Aszód Város Közéleti Havilapja

Ingyenes kiadvány

Két katasztrófavédelmi őrsöt is átadtak július harmadikán az országban. Az egyik Nógrád megye közbiztonságát szolgálja majd, míg a másik a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság legújabb szervezeti
egysége lett Aszódon. Utóbbi 18 település 41 ezer polgárát szolgálja.

Már az avatás napján oltottak
Fotó: Aszódi Tükör

Aszódon is van már katasztrófavédelmi őrs

Pattogó fúvószene, egyenruhában feszítő csinos
nők és fess férfiak. Ez a kép fogadta a Malom
közben az avatás napján és idején erre sétálókat,
illetve Dr. Bakondi György tű. altábornagyot,

országos katasztrófavédelmi főigazgatót, aki
részt vett az ünnepségen, és a Himnusz elhangzása után elsőként lépett mikrofonhoz.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Még folyik az aláírásgyűjtő ívek feldolgozása

Nem válaszol a szaktárca
menekülttábor-ügyben
Még folyik az aszódi volt laktanyában egy esetleges menekülttábor elhelyezése ellen indított aláírásgyűjtés feldolgozása, de az ívek mennyiségéből látható, sokan nem szeretnék, hogy a Galga-mente létszáma
így növekedjen.

2013. augusztus

XXV. évfolyam, 8. szám | 2013. augusztus

Olyan pénzt vonnak
el Aszódtól, amit
meg sem kapott?
Továbbra sincs közös önkormányzati hivatal Verseggel

Törvényességi felhívást intézett Pest megyei
Kormányhivatala az aszódi képviselő-testület felé, mert a mai napig nem jött létre az
Aszód–Verseg Közös Polgármesteri Hivatal.
Az elmarasztalás anyagi veszteséggel járhat,
több mint 6 millió Ft – a közös működtetés
következtében járó kiegészítés – elvonását helyezte kilátásba az Államkincstár. Ráadásul
ezt az összeget még meg sem kapta városunk.
Az önkormányzati törvény módosítása értelmében 2013. január elsejétől a 2000 főnél kevesebb lélekszámú településeknek a járáson belül
közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk
egy másik településsel, amennyiben a két települést – közigazgatási határ tekintetében – legfeljebb egy másik választja el egymástól.
Verseg polgármestere dr. Rácz János, 2012.
decemberével azzal kereste meg Aszódot, alakítsanak közös önkormányzati hivatalt. Aszód
Város képviselő-testülete azonban nem méltányolta ezt a kérést, mondván, Kartal a közvetlen
szomszédja Versegnek, célszerűbb volna vele
társulni, annál is inkább, mert a két községnek
amúgy is van már számos kapcsolódási pontja.
(Folytatás az 5. oldalon.)
Kérdés persze, mennyit ér ez a kezdeményezés
akkor, amikor az olvasható és látható a különböző médiákban, hogy más helyszíneken is
tiltakoztak az ott élők, mégis menekülttábort
kell befogadniuk.
Mint ismeretes, Sztán István, Aszód polgármestere néhány hete aláírásgyűjtést kezdeményezett, mivel egy általa meg nem nevezett
forrásból megtudta, (...)
(Folytatás az 6. oldalon.)
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Önkormányzati hírek
2013. július 4.

A menetrendtől eltérően egy héttel később, július 4-én tartotta soros
ülését Aszód Város Képviselő-testülete. A grémiumra 20 napirendi pont
várt a nyílt ülésen, míg a képviselő-testületi ülés zárt részében négy
napirendi pontot tárgyaltak.

