar és magyar között.   Az 
1848-as forradalmi eseményekben a fi atalok kulcsszerepet vállaltak. Az ő  tenni akarásukra, el-
szántságukra manapság is szükség van, de nyilvánvalóan nem forradalmi eszközökkel – hang-
súlyozta ki a szónok.                   (Folytatás a 3. oldalon.)

Több jut idén karbantartásra és 
a városüzemeltetési feladatokra

ELFOGADTA A 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
A KÖLTSÉGVETÉST
A jogszabályi előírásoknak meg-
felelően a képviselő-testület 
megalkotta és elfogadta a vá-
ros idei költségvetési rendele-
tét. A fő szám idén 1 milliárd 
206 millió 252 ezer Ft, vagy-
is csaknem nagyságrendileg 
megegyezik az előző esztendei 
adatokkal. A költségvetés az 
önkormányzati törvény értel-
mében továbbra sem tartal-
mazhat működési  hiányt. Beru-
házásra 2016-ban 95 millió Ft, 
felújításra közel 27 millió Ft jut, 
általános tartalékként pedig 17 
millió Ft szerepel.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Lakossági fórumon debütált a 
Szabadság tér vázlatterve

JÚLIUS ELSEJÉN 
KEZDŐDNEK A MUNKÁK
A főtér olyan egy településnek, 
mint egy lakásnak az előszoba - 
mondta Sztán István polgármester 
azon a lakossági fórumon, amelyet 
a Szabadság tér megújításával tar-
tottak március 9-én a Művelődés 
Háza kamaratermében.  Az érdek-
lődők először láthattak vázlatter-
vet a tervezett beruházásról.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek

☐ Módosították a döntéshozók az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetéséről szóló tavaly 
február 20-án megalkotott 9/2015 (II.20.) ön-
kormányzati rendeletet. A rendelet módosítás 
tervezetébe a 2015. július 1-től 2015. december 
31-ig bekövetkezett előirányzat változások ke-
rültek beépítésre. Eszerint a 2015.évi költség-
vetés főösszege – mind a kiadási, mind a be-
vételi oldalon – 1 milliárd 106 millió 656 ezer 
Ft-ra változott. 

☐ Elfogadta a grémium az önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fi ze-
tési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 
előterjesztést. A  képviselő-testületnek a saját 
bevételei összegét, valamint az adósságot ke-
letkeztető ügyleteiből eredő fi zetési kötelezett-
ségeit évente, legkésőbb a költségvetési rende-
let elfogadásáig kell megállapítani. 

☐ A  képviselő-testület döntése értelmében 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
elfogadásával van költségvetése városunknak. 
Erről részletesen külön cikkben olvashatnak. 

☐ Módosította a képviselő-testület Aszód 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát. Erre azért került sor, mert 
két bizottság összetétele is változott. Mint ar-
ról már korábban beszámoltunk, Gál Gyula, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagja 
lemondott bizottsági tagságáról. A  képvise-
lő-testület a helyére Batta Miklóst választotta 
meg, aki az előző ciklusban már volt e bizott-
ság tagja, az új ciklusban pedig mindez idáig a 
Művelődési-Ifj úsági –Oktatási és Sport Bizott-
ságban tevékenykedett. Utóbbi bizottságba 
helyére Énok-Nagy Leventét választotta meg a 
képviselő-testület.

☐ Megszavazta a képviselő-testület a közal-
kalmazotti és munkavállalói cafetéria jutta-
tások önkormányzati szintű szabályzatának 
elfogadására szóló előterjesztést. A  napirendi 
kapcsolatban tudni való, hogy amíg a köztiszt-
viselőket a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szabá-
lyozása értelmében a jogszabály rendelkezése 
szerint az éves költségvetési törvényben megál-
lapított összegben illeti meg ez a juttatás, addig 
a közalkalmazottak és munkavállalók esetében 
sem közalkalmazottak jogállásáról szóló, sem a 
munka törvénykönyve nem írja elő ennek kö-
telező biztosítását a munkáltató részére. Aszód 
Város Önkormányzata a lehetőségeinek fi gye-
lembe vételével utóbbi alkalmazottak részére 
2015-ben havi nettó 5.000 Ft összegben biztosí-
tott cafetéria juttatást, amit év végén egyösszegű 
juttatással, és bankszámla hozzájárulással egé-
szített ki. A  napirendi pont tárgyalása során a 
képviselők egyetértettek azon javaslattal, hogy 
a második félévben vizsgálják felül a szabályo-
zást, hogy a következő esztendőben – ameny-
nyiben az önkormányzat anyagi helyzete ezt 
megengedi – az eddiginél nagyobb összegű 
cafeteria juttatásban részesíthessék a közalkal-
mazottakat és a munkavállalókat. 

☐ Döntött a képviselő-testület arról, hogy 
– meghatározott feltételek mellett – mely ci-

vil szervezetek használhatják térítésmente-
sen az önkormányzati intézményeket. Ezek 
a következők: 
• Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

Aszódi Szervezete –Kistérségi Gondozási 
Központ- 

• Aszód Városi Ulti Klub – AVKK 
• Aszód Városi Nyugdíjas Klub – Hatvani 

út 1. 
• Cukorbetegek Egyesülete – AVKK 
Az Aszódi Wado-Ryu Karate Klub (Csengey 
iskola tornaterem – heti két edzés), a Memo-
rex Aszód Kft  (Napsugár Óvoda tornaszoba 
– heti egy alkalom) és a Vándorok Tánc-
színház (Csengey iskola konditerme – heti 
egy-két alkalom) tekintettel a magas fokon 
művelt szakmai tevékenységükre havi 1000 
Ft/helyiség kedvezményes bérleti díjat kö-
telesek fi zetni. A  helyiségek bérleti díjának 
elengedésével az önkormányzat a civil szer-
vezetek működését kívánja segíteni. Az  el-
engedett bérleti díjak összege 2015. évben 3 
millió 118 ezer Ft volt. 

☐ Elfogadta a grémium a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház és Rendelőintézettel kö-
tött vagyonhasználati szerződés módosítá-
sáról szóló előterjesztést. A  témáról előző 
számunkban olvashattak, csakúgy, mint a 
Magyar Kormány által kiírt VEKOP-6.2.2-15 
számú pályázat nyújtotta lehetőségről, amely 
leromlott városi területek rehabilitálására, 
illetve az ott élők felzárkóztatására ad lehető-
séget. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület 
megszavazta az előterjesztésben szereplő pro-
jektjavaslatot. 

☐ Ugyancsak megszavazta a képviselő-tes-
tület a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-vel köten-
dő településrendezési szerződéssel kapcsola-
tos előterjesztést. A  kötendő megállapodás 
a Budapest-Rákos- Hatvan vasútvonal fej-
lesztés Aszódot érintő vonatkozásairól szól, 
a témáról szintén többször olvashattak már 
lapunkban. 

☐ Elfogadták a döntéshozók a polgármester 
szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesz-
tést. Eszerint Sztán Istvánt, városunk első 
emberét 25 nap alapszabadság és 14 nap pót-
szabadság illeti meg. Ebből 34 napot az elfo-
gadott ütemterv szerint vesz ki, 5 napot pedig 
rendkívüli esetekben szükséges távollétekre 
tartalékol. 

☐ A  képviselő-testület végül jelentést hall-
gatott meg a lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés közt tett intézkedésekről, majd 
egyéb közérdekű bejelentésekre került sor. 

Önkormányzati hírek 

2016. FEBRUÁR 18. 
A képviselő-testület elsőként az Aszód Város Kulturális Központ 2016. 
évi munkatervét fogadta el. A napirendi pont tárgyalása során megfo-
galmazódott az az igény, hogy a 2017. évi munkatervet az intézmény 
vezetése ez év novemberére készítse el, hogy a grémium azt még  az 
idén véleményezni tudja. 
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Helyi közélet

„Ki kell mondani, hogy 1848. március 15-e kö-
telez bennünket. Kötelez elsősorban nemzeti 
létünk, sorsunk, a jövőnk, a megmaradásunk 
okán. De kötelez minket az ünnep mibenlé-
téről is. Akarunk-e magyar életet, akarunk-e 
jövendőt abban a bizonytalan szellemi, lelki 
káoszban, amely bennünket, magyar nemze-

ti közösséget körülvesz? Igen, akarunk, mert 
szeretjük hazánkat és településünket és ennek 
a településnek. a jövőjéért dolgozunk. Dolgo-
zunk a máért és a holnapért, dolgozunk a jövő 
generációjáért.”

A beszédet követően a város első embere pi-
ros, fehér, zöld, kék és sárga léggömböket in-
dított útnak, mintegy jelképezvén, a sokszínű 
egyéni sorsok  a maguk útját járják, de kell, 
hogy legyenek közös irányaik, találkozásaik. 

Az  ünnepség ezen része a Szózat hangjaival 
ért véget, majd a megemlékezés a Tabán téri 48-
as emlékműnél koszorúzással folytatódott, ahol 
az önkormányzat, a város intézményei, civil 
szervezetei, valamit a politikai pártok képvise-
lői helyezték el a megemlékezés virágait. 

R. Z. 

Szívet melengető műsorban elevenedett meg a múlt 

TISZTELET A BÁTRAKNAK!    (Folytatás az 1. oldalról.)

az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei emlékeztünk 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának jelmon-
data szellemében zajlott Aszódon is az ünnepség március 15-én, amely-
re ezúttal a Katolikus Hitéleti Központ udvarának tetővel fedett részén 
került sor. A zord időjárás ellenére hamar megvidámodott az ember a 
Podmaniczky Alapfokú  Művészeti Iskola fúvószenekara – Rónai Lajos ve-
zényletével – által játszott indulók hallatán, ám a java hátra volt. 

Ha itt a tavasz…

ASZÓDI RÁKELLENES FUTÁS ÉS KERÉKPÁROZÁS 
…akkor április második szombatján Aszódi rákellenes futás és kerék-
pározás! Az idei év a nyolcadik lesz, amikor az április 10-i Nemzeti Rá-
kellenes Naphoz kapcsolódóan – az Aszódi Javítóintézet szervezésében 
– futva-kerékpározva juttatjuk el rendezvényünk emlékszalagját a do-
monyi és az aszódi temetőbe, a Javítóintézet rákban elhunyt dolgozói-
nak sírjaihoz. 

Csapatunk – amelyhez bárki bárhol csatlakozhat – április 9-én a szokott időben, délután 3 
órakor indul a Javítóintézetből (a körforgalomnál a vasútállomás felé kanyarodva bal oldalon 
az első és egyetlen kapu), és ugyanide tér vissza. Futók és kerékpárosok hosszú kígyója együtt 
– tehát nem versenyként – teszi meg a mintegy 14 kilométeres útvonalat. A temetőkben az 
érintett síroknál kihelyezett kopjafákra köthetik fel az emlékezés szalagocskáját azok, akik 
ismerték-szerették az elhunytakat. Nagyjából félúton, a domonyi iskolánál kialakított frissí-
tőponton vehetünk majd magunkhoz folyadékot.

Regisztrációra 14 órától az intézet udvarán lesz lehetőség, ennek díja felnőttek részére 600 Ft, 
diákoknak 300 Ft – további adományok felajánlása is lehetséges. A bevételt a „Rák ellen, az embe-
rért, a holnapért” Alapítványnak ajánljuk fel, képviselőik évről évre jelen vannak a rendezvényen. 