lési szilárd hulladék közszolgáltatási díjára
vonatkozó önkormányzati rendelettel. A tárgyalás előzménye, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal körlevélben hívta fel a figyelmét
valamennyi megyei településnek a 2013. évi
hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díjával
kapcsolatos jogszabályváltozásokra. A változás leglényegesebb eleme, hogy 2013. január 1.
napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi önkormányzat nem jogosult
megállapítani, a képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie a szilárd hulladékra
vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást. Ez a mostani képviselő-testületi ülésen megtörtént.
Jóváhagyta képviselő-testület a város Helyi
Esélyegyenlőségi Programját. Ez korábban
elkészült már, ám időszerű volt megújíttatni.
A Program felülvizsgálatára azért volt szükség, mert a pályázatokon való részvétel egyik
feltétele az aktuális helyzet bemutatása. Az
elkészült anyag – amelyet az önkormányzat
szakemberei, civil szervezetek tagjai és vállalkozók képviselői társadalmi munkában készítettek - teljes áttekintést mutat Aszód társadalmáról, így számos más munkához is hasznos
támpontot nyújthat.
Megtárgyalta és elfogadta a grémium az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. városban végzett
tevékenységéről készített beszámolóját. Mint
ismeretes, az orvosi ügyeletet ezen cég látja
el Aszódon, Kartalon, Ikladon, Domonyban
és Versegen. Statisztikájuk szerint 2012-ben
2077 beteget láttak el, ezek közül 220 beteget
kellett kórházba utalni. A számadatok alapján
az is kiderül, hogy igen magas azon esetek száma, amelyek nem igényelnek sürgősségi betegellátást, csupán arról van szó, hogy sokan úgy
gondolják, kényelmesebb ellátatni magukat az
ügyeleten, mint rendelési időben az Sztk-ban

Elsőként a Városi Óvoda sajátos nevelési
igényű gyermekeinek ellátásáról szóló előterjesztést tárgyalták. Az idevonatkozó törvény
értelmében a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátásban részesüljön. A Városi Óvodában két
SNI-s gyermek jár, mely kicsinyek fejlesztése
négy hónapra 428 ezer FT-be kerül. A képviselő-testület döntése értelmében ennek anyagi
vonzatát képviselő-testület döntése értelmében ennek anyagi vonzatát a feladatra biztosított normatív támogatás összegéből – és mivel
az nem fedezi a teljes költséget - az intézmény
saját költségvetéséből kell biztosítania.
Zárt ülésen döntött a grémium az AranykapuBölcsőde vezetői pályázatának elbírálásáról a testület. Természetesen a végeredmény
nyilvános, így közreadható, hogy a város eme
intézményét 2013. szeptember 2-től öt éven át
Berényné Baranyi Márta vezeti majd. A váltás
azért történik, mert a korábbi vezető írásban jelezte, élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy 40 év
munkaviszony után nyugdíjba vonulhasson. A
képviselő-testület a kérést méltányolta, egyben
köszönetét fejezte ki Kovács Ferencnének sok
éves, áldozatkész munkájáért.
Változik a Malom közben a forgalmi rend,
így az erre járó autósoknak figyelnie kell arra,

ne megszokásból vezessenek. Erről is tárgyalt
a képviselő-testület. A témával részletesen, külön cikkben foglalkozunk.
Tárgyalt a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás
célú helyiségek bérletének és elidegenítési szabályairól, a lakbérek,bérleti díjak mértéknek
megállapításáról szóló rendelet módosításáról.
Sztán István polgármester elöljáróban jelezte,
két lépcsőben tárgyalnak a napirendi pontról,
a véglegesítésre az augusztusi képviselő-testületi ülésen kerül sor. Míg az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a rendelettervezet
elfogadását javasolta, addig a Városfejlesztési
Bizottság elnöke, Asztalos Tamás jelezte,
több módosító javaslatuk is van, így ez ügyben
augusztus 5-én rendkívüli bizottsági ülésen
tárgyalnak, és a javaslataikat előterjesztik az
augusztus 29-i testületi ülésre. Dr. Bóta Julianna jegyző arról tájékoztatta a grémiumot,
hogy az önkormányzati ingatlanok felmérése
még folyik, így valóban indokolt, hogy a végleges döntés a besorolásukról augusztus 29-én
szülessen döntés.
Módosította a képviselő-testület a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet. A
rendeletet lapunkban megtalálják, a temetővel
kapcsolatos hírekről szintén külön cikkben olvashatnak majd.
Foglalkozott a képviselő-testület a telepü-