A résztvevőket a célban, a Javítóintézet udvarán az intézet vendégül látja. Az emléklapok 
és plakettek átadása után pedig a rajtszámok alapján tombolasorsolást tartunk. A sorsolás 
gazdagítása érdekében tombolatárgyakat szívesen veszünk.

Szeretettel várunk mindenkit egy kis együttes testmozgásra! További információ: Javítóin-
tézet, titkárság 06 (28) 400-110/136-os mellék vagy Hárs Dénes 06 (20) 331-2928, harsdenes@
invitel.hu

A szervezők – Aszódi Javítóintézet
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Helyi közélet

Amíg tavaly számos, az önkormányzatok 
költségvetését jelentősen befolyásoló jogsza-
bály lépett életben, addig  idén csupán néhány 
részletszabály változott.  Az önkormányzatok 
központi fi nanszírozása 2016-ban is az ön-
kormányzati feladatellátáshoz igazodó, fel-
adatalapú támogatási rendszerben történik. 
Ennek megfelelően a város idei költségvetésé-
nek elkészítésekor a fő irányelv az volt, hogy a 
város intézményrendszerének működtetése 
biztosított legyen, a megkezdett beruházások 
folytathatók legyenek. Kiemelt fontosságú fel-
adatként jelölték a folyamatban lévő pályáza-
tok megvalósítását, az időközben  megjelenő 
új hazai és uniós pályázatokhoz pedig a  szük-
séges saját erő biztosítását. Az önkormányzat 
idén is arra törekszik, hogy egyensúlyi gazdál-

kodást valósítson meg úgy, hogy valamennyi 
tartalék is képződjön. 

A város költségvetése két pilléren nyugszik: 
az állami normatív támogatások valamint az 
önkormányzat saját bevételei adják a gazdálko-
dás keretösszegét. Előbbi esetében elmondható, 
hogy azok továbbra sem  fedezik az intézmé-
nyek működtetését. A biztonságos működte-
téshez  önkormányzati forrást is mellé kell ren-
delni. Jó példa erre a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások rendszere és szervezeti felépítése, 
amely idén januártól jogszabályi kötelezés miatt 
átalakult úgy, hogy az állam pénzt vont ki erről 
a területről, kevesebb normatívát ad. A többi 
feladat esetében nagyjából a tavalyi szinten ma-
radt a központi támogatás, a gyermekétkeztetés 
esetében kismértékű emelkedés tapasztalható. 

A város saját bevételeit tekintve az iparűzési 
adóból 180 millió Ft bevétel remélhető, vagyis 
ugyanannyi, mint tavaly. Ennek oka, hogy a 
vállalkozások száma stagnál, évek óta 662 db.  
Továbbra is érzékeny veszteség a városnak a 
gépjárműadóból származó bevétel jelentős 
részének elvesztése, ugyanis 2013. január 1-től 
ennek 60 %-át utalni kell a központi költség-
vetésbe. Az idei költségvetésben 15 millió Ft 
bevételt terveztek ebből az adónemből, vagyis 
ugyanannyit, mint tavaly.  A napirend tárgya-
lása során elhangzott: a rendelettervezetben 
előirányzott bevételi és kiadási összegek meg-
alapozottak, ezért a pénzügyi végrehajtásban 
rejlő kockázat minimális. Az intézmények sze-
mélyi juttatásait tekintve a kötelező béreleme-
ken túl többletjuttatások is tervezésre kerültek. 
A dologi kiadások előirányzatai megfontolt, 
takarékos gazdálkodás esetén elegendőek a 
feladatok végrehajtásához. Pozitívum, hogy 
jelentősen megnövekedett az intézményi kar-
bantartásra, valamint a városüzemeltetési fel-
adatok ellátására fordítható keretek összege. 
Jelentősen emelkedett a felhalmozási kiadások 
aránya is, aminek köszönhetően tovább gyara-
podhat az önkormányzat vagyona.

A képviselő-testület  a költségvetés rende-
let-tervezetét hat igen, két nem  szavazattal, 
egy tartózkodás mellett fogadta el. 

R.Z.

Több jut idén karbantartásra és a városüzemeltetési feladatokra

ELFOGADTA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
A KÖLTSÉGVETÉST
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület megalkot-
ta és elfogadta a város idei költségvetési rendeletét. A fő szám idén 
1 milliárd 206 millió 252 ezer Ft, vagyis csaknem nagyságrendileg 
megegyezik az előző esztendei adatokkal. A költségvetés az önkor-
mányzati törvény értelmében továbbra sem tartalmazhat működési  
hiányt. Beruházásra 2016-ban 95 millió Ft, felújításra közel 27 millió 
Ft jut, általános tartalékként pedig 17 millió Ft szerepel.

A város első embere elsőként néhány kép se-
gítségével a főtér korábbi állapotait idézte föl, 
amely számos időszakában igazi ékköve volt 
a településnek. Akadt olyan időszak, amikor 
piactérként is szolgált, hasonlóképpen, mint 
a nyugati városok főterei. Az I. világháborús 
emlékmű 1941-ben készült el. Ekkoriban a tér 
sövénnyel volt körbekerítve, az emlékművet – 
amelyen természetesen más volt a felirat, oszlo-
pán pedig a kereszt helyett kard díszlett – ková-
csoltvas kerítéssel védték az avatatlan kezektől. 

 Milyen lesz a Szabadság tér új arca? Erre volt 
legfőképpen kíváncsi a mintegy 40-50 érdeklő-
dő. Sztán István polgármester egyfelől a régi mi-
liő visszaállítását említette, ennek megfelelően a 
felújítandó emlékmű az 1941-es  arculatát kapja 
vissza. Visszakerül a kovácsoltvas kerítés, amely 
mögé sövényt telepítenek majd. Természetesen 

lesznek új elemek is, hiszen középre egy saját, 
fúrt kúttal táplált szökőkutat terveztek, amely-
nek vizét éjszakánként a város színeivel világít-
ják majd meg. A szökőkútba – hasonlóan, mint 
Vácott – be lehet lépni, ami  kánikulában biz-
tosan jóleső érzés lesz majd.  A tér alsó harma-
dában,  bal oldalon egy zenepavilont állítanak, 
kifejezetten komolyzenei produkciók számára. 
A pavilon teteje kupolás lesz, amely alakjában 
hasonlít a kastély tetejéhez. 

Az emlékmű mögött járda épül, a jelenlegi 
alsó parkoló pedig megszűnik várakozóhely-
nek lenni, ugyanakkor gépjárműforgalom 
elől elzárt területként megmarad  bizonyos 
funkciók ellátására. A polgármester ismerte-
tőjében az is elhangzott, hogy a tér elöregedett 
növényzetét és fáit új  és egészséges egyedekre 
kell cserélni. A szökőkutat  és a zenepavilont 

természetesen padokkal körbe lehet majd ülni.  
Az előzetes elképzelések szerint a tér felújítása 
a terv végleges elkészítése és a szükséges enge-
délyek megszerzése, illetve a közbeszerzések 
lebonyolítását követően, valószínűleg július 
elején kezdődhet meg. 

A hozzászólásokból leszűrhető volt az, hogy 
a jelenlévők egyetértenek a tér felújításának 
szándékával és a vázlatterv is tetszik. A felújítás, 
illetve a parkolás mikéntjével kapcsolatban  szá-
mos észrevétel megfogalmazódott, és érkezett  
több, egészen apró részletekre vonatkozó kérdés 
is. Akadt olyan vélemény, amely szerint előbb a 
kastélyt, illetve a volt Tiszti Klubot kellene fel-
újítani, és csak utána a teret.  Sztán István erre 
válaszolva  elmondta, nem lehet tudni, mennyit 
kellene várni ezekre a rekonstrukciókra. A volt 
Tiszti Klub felújításával kapcsolatos pályázat 
kiírása várható. A parkolással kapcsolatban pe-
dig türelmet kért, mondván, ennek kialakítása 
szintén folyamatban  van.  

A vázlatterv, mielőtt a közvélemény elé került, 
számos fórumon átment, és az ott elhangzotta-
kat, valamint a képviselői elképzeléseket is fi -
gyelembe született meg. Megerősítésére a soron 
következő testületi ülésen kerül sor.

R. Z. 

Lakossági fórumon debütált a Szabadság tér vázlatterve

JÚLIUS ELSEJÉN KEZDŐDNEK A MUNKÁK
A főtér olyan egy településnek, mint egy lakásnak az előszoba – mondta 
Sztán István polgármester azon a lakossági fórumon, amelyet a Szabadság 
tér megújításával tartottak március 9-én a Művelődés Háza kamaratermé-
ben. Az érdeklődők először láthattak vázlattervet a tervezett beruházásról.
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Civil élet

Sztán István polgármester a képviselő-testület 
nevében  a Világ legszebb írása a Nőkről cím 
írással köszöntötte a szebbik nem jelenlévő kép-
viselőit. Az írás szerint az Úr és az Angyal beszél-
get az új teremtményről, a Nőről. Az Angyal elra-
gadtatással ismeri el a teremtés csodálatosságát, 
aki: „Képes kezelni a gondokat és nehéz terheket 
hordozni. Magában tudja tartani boldogságát, 
szeretetét és véleményét.  Mosolyog, mikor sikol-
tani szeretne. Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, 
mikor boldog és nevet, mikor fél.  Harcol azért, 
amiben hisz. Kiáll az igazságtalansággal szem-
ben. Nem fogadja el a „Nem”-et válaszul, ha tud 
egy jobb megoldást. Átadja magát, hogy családja 
gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz, ha 
fél. Szeretete feltétel nélküli. Sír, ha gyermekei 
győzedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól van-
nak. Örül, ha születésről vagy esküvőről hall.  
Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja 
meghal. De megtalálja az erőt, hogy elboldogul-
jon az élettel.  Tudja, hogy egy csók és egy ölelés 
meggyógyíthat egy összetört szívet.  Csak egyet-
len hibája van…  ELFELEJTI, MENNYIRE ÉR-
TÉKES…” Ezt követően a nagy  kedvenc, Szabó 
Ádám műsora következett.

Bár minden hölgy a belépéskor kapott egy-egy 
szál gyönyörű rózsát, a szereplőkön kívül még 
egyvalaki egy csodálatos virágcsokorral távoz-
hatott: a 13. sor első székén ülő hölgy. 

R. Z.

Nőnap 2016

TISZTELGÉS A 
HÖLGYEK ELŐTT 
Mintegy 350 hölgy vett részt a 
Városi Nőnapon, amelynek ezúttal 
is az evangélikus gimnázium aulája 
adott helyet. Elsőként a Podma-
niczky Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei – Kristóf Kata, Kris-
tóf Anna, Koncz Luca, Karácsony 
Anna, felkészítő tanáraik: Nagyné 
Kánya Andrea és Szegedi Sarolta – 
kedveskedtek a vendégeknek, majd 
egy rövid esküvőiruha bemutatóra  
került sor. 

Nyárra meghívást kapott a Stellaria Media Női Kar

BOCSKAI-NAPOK NYÁRÁDSZEREDÁN
Február harmadik hétvégéjén immáron huszonharmadik alkalommal ünne-
pelte meg erdélyi testvérvárosunk, Nyárádszereda azt a történelmi pillana-
tot, hogy 1605. február 21-én a székelyek e városban kiáltották ki Erdély 
fejedelmévé a Habsburg-ellenes szabadságharc vezetőjét, Bocskai Istvánt.

A háromnapos rendezvénysorozatra Aszódról is érkezett delegáció Sztán István polgármester 
vezetésével. Pénteken a sporté és a történelemé volt a főszerep: a Líceumban az immár hagyomá-
nyos történelmi vetélkedőre került sor, míg a sportcsarnokban a Bocskai Kupa focitornát ren-
dezték meg. Másnap délelőtt a középiskola diákjai ünnepköszöntő irodalmi műsorukat adták 
elő a művelődési házban. Délután a Városháza megújult dísztermében díszülést tartott a helyi 
tanács, amelyen a testvérvárosok küldöttei is részt vettek. Sztán István az évfordulóra készített 
emléktárgyat,  és a Királyok, uralkodók című, 27 kötetből álló könyvsorozatot ajándékozott a 
vendéglátóknak.  Az ülésen a nemrégiben alapított Bocskai-díj  átadására is sor került, amelyet 
Jakab Tamásnak, a volt Nyárád szövetkezet egykori elnökének adományozott a tanács. A Nyá-
rád szövetkezet félszáz cipész kezdeményezésére alakult az 1950-es években, amit a kitüntetett a 
Nyárádmente legjelentősebb ipari egységévé tette.  Az este a Bekecs Táncegyüttes, illetve a Ma-
ros Művészegyüttes műsorával folytatódott. 

Vasárnap délelőtt a főtéri református templomban ünnepi istentisztelet tartottak, ezt követően 
a fejedelem mellszobránál koszorúztak, köztük az aszódi delegáció is. Délután a kultúrházban a 
középiskolások szalagavató ünnepélyét tekinthették meg a meghívottak. 

Nyárádszereda és Aszód kapcsolata töretlen, állapította meg a tanácsülésen Tóth Sándor polgármes-
ter. Ennek ékes bizonyítéka, hogy idén több közös kulturális eseményre is sor kerül : április 10-én a Be-
kecs Táncegyüttes érkezik Aszódra, hogy előadja Hamupipőke című táncjátékát. Július végére a Stellaria 
Media Női Kar kapott meghívást Nyárádszeredába  az ottani kórustalálkozóra. 

R. Z.
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Arra a kérdésre, hogy mi motiválta Aszódon 
egy egyházi általános iskola beindítását, dr. 
Roncz Béla igazgató elsőként a hagyományt 
említette:

– Korábban is a Galga völgye sok települé-
seiben erős evangélikus gyülekezetek voltak, 
evangélikus elemi iskolákat működtettek, és 
ennek a térségnek 1948-ig egy gimnáziuma 
volt, az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázi-
um. Ezek az iskolák az 19848-as államosítás ál-
dozataivá váltak.  Az 1991-es egyházi törvényt 
követően építettük fel a jelenlegi iskolánkat, 
és már ekkor is megvolt a törekvés a tovább 
lépésre, mégpedig először felsőfokú oktatás 

irányában. Terveink nem váltak valóra, első-
sorban belső szakmai ellentétek miatt. A köz-
oktatás változásait látva most úgy döntöttünk, 
az általános iskola felé nyitunk. Az iskola az 
egyház szempontjából egy missziós terület, 
óvodás illetve kisiskolás korban pedig sokkal 
erősebbek a családi kötelékek is, sokkal inkább 
elképzelhető, hogy a gyermek a családtagokat 
is behozza a gyülekezeteinkbe, így azok meg-
erősödhetnek. A másik oka az elhatározásnak 
Aszód földrajzi fekvése. Tudni kell, hogy az 
Északi Evangélikus Egyházkerületnek három 
iskolacentruma van: Miskolc, Nyíregyháza 
és Aszód. A közlekedés, a megközelíthetőség 

szempontjából mi vagyunk a központ, így 
rengeteg egyházi rendezvénynek helyt tudunk 
adni, ráadásul a miénk új épület, rendkívül jó 
adottságokkal.  

A gimnázium – amelynek szeptember 1-től 
hivatalosan Aszódi Evangélikus Petőfi  Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégium lesz a 
neve  – szeptembertől két párhuzamos  osztály 
indítását tervezi. Felfelé építkezve 4 év múlva 
már 8 osztály működtetését tervezi, utána lesz 
döntés arról, ki az, aki a nyolc osztályos gim-
náziumba mehet, kik maradnak az általános 
iskolában annak elvégzéséig, és azt követően 
mit választanak, gimnáziumban vagy éppen 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

Az evangélikus általános iskola indulása és 
működése mindenképpen érinti az aszódi 
alapfokú oktatás jövőjét is. A problémát egyér-
telműen az adja, hogy a városban jelenleg sem 
a bölcsődei, sem az óvodai, sem az iskolai lét-
szám nem elegendő. A Csengey iskola – ide-
értve a Rákóczi utcai tagiskolát is - 458 tanuló-
jából 140 gyermek más településről  jár be.

– Sajnos ezen a téren a jövő sem kecsegtet 
semmi bíztatóval – értékelte a helyzetet Sztán 
István polgármester. – Az elkövetkező hat év-
ben nemhogy nem növekszik a létszám, hanem 
csökken.  Idén valószínűleg már a 10 óvodai 

A szülők a beíratással egyben voksolnak is 

ALAPJAIBAN VÁLTOZHAT MEG 
AZ ASZÓDI ALAPFOKÚ OKTATÁS
Mint ahogy arról előző számunkban írtunk, általános iskola indítását 
tervezi az aszódi evangélikus gimnázium. Az azóta eltelt hetekben az 
iskola alapító okiratának nyilvántartása törvényerőre emelkedett. Az is-
kola vezetése a hiánypótlásokat elvégezve március 10-én  a működési 
engedélyt is megkapta. A szeptemberi kezdést már közzétették, április 
2-án pedig nyílt napot tartanak, hogy a szülők megismerhessék elképze-
léseiket és az új tanító néniket, akik Aszódról és Ikladról érkeznek.  
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Pánczél János a megkeresésünkre reagálva azt 
kérte, válaszát szöveghűen, teljes terjedelmé-
ben közöljük, amely a következő: 

Az Aszódi Tankerület hivatalos értesítést 
nem kapott az esetlegesen, Ön által is emlí-
tett induló új általános iskolai osztályokról 
az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium és 
Kollégium (EGA) esetében, előzetes egyezte-
tés sem történt ez ügyben az intézmény és a 

Tankerület között sajnos. Az általános iskolai 
beiratkozások 2016. április közepén történnek 
meg, ez után lényegesen pontosabban látja 
majd a Tankerület a tényleges helyzetet.

 A Magyarországi Evangélikus Egyház ré-
széről mostanáig nem  érkezett hivatalos meg-
keresés az Aszódi Tankerülethez,  azzal kap-
csolatban, hogy a Tankerület fenntartása alatt 
álló aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola 

fenntartását esetlegesen átvenné. Az Aszódi 
Tankerületnek 2013 óta jelenleg is érvényes 
szerződése és megállapodása van Aszód Város 
Önkormányzatával, mely garantálja a zavarta-
lan köznevelési alapfeladat-ellátást a Csengey 
Gusztáv Általános Iskolában. A fenntartói és 
működtetői feladatokat külön-külön látja el 
az Aszódi Tankerület és Aszód Város Önkor-
mányzata a törvényi szabályozásokat, illetve a 
megállapodásunkat, szerződésünket betartva.

Megkeresését köszönöm.

Tisztelettel,
Pánczél János

tankerületi igazgató
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Gödöllői Tankerülete és Aszódi Tankerülete

Oktatás

csoportot sem tudjuk tartani, a várható beirat-
kozások 9 csoport indítására elegendőek. Az 
iskolába beíratandók létszáma két osztálynyi. 
Ha beindul  az evangélikus általános iskola, az 
gyökeresen új helyzetet teremt. Mi pedig nem 
akarjuk, hogy a város a két szék közé essen. 

Iskolaügyben korábban  már történtek egyez-
tetések a KLIK gödöllői és aszódi tankerületi 
igazgatójával, Pánczél Jánossal. Dr. Roncz Béla 
igazgató elmondta, az új helyettes, Kolarovsz-
ky Zoltán bemutatkozó látogatása során szóba 
került mind a Rákóczi úti, mind a Csengey úti 
iskola épületének átvétele, ám akkor a tanke-
rületi igazgató elhárította ezeket a lehetősé-
geket. Sztán István polgármester az elmúlt 
hetekben szintén egyeztetett a tankerületi 
vezetővel, nagyjából hasonló eredménnyel. A 
helyzet azonban változhat, ugyanis nemrégi-
ben látott napvilágot  a kormány álláspontja, 
miszerint azon önkormányzatok esetében, 
ahol a történelmi egyházak kérik az iskolát, 
javasolja és támogatja az átadást. 

– Mi nem feltétlenül akarunk szárnyat 
emelni, bár a tervek készen vannak  – mondta 
lapunknak az egyházi gimnázium igazgató-
ja. – Hajlandóak  vagyunk átvenni a Csengey 
utcai épületet, akár a Gyermekétkeztetési In-
tézmény működtetésével együtt is. (Az elmúlt 

hetekben látott napvilágot, hogy a kormány 
a közétkeztetést is államosítani szeretné, és 
kivenné azt az önkormányzatok kezéből – a 
szerk. megjegyzése.) Ugyanakkor legkésőbb 
szeptemberig bizonyosságot szeretnénk, hogy 
a KLIK, illetve az önkormányzat át kívánja-e 
adni. Amennyiben nem, akkor októberben el 
kell kezdenünk az új tantervek építését a tor-
nacsarnok mellett, hogy a következő szeptem-
berben már ott kezdődhessen a tanítás.

A Csengey iskola épületének átadását Sztán 
István polgármester is lehetséges megoldásnak 
tartja, bár rögtön kihangsúlyozta, az önkor-
mányzat nem mindenáron akar szabadulni 
iskoláitól.   

– Azt gondolom, az áprilisi beiratkozás 
eredménye sok mindenre választ ad, addigra 
kiderül, mennyit gyermeket írattak az állami, 
és mennyit az egyházi iskolába. Ha azt látjuk,  
hogy a folyamat elindult,  javasolni fogom a 
képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzük a 
Csengey iskola épületének átadását az illetékes 
szaktárcánál. E forgatókönyv alapján a Rákóczi 
utcai épület megmaradna állami általános isko-
lának, de ennél rosszabb helyzet is kialakulhat. 

A Csengey iskolában lapzártánk idején tar-
tottak bemutató órákat a leendő elsősök szü-
leinek, az evangélikus gimnázium április első 

szombatján tart nyílt napot. Mára már az is 
kiderült, kik fognak ott tanítani. Ezzel kap-
csolatban dr. Roncz Béla ismét a tradíciókra 
hivatkozott. 