Utóbbi esetében természetesen az a dilemma, hogy a szóban forgó ingatlan nem túl
olcsó áron került-e értékesítésre. Nem volt ez
másképp a legutóbbi képviselő-testületi ülésen sem.
Három, az önkormányzat által többször
meghirdetett ingatlanra érkezett vételi
ajánlat, melyekről döntöttek a képviselők,
mégpedig az eladás mellett. A Szent Imre
utca 2. szám alatti ingatlant 1 millió 620
ezer Ft-ért , a Petőfi Sándor utca 5. szám
alatti ingatlant 6 millió 264-ezer Ft-ért, a
Deák Ferenc utca 5. szám alatti ingatlant
1 millió 670 ezer Ft-ért adja el a várost.
Az ingatlanok értékesítését mindössze egy
képviselő, Szovics Pál (Fidesz –KDNP)
nem támogatta, mondván, az áron aluli

A lakatlan épület is viszi a pénzt
Három ingatlant értékesít a város

Sok éves tapasztalat, hogy az önkormányzati ingatlaneladások mindig
vita tárgyát képezik a képviselő-testületi üléseken. A fő kérdés, hogy
megtartani érdemesebb – ami egyébként, mármint az állagmegőrzés
szintén pénzbe kerül – vagy eladni?
értékesítéssel felélik a város vagyonát. A
városatya még élesebben fogalmazott akkor, amikor azt állította, ezek a pénzek
nem elkülönített alapba kerülnek, hanem
a város működésére, sőt jutalmazásokra
fordítják. Sztán István polgármester válaszában elmondta, hogy olyan ingatlanokat
adnak el, amikre sokat kellene költenie az

2013. augusztus

önkormányzatnak, amelyek folyamatosan
pénzt vonnak el a város költségvetéséből
– pl. a szolgáltatók készenléti díjai, – majd
emlékeztette a képviselőt, korábban a Kossuth Lajos utca 16. szám alatti ingatlan
esetében a Pest megyei Kormányhivatal
bontást rendelt el az önkormányzat költségére, annyira leromlott az ott található

vagy a háziorvosi rendelőben. Sajnos arra nem
terjed ki a figyelmük, hogy ezzel adott esetben
esetleg a tényleges sürgősségi ellátást igénylők
kínjait hosszabbítják meg.
Három, az önkormányzat által többször
meghirdetett ingatlanra érkezett vételi ajánlat,
melyekről döntöttek a képviselők, mégpedig
az eladás mellett. A témával részletesen, külön
cikkben foglalkozunk.
Segítséget kért az önkormányzattól az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, amely az
aszódi mentőállomás mentőautóinak mentéstechnikai eszközök felszereltségének javítását
szeretné elérni oly módon, hogy az itt állomásozó egyik autóba kapnográf eszközt (légzésfigyelő monitort) szerelnének. A képviselő-testület 50 ezer Ft hozzájárulást szavazott meg.
Az eszköz ára egyébként bruttó 1.016.000.- Ft.
Nem támogatta viszont a grémium az Aszódi
Evangélikus Egyházközség kérelmét. Az evangélikus gyülekezet 20 fő fiatalt kíván az obernburgi testvérgyülekezethez kiutaztatni, ehhez
kért 100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást.
450 ezer Ft-os keretre pályázhatnak idén a
város civil szervezetei, így döntött városunk
képviselő-testülete. Lapunk megjelenéséig
már le is zárult a pályázat, így következő számunkban arról tudunk beszámolni, hogy az
egyes civil szervezetek milyen összegű támogatásban részesültek.
A képviselő-testület döntése értelmében
benyújtja pályázatát az aszódi önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÁROP3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok
számára című kiírásra, amelyen minimum 10,
maximum 22 milliót nyerhet el a település. A
pályázatnak nincs önrésze, a pályázatírás költségét azonban a városnak kell fedeznie, ez nem
tartozik az elszámolható költségek közé.