– Egy régi népszámlálás szerint a  lakosság 
8%-a volt evangélikus, ám  a tanítóknál ez az 
arány 16%. volt. Mi is törekszünk arra, hogy az 
indításnál elsősorban evangélikus tanítónő-
ink legyenek, az iskola evangélikus szellemisé-
gét a hitoktatók mellett nekik kell megalapoz-
niuk.  Szerencsénkre jó páran vannak  a Galga 
völgyében.  Rébbné Bartha Zsuzsa a Csengey 
iskolából, Bobály Istvánné a Rákóczi utcai ta-
giskolából érkezik hozzánk. Ikladról dr. Braun 
Pálné Andrea és Bai Gitta mondott igent fel-
kérésünknek.

Az evangélikus általános iskola egyelőre 
nem indít tagozatot, idegen nyelvet is csak 
negyedikben kezdenek tanítani, mondván, a 
legfontosabb, hogy a gyermekek az iskolában 
rendesen megtanuljanak írni, olvasni és szá-
molni. Amennyiben szülői igény mutatkozik, 
a művészeti oktatás és az idegen nyelv oktatása 
a későbbiekben előtérbe kerülhet. Ám jelenleg 
nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy 
összejön-e a tervezett két osztály.  Erre pedig 
nagyon sokan kíváncsiak. 

R. Z. 

AZ ASZÓDI TANKERÜLET ÁLLÁSFOGLALÁSA 
Lapunk iskolaügyben megkereste Pánczél Jánost, az Aszódi Tankerület 
igazgatóját, akit arra kértünk, értékelje a kialakult helyzetet, továb-
bá azt a kérdést tettük fel, elképzelhetőnek tartja-e azt a megoldást, 
hogy az EGA fenntartóként átvegye a Csengey Iskolát, illetve annak 
egy részét.

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
képviselői fogadóóráinkra.

Időpontok: 
2016. április 15., 2016. május 13.

17:00 és 19:00 óra között
Helyszín: 

Aszód, Szabadság tér 4-5./6. /Fidesz iroda/

Asztalos Tamás
0630/6488493, hrabalina@gmail.com

Kerényi Norman
0630/8160436, coaching.norman@gmail.com

Urbán László Zoltán
0630/2080595, urban.laszlo.aszod@gmail.com

Kérjük, tiszteljenek meg minket bizalmukkal 
és keressenek meg minket problémáikkal, kér-
déseikkel, ötleteikkel!

Köszönettel és tisztelettel: 
Asztalos Tamás

Kerényi Norman
Urbán László Zoltán

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
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Közbiztonság

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 
1972.  március elsején alakult meg.  Húsz évvel 
később erre a dátumra emlékezve döntöttek 
a Világnap megrendezéséről. A kezdeménye-
zéshez  hazánk is csatlakozott. Magyarorszá-
gon első ízben 1935-ben született polgári vé-
delmi törvény, amelynek témája a Légoltalmi 
utasítás volt. Országunk  1989-ben ratifi kálta 
és hirdette ki az 1949-es genfi  egyezmény két 
jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja 
a polgári védelem humanitárius jellegét,  azt 
határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől, to-
vábbá a polgári védelem feladatkörébe sorolja 
a katasztrófák veszélyeiről való vélelmezést és 
az életben maradás feltételeinek biztosítását. 

Hazánkban a polgári védelmi kötelezettséget 
az Alaptörvény írja elő, és a 2011-es katasztró-
favédelmi törvény szabályozza. A polgári vé-
delmi kötelezettség a törvény szerint minden 
nagykorú, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el 
nem ért magyarországi nőre és férfi ra vonat-
kozik, ám bizonyos szakmák képviselői men-
tességet kapnak alóla.

2013-ban  az aszódi önkormányzat százhúsz 
helybéli polgárt jelölt ki a polgári védelmi szol-
gálat tagjának egy esetleges katasztrófahelyzet 
elhárítására, további harminc főt pedig tartalék-
ként jelölt meg. A kijelölt személyek még abban 
az esztendőben egy egynapos továbbképzést 
kaptak.  A mostani gyakorlaton csupán 10 fő 
vett részt, akiknek egy adott éles helyzet esetén a 
műszaki mentés  és az elsődleges kármentesítés 
a feladatuk.  Nekik  elsőként Bodrogi Ágnes tűz-
oltó alezredes, polgárvédelmi felügyelő tartott 
elméleti felkészítést,  majd közülük néhányan 
a galgamácsai veszélyeshulladék-lerakó üzem 
két munkatársa, Tedás József és Hatvani Lász-
ló segítségével speciális védőruhába öltöztek. 
Ezt követően  „megtörtént a baj”. A modellálás 
szerint egy veszélyes anyagot szállító teherautó 
baleset következtében felborult, emiatt veszélyes 
anyag került az úttestre. Ezt kellett a kiképzett 
csapat tagjainak eltávolítaniuk. A kiömlött áru 
megjelölt – veszélyre fi gyelmeztető -  műanyag 
zsákokba szedve került vissza a platóra, majd az 
aszódi katasztrófavédelmi őrs munkatársai tisz-
tították meg teljesen az aszfaltot. 

Sztán István polgármester – aki ebben a 
szituációban parancsnoki tisztet is betölt, elé-
gedetten nyugtázta a látottakat: szállítmány a 
veszélyre fi gyelmeztető anyag a Azonnal érte-
sítették rendőrséget, a katasztrófavédelmet és 
a mentőszolgálatot, majd összeült az operatív 
törzs, hogy a mentéshez meghatározza a fel-
adatokat. A rendőrség lezárta a baleset hely-
színét, a feladattal megbízott, arra kiképzett 
szakemberek pedig elhárították a veszélyt. 

Köztudott, hogy a Pest megyei Kormányhi-
vatal az útvonalban érintett önkormányzatok 
bevonása nélkül a galgamácsai veszélyeshulla-
dék lerakóba szállíttatta a felszámolt lőrinci ce-
mentgyár bontása során keletkezett, azbesztet 
tartalmazó, mintegy 30 ezer tonna törmeléket. 
Sajnálatos módon a teherautók Aszódig nem az 
autópályán közlekedtek, hanem a Tura-Galga-
hévíz, Hévízgyörk-Bag útvonalon érkeztek vá-
rosunkba, majd Ikladon keresztülhaladva érték 
el úti céljukat. Baleset szerencsére nem történt, 
ugyanakkor  a veszélyes hulladék ekkora meny-
nyiségben történő szállítása jó indokot szolgál-
tatott arra, hogy a polgárvédelemmel megbízott 
személyek gyakorolják a veszély elhárítását. 

A tervezett polgárvédelmi gyakorlat végén 
tartott értékelésen  elhangzott, mindenki 
megfelelően végezte el a rábízott feladatot, így 
azt előírás szerűen sikerült elvégezni. Remél-
jük, „élesben”sohasem lesz erre szükség. 

POLGÁRVÉDELMI GYAKORLATOT 
TARTOTTAK ASZÓDON 
Február 26-án polgárvédelmi gyakorlatot tartottak Aszódon. A képzelt 
szituáció szerint egy veszélyes anyagot szállító tehergépkocsi karam-
bolozott egy személyautóval a település főútján.  A baleset következ-
tében a veszélyes anyagból  az úttestre került, amit hatástalanítani 
kellett.  A résztvevők a program során mind elméleti, mind gyakorlati 
képzést kaptak. A most megtartott gyakorlat többek között azért is 
aktuális  volt, mert világszerte március elsején ünneplik a  Polgári Vé-
delem Világnapját. 

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) 70 370 3104

Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 

(+36) 30 452-9674
dr. Jólesz József

(+36) 20 593-8628

Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500 025

(+36) 30 6352-608
dr. Vass Anna

28 500-03

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

1 % – FELHÍVÁS

Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel 
kéri a lakosságot, hogy SZJA adójuk 1%-át 
az alapítvány részére szíveskedjenek fel-
ajánlani. Adószám: 19180461-1-13
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Egészség

Hogy mi az igazság? Ezt valószínűleg még év-
tizedekig nem fogjuk megtudni, egy azonban 
biztos: megváltoztak a táplálkozási szokások, 
és megváltozott a világ is körülöttünk. Már 
nem azt esszük, amit nagyanyáink, nem olyan 
földön termett a zöldség, a gyümölcs, és a világ 
is teljesen más lett (a csapból is erőszak és gyű-
löletkeltés folyik, több a kezelhetetlen gyerek, 
a stresszes, kedélybeteg felnőtt, elektroszmog 
vesz körül a tévé, a mobilok és egyéb kütyük 
miatt, és sorolhatnám). 

Egy darabig ezzel együtt lehet élni, aztán 
jön valami, ami megijeszt minket. Furcsa ki-
ütések, emésztési zavarok, migrén, folyamatos 
betegeskedés. Amire az orvosok nem találnak 
magyarázatot, sem gyógymódot. Csak kísér-
letezünk, hátha valami segít, a gyógyszerekkel 
esetleg tovább rontunk a helyzeten, és mikor 
már minden hagyományos módszer csődöt 
mond, akkor megpróbáljuk máshonnan meg-
közelíteni a dolgot.

Ha ugyanis végiggondoljuk, mivel mérgez-
zük magunkat nap, mint nap, rájövünk, hogy 
az a csoda, hogy eddig nem volt semmi ba-
junk. Mindenki másképp reagál a szervezetét 
érő támadásokra: van, akinek légzési problé-
mákat okoz a tejfogyasztás, van, akinél hasme-
nést. Felhalmozódnak a méreganyagok, a ne-
hézfémek és a tartósítószerek, elszaporodnak 
a gombák a szervezetben, és nem is kell ehhez 
kifejezetten egészségtelenül élni; elég, ha egy-
szerűen olyat eszünk, ami nem való nekünk.

És honnan tudjuk, mi való nekünk? Egyrészt 
kitapasztaljuk, hogy bizonyos ételek fogyasztá-
sa milyen hatással van ránk, de ennél gyorsabb 
és pontosabb megoldás az allergiavizsgálat.

Egy Vegatesztnek nevezett, Németországban 
már 40 éve alkalmazott technológia segítségével 
kimutatható több, mint 600 féle allergia (400 féle 
ételre étel intolerancia, színezőanyagok, e-betűs 
adalékanyagok, vegyszerek, virágporok, fémal-
lergia, állatszőr, gyógyszerek, rovarcsípések, stb.). 

Felméri továbbá a szervezet vitamin- és ásványi 
anyag hiányát, a candida jelenlétét, fényt deríthet 
cukorbetegségre, a meddőség okaira, és támpon-
tot nyújt az életmód változtatást tervezőknek.

A készülék a biorezonancia elvén működik, a 
vizsgálat teljesen fájdalommentes, és már cse-
csemőkön is elvégezhető. 

Az eredményekkel kapcsolatban rossz hírem 
van: olyan ember nincs, akinél semmit nem 
mutat ki a gép. Vannak fokozatok, például az 
egytől tízig terjedő skálán a 3-as szint még nem 
jelent nagy problémát, a 8-as fölött viszont ér-
demes odafi gyelni az adott élelmiszer/adaléka-
nyag fogyasztására. Ha csak 1-2 esetben jelez a 
gép, az nagyon jó, viszont ha az anyagok több-
ségénél kimutat valamit, akkor az egy jelzés, 
hogy változtatni kell az életmódunkon. Ebben 
is segítséget nyújt a vizsgáló személy, tanácsot 
ad, mivel helyettesítsük az adott élelmiszert, 
mivel erősítsük az immunrendszerünket, stb.

Szakirodalmak tucatja foglalkozik az ételallergiá-
val és az intoleranciával, ebbe most nem mennék 
bele részletesebben, viszont akit érdekel, és szeret-
ne minél többet megtudni a saját egészségi állapo-
táról, jöjjön el a Kuckó Sóbarlangba, ahol havonta 
egyszer az ország legelismertebb specialistája, Var-
gáné Zsófi  tart Vegateszt vizsgálatot (legközelebb 
március 29-én). Információ és jelentkezés: 

(+36) 30 641 4253
www.facebook.com/kuckosobarlang    (x)

Allergia, étel intolerancia, autoimmun betegségek

VAN MEGOLDÁS?
Mostanában egyre több embert foglalkoztat ez a téma, és a vélemények 
alapvetően két részre oszlanak: van, aki szerint ez csak egy újabb divat, 
hiszen nagyszüleink idejében még senki sem hallott allergiáról, és van, 
aki viszont minden betegség okának az allergiát tartja.

ASZÓDI POLGÁRI ESTÉK

Nagy szeretettel várunk minden 
érdeklődőt az áprilisban induló 
Aszódi Polgári Esték rendez-
vénysorozatunkra! 

Első alkalommal Kaáli Nagy Kálmán aszó-
di polgár mesél a hadifogságban eltöltött 
idejéről, egyben bemutatja az ott megélt 
történésekről készült könyvét. 

Helyszín: 
Aszód, Szontágh lépcső 1.

Időpont:
2016. április 8-án (pénteken) 18:00 órakor

Minden kedves érdeklődőt várunk szere-
tettel!

Urbán László Zoltán 
szervező

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK! 
2016. március 01-től az ASZÓDI ORVOSI 
ÜGYELET telefonszáma megváltozott:

Az új orvosi ügyeleti hívószám:
06 70 370 3104
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Kiállítás

ZÖLDSÉGGYÜMÖLCS 
BOLT

Megújult külsővel és belsővel
 újra megnyílt a 

zebránál.
Naponta friss áruval várjuk 

kedves Vásárlóinkat.

Címünk: 
Aszód Kossuth L. út 21.

Ezt a dalt énekelte a Városi Nyugdíjas Klub 
Hagyományőrző Csoportja a Volt egyszer egy 
helyőrség című kiállítás megnyitójának kezdé-
seként, amely március 10-én nyílt meg a Petőfi  
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériájá-
ban.  Bizony, a népi ének sorai ma már nem 
állják meg a helyüket. A kaszárnyának nem-
hogy nem bádog a teteje, de ma már nem is 
létezik. Pontosabban, a falai ma még küzdenek 
az enyészettel, de ha a következő  évtizedben 
sem történik semmi vele, a természet végleg  
diadalmaskodni fog felette.   

Az aszódi laktanya 10 évvel ezelőtt esett a 
haderőcsökkentés áldozatául, nem sokkal azt 
követően, hogy 2,8 milliárd forintot költöttek 
a felújítására. Talán ezért is érte villámcsa-
pásként az ott szolgáló katonákat és az ott 
dolgozó polgári alkalmazottakat, hogy elve-
szítik a korábban még biztosnak tűnő mun-
kahelyüket. 

A kiállítást megnyitó Sztán István polgár-
mesternek – a helyőrség korábbi parancs-
nokának – a laktanya történetének minden 
fontos állomását bemutató előadásából,  vala-
mint a kiállításon látható ereklyékből, fotók-
ból, emléktárgyakból egyértelműen kiderült, 
a helyőrség jóval több volt egyszerű munka-
helynél, a helyi és a Galga menti társadalmi 
élet fontos része volt, akár azt kiszolgáló hely-
színként, akár a kulturális élet szervezője-
ként, lebonyolítójaként. Arról nem is szólva, 

hogy rendkívüli időjárási körülmények  ese-
tén a civil lakosság bizton számíthatott a ka-
tonák, a technikai eszközök segítségére. A ki-
állításon megjelent egykori katonatisztek, 
polgári alkalmazottak, és persze minden ér-
deklődő álmélkodva nézte az 1994-es Aszód 
Fesztiválról készült videofelvételt, amely 
megint csak azt bizonyította,  a honvédség és 
az önkormányzat összefogása képes volt ezre-
ket megmozgatni a Galga mentén. 

Az eseményen részt vett Kelemen János 
nyugalmazott tábornok is, aki egy adott 
időszakban  felettese volt az aszódi laktanya 
parancsnokságának. Ma is azt mondja, az 
aszódi helyőrség a Magyar Honvédség ber-
keiben belül előkelő helyet foglalt el, amely 
elsősorban a rendeltetéséből adódott. A 
40. Galga Vezetésbiztosító Ezred a katonai 
felső vezetést szolgálta ki, annak rendezvé-
nyeit volt hivatott lebonyolítani  a katonai 
hadgyakorlatoktól kezdve egészen a repülő-
napok biztosításáig. 

A leghálátlanabb feladat Gál Gyulára várt, 
aki azzal „büszkélkedhet”, hogy – Sztán Ist-
ván nyugdíjba vonulását követően – ő volt az 
aszódi helyőrség utolsó parancsnoka. A 2005. 
június 16-án kapott „elbocsátó szép üzenet” 
kézhezvétele után rá várt a felszámolás teljes 
levezénylése. 

– A legnehezebb a személyi beszélgetések 
voltak. Sajnos nagyon sok kollégámnak, baj-
társamnak kellett azt mondani, hogy Önnek, 
mivel megszűnt a beosztása, munkahelyet 
biztosítani nem tudok. De rossz volt azt is 
látni, hogyan üresedik ki a laktanya. Végül 
eljött december 16-a, amikor felszámoló köz-
gyűlést kellett tartani. Akkor köszöntünk el 
az állománytól, és adtuk vissza a csapatzász-
lót a városnak. 

A laktanyában egykor szolgálók, dolgozók 
azt élik meg a legnehezebben, hogy máig 
nem sikerült  a laktanyát hasznosítani. Fel-
röppentek néha ilyen-olyan hírek, némelyik 
még aggodalomra is okot adott, de végül 
nem történt semmi. Az épületek állapota si-
ralmas, némelyiket avatatlan kezek félig vagy 
szinte teljesen le is bontották. A funkcióval 
történő ellátása még messzebbre került. Csak 
a most kiállított ereklyék maradtak, azok ta-
núskodnak,  hogy egykoron Aszódon is szép 
volt a katonaélet.

R. Z.

Emlékkiállítás a relikviákból 

10 ÉVE ZÁRT BE AZ ASZÓDI LAKTANYA
„Az aszódi kaszárnya, bádog a teteje, De sok barna kislánynak kedvese 
van benne.”
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Közélet

Czegei Wass Albert 
1908. január 8-án szüle-
tett a Kolozsvár melletti 
Válaszúton, Magyaror-
szágon. A román had-
sereg 1919 decemberé-
ben elfoglalta Erdélyt, 
amely addig Magyaror-
szághoz tartozott.

A tízéves kisfi ú részt 
vett családjával együtt egy kolozsvári tünteté-
sen, ahol a magyarok önrendelkezési jogokat 
követeltek, amit az USA elnöke, Wilson meg-
ígért. A tömegre rálőttek, sokan megsebesültek, 
másokat letartóztattak és megvertek. Megtiltot-
ták a magyar anyanyelv nyilvános használatát, 
a magyaroktól elkobozták javaikat, földjeiket. 
A kis Wass Albert már gyermekkorában meg-
tanulta, mit jelent magyarként elnyomottnak, 
számkivetettnek lenni, ráadásul édesanyját is 
korán elvesztette.

A nehézségek ellenére sikerült befejeznie ta-
nulmányait Kolozsvárott, majd sorra jelentek 
meg versei, színdarabjai, regényei (pl. Farkas-
verem 1935). Tagja lett a Kisfaludy Társaság-
nak és a Magyar Királyi Akadémia irodalmi 
tagozatának.

1940. december 30-án az első bécsi dön-
tés következtében ideiglenesen Észak-Erdély 
magyar népe felszabadult az idegen uralom 
alól. A háború végén a bevonuló kommunista 
szovjet és román csapatok elől a Wass család-
nak menekülnie kellett. Feleségével és négy 
fi á val először Németországban leltek otthonra, 
majd az Egyesült Államokba költöztek.

Az emigrációban az író dolgozott éjjeliőr-
ként, kertészként, világi lelkészként, majd ál-
lást ajánlottak számára a Szabad Európa Rá-
diónál.

1957-től nyugdíjazásáig a Floridai Egyetem 
Idegen Nyelv Tanszékének tanára volt. Egye-
temi munkássága alatt Amerika-szerte előa-
dásokat tartott a nácizmusról és a kommuniz-
musról, tanácsadója volt a Fiatal Amerikaiak a 
Szabadságért egyetemi mozgalomnak, létre-
hozta az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, 
a Danubian Press Kiadóvállalatot stb. ő volt az 
Erdélyi Világszövetség első elnöke.

Néhány műve a teljesség igénye nélkül: Far-
kasverem, Csaba, Mire a fák megnőnek, Jön-
nek, Adjátok vissza a hegyeimet, A tizenhá-
rom almafa,  A funtinelli boszorkány, Elvásik 
a veres csillag, Kard és kasza, Hagyaték…

1908-1998: Wass Albert élete a XX. századi 
magyar nép hányattatott sorsának lenyomata.

90 évnyi küzdelem és tragédiák sorozata: 
mind a magánéletben, mind a magyar nemzet 
életében.

Ő Mi vagyunk, mi, magyarok. Írásaiban a 
mi életünk elevenedik meg, a mi és szüleink, 
nagyszüleink gondolatai, érzései köszönnek 
vissza. Csak éppen mi ezeket nem tudtuk vol-
na ilyen gyönyörűen szavakba önteni. Wass 
Albert személyiségének lényegét az adja, hogy 
érzései, gondolkodása, világnézete és tanítása 
a mai magyar valóságban a legkönnyebben 
érthető és aktualizálható. Kevés olyan ember 
van, aki ennyi vihar és sorscsapás ellenére meg 
tudta őrizni emberi mivoltát. Nem tört meg, 
hanem nagy íróvá vált és pontosan megírta 
népének, nekünk, magyaroknak, hogy mi-
ként cselekedjünk akkor, amikor szét akarnak 
szakítani, el akarnak tüntetni bennünket; ho-
gyan tegyünk különbséget jó és rossz között; 
hogyan tudjuk megőrizni és átadni gyermeke-
inknek az egyetemes és örökérvényű emberi 
értékeket; hogyan maradjanak meg utódaink 
magyarnak és kereszténynek akkor is, amikor 
mi már nem leszünk.

Ez a tiszta szándék volt Wass Albert belső 
igazsága. Műveit olvasva jobban kirajzolód-
nak tanításai, ezért szeretettel és tisztelettel 
ajánlom azok számára is, akik még nem isme-
rik könyveit és így talán nem is értik, hogy mi 
inspirálta, indította el a szobor-állítás szán-
dékát. Vágyott célunk az, hogy Wass Albert 
szobra előtt megállva és ott elidőzve az író fenti 
üzenete elérjen mindannyiunkhoz.

Varga János Zoltán 

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”

„Fél világot is bejárhatod, más ember földjén 
testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi 
lombot, ha nemzetedről megfeledkezel.”

„Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.”

(Forrás: Raff ay Ernő – Takaró Mihály – Vekov 
Károly: A gróf emigrált, az író otthon maradt – 
Wass Albert igazsága)

MIÉRT PONT WASS ALBERT SZOBOR ASZÓDON…
Remélhetőleg hamarosan szobrot állítanak Wass Albertnek, az egyik 
legnagyobb és legismertebb magyar írónak az Aszódi Wass Albert Ba-
ráti Társaság, Aszód Város Önkormányzata, a Tarr Gábor Alapítvány és 
az Aszódi Polgárok közös akarata és együttműködése nyomán.

PARÁNYI REAGÁLÁS!
Mint az Aszódi Tükör felelős kiadó-
ja, kötelességemnek érzem néhány 
mondatban reagálni a megjelent  
cikkre. 

Ha legnagyobb magyar írónak nevezi a cikk 
írója Wass Albertet, akkor ki Petőfi  Sándor, 
József Attila, Ady Endre? és még sorolhatnám.

Aszód Város Önkormányzata nem azt a dön-
tést hozta, mint ahogyan azt beállítják! Miről is  
döntött a Képviselő-testület? Pontosan idézem: 

10/2016.(I.28.) ÖKT sz. határozat a Wass Albert 
Emlékmű állítása tárgyában végzett munkáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Wass Albert szobor felállításához, an-
nak bekerülési költségének 10%-át, de max. 1 
millió Ft-ot elkülönít a 2016. évi költségvetésé-
ben, mely összeget az államháztartáson kívüli 
források átadásáról és átvételéről szóló 4/2014. 
(III.28.) önkormányzati rendelete rendelkezései 
szerint ad át szobor felállításához. 

2. Az összeg átadására, és az erre vonatkozó 
megállapodás megkötésére akkor kerülhet sor, 
ha a kezdeményezők a szükséges jogi, műszaki 
előkészítést elvégzik, beszerzik az illetékes köz-
lekedési hatóságtól a tervezett helyszín(ek)re vo-
natkozó jóváhagyást, illetve, ha az pályázat be-
nyújtásához az önerő biztosításához szükséges. 

3. Senki nincs ellene a szoborállításnak, de 
Képviselő-testület kéri, hogy a szoborállítás-
hoz szükséges összes hatósági hozzájárulást a 
kezdeményezők szerezzék be, hogy ezek birto-
kában tudjon dönteni tulajdonosi hozzájáru-
lása megadásáról.

Ezek után ki-ki döntse el arról döntött-e 
Aszód Város Képviselő-testülete, mint amit 
fenti írás szerzője állít? Aki jól érti a magyar 
szavak jelentését, biztosan el tudja dönteni!

Aszód Város lakossága megkérdezése nél-
kül felelőtlen kijelentésnek tartom azt is leír-
ni, hogy az „Aszódi Polgárok közös akarata” 
– mint a Város Polgármestere másképpen is-
merem az Aszódi Polgárok véleményét - ezt jó 
lenne tisztázni, hiszen ilyet leírva félretájékoz-
tatják az aszódiakat! Néhány éve valóban volt 
egy aláírásgyűjtés, amit számos nem aszódi 
polgár is aláírt, de azt korántsem tekinthetjük 
reprezentatív mintának, „Aszódi Polgárok kö-
zös akaratának”. Bánjunk  tehát óvatosabban e 
fellengzős kijelentésekkel. 

Kérem a kezdeményezőket, hogy nyilatko-
zataikban szorítkozzanak a tények közlésére, 
mások helyett, azok megkérdezése nélkül nem 
szerencsés, ha nem tényszerűen nyilatkoznak, 
hanem kinyilatkoztatnak ebben az ügyben. 

Sztán István
polgármester
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– Ez ma  a legnagyobb verseny Magyarországon, 
ráadásul nemzetközi minősítésű.  Ennek meg-
felelően a zsűri összetétele is kiváló szakavatott 
szakemberekből áll, akik egyébként a megméret-
tetés előtt felkészítő tréningen is részt vesznek. 

– Elképedtem, amikor azt olvastam, hogy 
1132 nevezés érkezett, vagyis a bírálóknak 
ennyit mintát kellett értékelni. Elsőre kép-
telenségnek tűnik…. 
– Idén – első alkalommal -  előzsűrizés is volt, 
amikor is az ital  illatát és a párlat tisztaságát 
vizsgálták. Azok  a minták, amelyek nem érték 
el a kívánt színvonalat,  kiestek. Ezt követően a 
zsűri több napon keresztül kóstolta és a három 
szempont alapján pontozta a tovább jutott ita-
lokat, hogy kialakuljon , ki  milyen minősítést 
szerez. Azt tudni kell, hogy a mintáknak csak 
számuk van, a bírálók  nem tudják,  éppen ki-
nek a produktumát kóstolják. A teljesítmény 
alapján mintegy 70-80 pálinka szerez fokozatot. 

– Viktor, Te szereted a pálinkát?  
– Jó kérdés. Korábban engem is kínáltak 
vele,  amikor összejött a család, például egy-
egy disznóvágás alkalmával  No ezekről elég 
szörnyű emlékeim  voltak. Aztán egyszer 
egy nyaralás alkalmával Gyulán egy pálin-
ka manufaktúrában megkínáltak egy virág 
illatú pálinkával. Mint kiderült, négyféle 
gyümölcsből készítették. Ez nagyon ízlett, de 
nem ez fogott meg igazán, hanem az a kérdés, 
hogy képes volnék-e magam is ilyet alkotni. 
Ez 2009-ben történt.  Elhatároztam, hogy 
bizonyosságot szerzek. Elkezdtem tanulmá-
nyozni az internetet, és rengeteg tanácsot, 
trükköt olvastam a készítés minden fázisáról. 
Mivel a pálinkafőzést ekkor még nem libe-
ralizálták, főzőt sem igazán lehetett kapni. 
Beszereztem egy rézüstöt, meg a szükséges 
többi kelléket. Több,  mint egy év rákészülés 
után főztem meg az első pálinkát. Banánból, 
mert annyira kifutottam az időből, hogy más 

gyümölcsöt nemigen lehetett kapni. Bevásá-
roltam a zöldségesben és nekifogtam. 

– Banánból is lehet pálinkát főzni?
– Nem tartozik az ideális gyümölcsök közé. 
Nehéz kezelni, sűrű a masszája és könnyen 
leég. Épp ezért töltött el nagy büszkeséggel, 
hogy mégis sikerült párlatot készítenem, ami 
ráadásul életem első versenyén – egy regionális 
szintűn - ezüstérmes lett.  Közben a pálinkafő-
zést is könnyebbé tették, így meg tudtam venni 
az első komolyabb, a hatóság előtt bejelentett 
és elfogadott  berendezést. Azért emlékként a 
régit is megtartottam. 

– Hogyan zajlik maga a főzés? 
– Ez alapjában nem vesz el nagyon sok időt,  
nagyjából hat óra kell a  kétszeri kifőzéshez. 
Nagyon fontos ugyanakkor a rákészülés, a 
cefrézés, amikor is hordóban erjesztjük a gyü-
mölcsöt. Nagyon kell fi gyelni arra, hogy ne 
érleljük túl, mert az aromavesztéssel jár.  Ma 
már műszerekkel lehet mérni, mikor szüksé-
ges elkezdeni a  főzést, bár a jó szakember ezt  
a cefre állagából is tudja. A pálinkát aztán a 
lepárlását követően  pihentetni, szellőztetni 
kell. Az sem mindegy, hogy utána mibe kerül. 
A legjobb az üveg, a hordóban vagy gyümöl-
cságyon való érlelés már egy másik kategória. 

– Min múlik a jó pálinka? 
– 70 százalékban a gyümölcsön, a többi  a fő-
zőn, a főzés módján és más egyéb dolgon. 

Díjnyertes hungarikomok Aszódról  

HÓDÍT A BIGAROT-CSERESZNYE 
Mint arról előző számukban beszámoltunk, városunk polgára, Stvorecz 
Viktor a Quintessence VII. Pálinkaversenyén  a  vadontermő kategóriá-
ban nevezett, kökényből készült pálinkája bronzérmet, a  vadmeggyből 
készült párlata ezüstérmet kapott. Viktornak a hagyományos kategó-
riában indított májusi, úgynevezett Bigarot cseresznyéből készült itala 
ugyancsak bronzérmes lett. A szép sikert elért indulót elsőként erről a 
megmérettetésről kérdeztük. 

TUDOMÁNY 
A FIATALOKNAK

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Dr. 
Hermann Róbert „Az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc fordulópontjai” 
c. előadására, mely április 14-én csütörtö-
kön délután 14 órakor kezdődik az Aszódi 
Evangélikus Petőfi  Gimnázium  és Kollé-
gium dísztermében. A történész előadó a 
Károli Gáspár Református Egyetem Böl-
csészettudományi Kar Új- és Jelenkori 
Magyar Történeti Tanszékének intézetve-
zetője, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
főtanácsosa, 2015 májusától a Magyar Tör-
ténelmi Társulat elnöke.

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázi-
um történelem munkaközössége nevében: 

Dr. Péterfi  Gábor

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes-
ségi területén – így például Érden is - az elmúlt 
időszakban több olyan csalást követtek el vagy 
kíséreltek meg elkövetni ismeretlenek, ahol 
valamilyen rokonnak adták ki magukat és egy 
velük történt eseményre, például balesetre hi-
vatkozva készpénzt vagy ékszert kértek a főként 
idős sértettektől. Ezt az elkövetési módszert 
leginkább a kevés hozzátartozóval rendelkező, 
egyedül élő időseknél alkalmazzák a csalók. 
Sokszor még néhány részletet is ismernek a hi-
vatkozott személy magánéletéből, így a meséjü-
ket még hihetőbb köntösbe tudják bujtatni. 

Nem lehet elégszer fi gyelmeztetni a lakossá-
got a rafi nált csalók fejlett módszereire. 

Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselekmények 
megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk:

– Tartsák rendszeresen a kapcsolatot idős-
korú hozzátartozójukkal!

– Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, 
hogy ne lehessen mondvacsinált indokokkal 
megtéveszteni őket!

– Nyomatékosan, többször fi gyelmeztessék 
őket a fenti esetekhez hasonló elkövetési mód-
szerre. Tanítsák meg nekik, hogy ha ismeretlen 
számról keresik őket hozzátartozóra hivatkoz-
va, akkor először ellenőrizzék le a történetet a 
hivatkozott rokonnál az általuk ismert számon! 

– Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak 
szóba idegenekkel még akkor sem, ha egyéb-
ként jó szándékúnak, kedvesnek tűnnek.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldoza-
tává válnak vagy megpróbálják Önöket vagy 
hozzátartozójukat a fenti, vagy ahhoz hasonló 
módszerrel becsapni, akkor azonnal értesítsék 
a rendőrséget a 107 vagy 112 központi segély-
hívó telefonszámok valamelyikén!

CSALÓ „ROKONOK”
A Pest megyei rendőrök olyan – az elmúlt időszakban megszaporodó - bűn-
cselekménytípusra hívják fel a figyelmet, melynek során a tettesek egy ro-
konra hivatkozva készpénzt, ékszert csalnak ki főként időskorú személyektől.  
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– Mit kell „tudnia” a gyümölcsnek? 
– Fontos, hogy tisztán, egészségesen  és kellően 
érett állapotban kerüljön a cefrébe. A zsűri képes 
megérezni a földes, nem egészséges gyümölcs jel-
legzetes szagát. Jómagam négy kert gyümölcsfáival 
„gazdálkodom”, ennyi tartozik a rokonsághoz. A 
leszedett gyümölcsöt mindig válogatjuk, hogy az 
megfeleljen az előbb említett követelményeknek.  

– Milyen gyümölcsből lehet pálinkát főzni? 
– Gyakorlatilag bármelyikből lehet, ha betart-
ják a fent említett előírásokat, legföljebb egyi-
ket-másikat nehezebb a főzés során kezelni. 
Nyilván vannak olyan gyümölcsök, amelyeket 
az aromájuk miatt különösen kedvelnek. A 
kertünkben van egy úgynevezett Bigarot nevű 
cseresznyefa. Valószínűleg szereti a talajt, mert 
mindig egészséges, szép nagy gyümölcsöket 
terem május végén, június elején. Az ezekből 
készített pálinkáim közül több is nyertes lett. 

– Nekem feltűnt, hogy rengeteg manufak-
túra versenyez. Velük hogyan lehet felvenni 
a küzdelmet?  
– Kétségtelenül előnyben vannak, hiszen ők 
akár több milliós profi  főzőket használnak, 
és nagy mennyiségben termelnek. De pont ez 
a nagy kihívás: van-e már olyan szakmai tu-
dásom, hogy adott esetben meg tudjam őket 
előzni. Említettem, hogy már én is gyárilag 
készített főzőt használok, ám ezt jelentősen 
átalakítottam. Nem mindegy például, hogy a 
hűtő térfogata mekkora, mint ahogy a cső ke-
resztmetszete sem. 

– Mi volt az eddigi legnagyobb sikered? 
2012-ben egy Champion-díjas cseresznyepá-
linkát sikerült készítenem. A Champion-díj 
azt jelenti, hogy a 10 aranyérmes közül válasz-
tanak egyet, mint a legjobbat. Ennek alapján 
elmondhatom, hogy abban az esztendőben 
én készítettem  Magyarország legjobb cseresz-
nyepálinkáját. 

– Ilyen eredmények után mi motivál még, 
mit szeretnél elérni? 
– Két dolog biztosan  késztet arra, hogy foly-
tassam. Az egyik a kísérletezés, hogy új és új 
ízekre leljek. Idén nagyon szeretnék a környé-
künkön vadon termő   gyümölcsökből pálinkát 
csinálni, kítűnő vadkörtésre leltünk. A másik 
motiváció azonban ennél is fontosabb. A pá-
linka igazi hungarikum,  gasztronómiai kul-
túrértéke Magyarországnak. Szeretném ezt a jó 
hírnevet tovább öregbíteni. Jómagam most már 
kistermelőnek számítok, és eljutottam addig, 
hogy az általam készített termékek közül akad, 
amit étteremben kínálnak a vendégeknek. Ta-
lán egyszer eljutok addig, hogy nekem is egy 
nagy pálinkafőzőm, manufaktúrám  lesz.  
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Több, hibásan ejtett hang miatt miért nem 
javasolják az iskolai tanulmányok megkez-
dését? 
Az olvasás, és írás módszertanában a hangoz-
tatott hang alapján tanulják meg a nebulók 
egyeztetni a hang képét, írását. Ha a kisgyermek 
hibásan ejti a hangot, úgy is fogja olvasni, de 
írni is. (pl. jóka, ozike cisza,stb.) Ugyanitt em-
lítem meg, hogy igen fontos és elengedhetetlen 
az azonos oldali szem és kéz használata. A jobb 
kezesnek a jobb szem, a balkezesnek a bal szem. 
Ha a gyermek csak az orrával néz egy vastagabb 
vonalat, akkor még nem alakult ki az azonos 
oldaliság, idegen szóval a lateralitás. Hagyat-
kozzanak  a szakemberek tanácsára , miként le-
het ezen segíteni. Itt hívom fel a fi gyelmet arra, 
hogy nincs szép és csúnya kéz. A bal kézről jobb 
kézre való erőszakos átszoktatás igen súlyos lel-
ki zavarhoz, vagy dadogásra vezethet. (Magam 
is balkezes, balszemes, ballábas vagyok.)

Dysgrafi a gyanús az iskolába készülő gyer-
mekem. Milyen tünetei vannak?
Megjegyzem, hogy a dysgrafi a, és mellette a 
dyslexia főképp az iskoláskorba lépő gyermek 
problémája. Részképesség zavaráról van szó.  
Szűkebb értelemben azt a gyermeket soroljuk 

a dyslexiások közé, akik az általános iskola alsó 
évfolyamában az olvasást, s vele párhuzamosan, 
ritkábban az írást, nem képesek elsajátítani. Ve-
lük is a logopédus foglalkozik. Az olvasás nem 
csak egyszerűen azt jelenti, hogy a grafi kai jele-
ket hangos beszéddé alakítjuk át, hanem a leírt 
jelek, és a kiejtett hangok általánosított képzeteit 
kapcsoljuk össze egy dinamikus folyamatban.

A dyslexia tünetei óvodáskorban:
Mozgás terén: motoros ügyetlenség, koordi-
nálatlan nagy–, és fi nommozgások, a beszéd-
mozgások, valamint az egyensúly érzés zavara.

Irány-, és a téri tájékozódás területén: A jobb, 
és a bal irányok makacs tévesztése, testséma 
zavara, soralkotásban a jobb, és a bal irány fel-
cserélése. ( Már utaltam korábban arra,hogy a 
balkezesség nem egyelő a dyslexiával.)

Emlékezet: Látási,  hallási , és beszédemléke-
zet zavara.

Figyelem területe: Tartós fi gyelemre nem 
képesek, fi gyelmük könnyen elterelhető, több-
nyire csak néhány percre képesek bizonyos 
dolgokra koncentrálni.

Egyéb területen: Beilleszkedési-, és maga-
tartási zavarok, agresszív magatartás, bohóc-
kodás, túlzott visszahúzódozás stb.

Nagyon kérem a szülőket, hogy a fentiek alap-
ján ne Önök döntsék el, hogy részképesség za-
varában szenved-e a gyermekük.  Csak néhány 
intő jelre kívántam felhívni az  Önök fi gyelmét.

Szakember-e az óvodapedagógus a  
beszédhibák felismerésében?
Igen, kiemelten fontosak. Az óvónők  4 éven 
át tanulják az óvodás gyermek fi ziológiai és 
pszichés fejlődését, sajtosságait. Diplomás pe-
dagógusok, akik csak a többi szakemberek-
kel együtt képesek eredményt elérni, hogy az 
óvodáskor befejezése után iskolaéretten kerül-
jenek a gyermekek az iskolába. Magam 46 év 
tapasztalatából tudom, hogy nélkülük sokszor 
nem értem volna el eredményt. A gyermekek 
fejlesztése során rendszeresen konzultálok 
velük, mert általuk is napi szinten kísérhetem 
fi gyelemmel egy-egy kisgyermek fejlődését, 
testi állapotát. Hála, és köszönet nekik.

Kedves Szülők!
A házi feladatok gyakorlása új, és gazdagabb 
élményhez juttatja szülőt, és a kisgyermeket 
egyaránt. Nagyon bízzanak a gyermekükben, 
és a szakemberekben, mert csak így lehet ered-
ményes a közösen végzett munka. 

Tisztelettel:
Kovács István

ny. gyógypedagógiai tanár-logopédus

Nem csak beszédhibás gyermekek szüleinek

GYAKORI KÉRDÉSEK, ÉS HASZNOS TANÁCSOK 

PETŐFI-NAP A PETŐFIBEN

Hagyományainknak megfelelően 
már cius 11-én Petőfi-napot tar-
tottunk iskolánkban, hogy méltón 
emlékezzünk iskolánk névadójára.

A 9. évfolyamos osztályok Petőfi  em-
lékhelyeket látogattak meg Aszód váro-
sában, illetve a Múzeumban voltak. A 
10.-esek a Petőfi -forráshoz kirándultak. 
A többi tanuló változatos programokon 
vehetett részt: szavalóverseny, fi lmvetí-
tés, érdekes előadások, nyelvi feladatok is 
szerepeltek a kínálatban. Aszód és 1848 
kapcsolatáról Pénzes Tiborc Szabolcs, 
a Károli Gáspár Református Egyetem 
adjunktusa tartott előadást. Mindenki 
nagy érdeklődéssel várta öregdiákjain-
kat, ők a negyedik órában rendkívüli 
osztályfőnöki órákat tartottak az osztá-
lyokban. A nap végén került sor a már-
cius 15-i iskolai ünnepségre, fi ataljaink 
a ’48-as eseményeket  Pilvax kávéházi 
jelenetükben idézték fel. Végül koszorút 
helyeztünk el a Petőfi  szobornál. 

APRÓHIRDETÉS
☐ Építési telek panorámával a Galga völ-
gyére, közel a központhoz, déli fekvésű, 
akár extra méretben is eladó. 5,5-9,5 mil-
lió Ft. Telefon: (+36) 70 387-4686.

☐ Még mindig nem íratta át családi ese-
ményeit  őrző VHS kazettáit DVD-re? Te-
gye meg, mielőtt  szalagra rögzített emlékei 
örökre elvesznek!  Felvételeit átírjuk, szín-
korrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően 
menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is 
alkalmas borítóban átadjuk!  „Hogy a múlt 
jelen legyen!”  Telefon: (+36) 20 824 4687.

☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez 
közel, két szobás, felújításra szoruló családi 
ház telekár alatt eladó. Víz, villany beveze-
tésre került, és a szennyvízcsatorna hálózat-
ra is rá van kötve. Telefon: (+36) 28 401 499. 

☐ Panorámás, déli fekvésű építési telek 
akár extra méretben is eladó. Ár: 5,5-9,5 
millió Ft. Telefon: (+36) 70 384 6886.
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Történelem

Grosz Mihály, a monarchia egykori katonája 
kántorként dolgozott, sőt egy tanéven át az 
evangélikus gimnázium hitoktatója is volt. 
Miklós 1929-ben született Aszódon, a család 
legkisebb gyermekeként. Szép énekhangja 
hamar megmutatkozott, azt remélték, apja 
nyomdokaiba léphet, ezért a kisfi út Budapes-
ten élő nővéréhez költöztették, hogy a Kazin-
czy utcai zsinagóga kórusában énekelhessen. 
Amikor 1944 márciusában a német csapatok 
megszállták Magyarországot, a család úgy 
döntött, Miklós nagyobb biztonságban lehet a 
szülei mellett, ezért hazaküldték. Az aszódi já-
rás zsidóságát a magyar hatóságok júniusban a 
helyi zsinagógában vonták össze, innen terel-
ték a vasútállomásra, ahonnan a rákoscsabai 
gettóba, majd Auschwitzba szállították őket. 
Grosz Mihály és felesége, valamint legkisebb 
gyermekük a vészkorszak áldozatává vált. 
Miklós nővére az 1990-es évek végén adott 
életútinterjújában idézte fel az Aszódon töltött 
gyermekéveket és családja történetét.

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium 
2016 áprilisában várostörténeti sétákon mu-
tatja be a helyi zsidóság történetét. A Zachor 
Alapítvány „Virtuális találkozások túlélőkkel 
és szemtanúkkal” című projektjében az aszódi 

gimnázium mellett egy békéscsabai, egy szege-
di és egy pécsi középiskola, valamint egy mis-
kolci általános iskola vesz részt. A program cél-
ja, hogy a diákok saját kortársaiknak mutassák 
be a helyi zsidóság kulturális és gazdasági sze-
repét a település történetében. A feladat azért 
is fontos az evangélikus gimnázium számára, 
mert az iskola szinte a kezdetektől nyitott volt a 
helyi izraelita hitközség előtt, a zsidó családok 
itt taníttatták gyermekeiket. Az 1943/1944. 
tanévben a gimnáziumnak tizenegy izraelita 
diákja volt. A háború miatt a tanévet április 
elején lezárták: két hónap múlva a gimnázium 
izraelita vallású tanulóit is vagonokba zárva 
küldték a gettóba, majd Auschwitz felé. Az 
aszódi temetőben a rendszerváltás után felállí-
tott emléktáblákon hat egykori tanulónk neve 
olvasható. A legkisebbek Grosz Miklósnál is 
fi atalabbak, 11-12 évesek voltak. A sétákon az 
eredeti helyszíneket végigjárva tekinthetnek 
bele a diákok az aszódi túlélőkkel készült inter-
júkba, és Aszódon forgatott korabeli felvétele-
ket nézhetnek meg. A séta útvonala a Szabad-
ság téri emlékműtől a Petőfi  utcai emléktáblát 
érintve az izraelita temetőig tart. A Petőfi  utcai 
táblánál, az egykori zsinagóga előtt – ahol 1940 
körül Grosz Miklósról élete utolsó fényképe 
készült – arról az épületről is megemlékezünk, 
amelyet az 1950-es évek elején lebontásra ítél-
tek. Az aszódi séta programja a Polgármesteri 
Hivatallal és a Városi Kulturális Központtal 
való együttműködésben valósul meg. A pro-
jektet 2016. április 25-én, hétfőn konferencia 
zárja az aszódi evangélikus gimnáziumban, 
amelyre szeretettel várjuk a Galga menti tele-
pülések tanárait és minden érdeklődőt.

Zeman Csaba

VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA DIÁKOKNAK
Tízévesforma kisfiú néz szembe a felvevőgép lencséjével, mögötte hatal-
mas épület, nyitott ajtóval. A kisfiú az épület előtti korláton állva egyen-
súlyoz. A felvétel 1940 körül készült Aszódon, Grosz Miklóst ábrázolja. 
Miklós apja még a Szatmár megyei Szakaszon született: a települést a 
trianoni döntés következményeként elcsatolták, így a Grosz család a 20-
as évek elején Aszódra költözött. 

25 ÉVE ÍRTUK 
Az Aszódi Tükör 1991. márciusi 
számában az újság először írt az 
evangélikus egyház korábbi tulaj-
donának visszaigénylési ügyéről. 
Az akkori képviselő-testület jo-
gosnak ítélte meg a kérést, és 
egy bizottságot hozott létre an-
nak érdekében, hogy a folyamat 
megkezdődhessen. 

Az újság beszámolt arról, hogy az új vá-
rosban először tartottak közmeghallgatást. 
Bár az akkori szerkesztő azt írta,  nem tör-
tént az ülésen semmi szenzációs, Bagyin 
József polgármester hozzászólása mégis 
érdekesnek tűnik. A polgármester ugyan-
is arról  beszélt, mióta megkapták a városi 
címet, az aszódiak hirtelen megemelték az 
elvárás szintjét, és szinte egyik napról a má-
sikra szeretnék pótoltatni az elmúlt évtize-
dek okozta lemaradást…

A lapban olvashattak  az OTP által kez-
deményezett fejlesztésről, amelynek kö-
szönhetően megépültek az OTP-lakások 
és a bank fi ókja. Az építkezést februárban 
elkezdték, az elkészítés időtartamát 357 
munkanapban határozták meg.  

Öregdiákok jelentkezését várta az Aszódi 
Petőfi  Sándor Gimnázium és Szakközép-
iskola Baráti Egyesülete, amely 1989-ben 
alakult. Az egyesület célként a nagy múltú 
Alma Mater erkölcsi és anyagi támogatását, 
továbbá azt, hogy összetartsa az egykori is-
kolatársakat. 

Bank László Honvédsereg a Galga mentén 
című cikkében azt elemezte, a hatvani csa-
tát követően Gáspár tábornok milyen lehe-
tőséget szalasztott el azzal, hogy egy-másfél 
napra megállt seregével Aszódon, és nem 
mozdult. Pedig ha tovább vonult volna Gö-
döllő irányába, be lehetett volna keríteni az 
Isaszegnél csatázó osztrák sereget, döntő 
csapást mérve arra. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 
Szombatonként: 08.00–12.00
Vasárnaponként: 09.30–11.30

Szent István Patika:
Április 2-3. 

Április 16-17.
Április 30-május 1. 

Városi Gyógyszertár:
Április 9-10.

Április 23-24.

Március: 
26–28.:
dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

Április
2–3.: 
dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529 

9–10.:
dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319
16-17.
dr. Márton János (+36) 30 400 9819  
23-24.:
dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
30-május 1. 
dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Aszód–Valkó 1:1
Gólszerző: Dobes Raymond
Az időjárási körülményekhez képest viszony-
lag jó talajú játéktér és mintegy 100 néző fo-
gadta a csapatokat a tavaszi szezon első hazai 
mérkőzésén. 

Az első félidőben inkább az Aszód birtokolta 
többet a labdát, veszélyes helyzetet azonban a 
vendégek tudtak teremteni, amikor a visszafu-
tó aszódi kapus, Darabont Dani felett a hálóba 
próbálták ívelni a labdát.  Az aszódi mezőny-
fölény meddő volt, a vendégek védelme min-
den hazai próbálkozást meghiúsított.

A második félidő 53. percében a valkói kapu 
előtti kavarodásban az aszódi Fazekas Gábor 
ellen szabálytalankodtak. A büntetőt Dobes 
Raymond magabiztosan értékesítette (1-0). 
Nyílt lett a meccs, a vendégek a zárt védeke-
zésen kívül egyre gyakrabban jöttek előre. 
Sajnos a mieink a vezetés ellenére is idegesen 
játszottak, próbálták minél előbb eldönteni 
a  mérkőzést. A 73. percben kapusunk kétes 
szituációban góltól mentette a hazai hálót. 

A büntetőt reklamáló vendégek miatt percekig 
állt a játék, a játékvezető pedig szögletet ítélt. A 
jobb oldali beívelésre a valkói Mohos Márk ér-
kezett pontosan, és a hosszú sarokba csúszta-
tott (1-1). Izgalmas lett a végjáték, de már nem 
született újabb találat. Igazságosnak mondha-
tó döntetlen született. 

Aszód–Vácduka 1:2
A kezdés előtt némileg borzolta a kedélyeket, 
hogy a játékvezetőnek csupán egy segítője volt, 
a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség  bíróhiány 
miatt nem tudott küldeni embert…

Jól kezdte az aszódi csapat a találkozót. 10 
perc elteltével már a második szögletet rúghat-
ta a csapat, ám a beadás utáni fejesek elkerülték 
a vendégek kapuját. Ezután kiegyenlítettebbé 
vált a közdelem, és bizony a Vácduka megsze-
rezhette volna vezetést is, miután az aszódi 
kapus rosszul jött ki, és üresen maradt a ka-
puja. A vendégek csatára azonban nem tudott 
betalálni. Újabb aszódi rohamok következtek, 
és Masznyík Dávid a 30. percben kihagyta a 
kihagyhatatlant is. Ez pedig nyolc perc múlva 
megbosszulta magát, a Vácduka ugyanis  meg-

szerezte a vezetést. A hazaiak hiába rohamoz-
tak, azt rendre középen tették, ám ott a vendé-
gek fi zikai erőfölénye jól érvényesült. 

Szünet után sem változott a játék képe, a 
mezőnyben pattogott jobbára a labda, a hazai 
csatárok továbbra is elképzelés nélkül fociztak. 
Az 55 percben egy védelmi hibát követően a 
vendégek növelték az előnyüket. A 70.percben 
egy igazi erőteljes lövés veszélyeztette a dukai 
kaput, ám a hálóőr bravúrral védett. A 83. 
percben aztán Sárga László kapáslövése révén 
szépített az Aszód, és a hátralévő percekben 
egyenlíthetett is volna. Kár a három pontért, 
mert ennél nehezebb próbatételek következ-
nek az elkövetkező hetekben, elég ha csak a 
Hévízgyörk elleni mérkőzésre gondolunk.  

Tavaszi rajt győzelem nélkül 

ÉRVÉNYESÜLT A FOCI ARANYSZABÁLYA
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„A fi atal az, akinek fogalma sincs róla, hogy…”
(Tímár György)

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: V) 12. Menyasszony  
13. Orosz férfi név  14. Járom  15. Becézett Zoltán  17. Észak  18. Szennye-
zett levegő  20. ASG  21. Becézett Árpád  23. Néma Sanyi  24. Hangosko-
dás  26. Amper  27. Kreol azonos hangzói  28. Urán  29. Liter  30. Rang-
jelző  32. Rég: Telenor  35. Borszesz  39. Juttat  40. Kálium  41. Foszfor 
vegyjele  42. Sír  43. Névelő  44. Etcetera röv.  47. József Attila egyik 
nővére  49. Robbanó szerkezet  52. OSI  54. Bútor áruház  56. Oxigén  
57. Eszes  58. Csiga faj  59. Zacskó darab!  60. Alapfokú Művészeti Iskola  
63. XIX. századi államférfi , a Batthyány-kormány pénzügyminisztere
Függőleges: 1. Hon  2. Keleti szláv népcsoport  3. Pest megyei patak  4. 
Egyharmad!  5. Téli sporteszköz  6. Rágcsáló  7. Téli csapadék  8. Becézett 
Orsolya  9. Elfele!  10. Motor márka  11. Férfi név  16. Jód  19. Félsz!  21. 
Dehogy!  22. Lelkész  25. Becézett János  27. Vége, németül  29. Fogunkra 
rakódik  31. Igás állat  33. Ak!  34. Origó  36. Tanuló vezető  37. A három 
testőr egyike  38. Kunyhó  45. Aszújáról híres vidék  46. Sok  48. Sport 
fogadás  49. Tokaj-hegyaljai borvidék híressége  50. Még, németül  51. 
Amper  53. Iskolás  55. Unni kezd!  57. Nulla  60. Szélein avat!  61. Sál 
szélek!  64. Kén  65. Névelő
                      –  fné   –  

Februári számunk rejtvényének helyes megfejtése: „A régi szép idők az most van.”A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát  Sárai Judit (Radnóti u. 4.)  
és Bognár Lászlóné   (Rákóczi utca 17.) nyerte.  E számunk rejtvényének megfejtését 2016. április 12-ig  szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére 
(2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

REJTVÉNY

AKCIÓ!
A telkek megvásárlása  esetén igény szerint részlet-

fizetési kedvezményt biztosítunk! 

További információkért keressék fel honlapunkat!
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