Aszód Város Önkormányzatának megbízásából elkészült a Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában az informatikai rendszer
működésének belső ellenőri vizsgálata. A
vizsgálat megerősítette azt a mindennapos
tapasztalati tényt, hogy a hivatal informatikai rendszere fejlesztést igényel. A város
2013. évi költségvetésében erre a célra 1 millió 640 ezer Ft-ot elkülönítettek. Kiderült
azonban, hogy még ez is kevésnek bizonyul,
további 800 ezer Ft-ra van szükség ahhoz,
hogy beszerezhetők legyenek a szükséges
szerver kliens gépek, szoftverek, illetve a vírusvédelem is megoldható legyen. Az ös�szeg más rovatban – Polgármesteri Hivatal
világításkorszerűsítése címen – rendelkezésre állt, az átcsoportosításhoz azonban a
képviselő-testületnek is hozzá kellett járulni.
Ez megtörtént, ám előtte Asztalos Tamás, a
Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
elnöke furcsállotta, hogy a bizottságot egy
két és fél milliós beszerzésbe nem vonták be.
Sztán István polgármester viszontválaszában
elmondta, ez nem közbeszerzés, mert az ös�szeg nem éri el a közbeszerzési értékhatárt,
amely most 8 millió Ft. Az árajánlatok bekérése és a döntés a hivatalvezető – ebben az
esetben a jegyző – feladata. Dr. Bóta Julianna
jegyző jelezte, ő minden segítséget szívesen
elfogad. Rigó Lászlóné képviselő asszony
kompromisszumos megoldásként azt javasolta, hogy a városfejlesztési bizottság elnöke vegyen részt a beszerzés folyamatában. E
javaslat mellé állt dr. Leitl Norbert, a Jogi
és Ügyrendi Bizottság tagja is, és azt kérte, a
határozati javaslatba kerüljön bele, hogy a lebonyolításban vegyen részt a Városfejlesztési
és Közbeszerzési Bizottság. Ezzel a képviselő-testület egyetértett, és ezzel a határozati
javaslattal kiegészítve fogadta el a napirendi
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pontot. Az ülést követően a polgármester levélben kérte a bizottság elnökét, hogy a javaslatokat 2013. július 25-ig küldje meg.
Eltűnt a Csengey Gusztáv Általános Iskola
villámhárító rendszere a korábban elvégzett
tetőszigetelést követően, pontosabban, nem
került visszaépítésre. A képviselő-testület
hosszas vitát követően arról döntött, hogy
tervezésre a polgármester kérjen be árajánlatokat, és a legjobb ajánlattevővel készíttesse el
a tervet. Ezt követően a képviselő-testület dönt
a kivitelezésről és annak fedezetéről. A tervezés költségének fedezésére a város céltartalékát
jelölték meg.
Két pályázat érkezett az Aszódi Tükör felelős szerkesztői tisztére: a budapesti illetőségű
Localinfo Kft. azonban a határidő lejárta után
és nem a kiírásnak megfelelő tartalommal
küldte el ajánlatát. A másik pályázó Rácz Zoltán volt, akinek ajánlatát egyhangúlag fogadta
el a grémium. Az ajánlat havi bruttó 270 ezer
Ft-ról szólt, amely összegért a felelős szerkesztőnek az újság elkészítésén túl a nyomdai előkészítési, a nyomda és terjesztési költségeket is
fedeznie kell.
Elfogadta a képviselő-testület a XXII. Aszód
fesztivál programtervezetét. A végleges programot lapunkban megtalálhatják.
Törvényességi észrevétel érkezett a Pest
megyei Kormányhivataltól annak okán, hogy
nem alakult meg az Aszód–Verseg közös Polgármesteri Hivatal. A témával részletesen, külön cikkben foglalkozunk.
A képviselő-testület ezt követően elfogadta
a Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, majd az
„Egyebek” napirendi pontban felmerült témákkal, bejelentésekkel foglalkozott. A grémium a zárt ülés témáinak megtárgyalásával
zárta munkáját.

épület. Dr. Bóta Julianna jegyző pedig jelezte a képviselőnek. a befolyt pénzek nem
a Polgármesteri Hivatal, hanem az önkormányzat számlájára folyik be, az ezen
található összegről pedig minden esetben
a képviselő-testület dönt. Asztalos Tamás,
a Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
elnöke más oldalról közelítette meg a kérdést.
A Petőfi utcai épület valamikor az Ipartestület
épülete volt, így van várostörténeti értéke. Ebből a szempontból szerencsésebb, ha használatba kerül, mintha továbbra is üresen állna, és
emiatt gyorsabban romlana az állaga.
A z összeg egyébként – mivel ingatlaneladásról volt szó – az önkormányzat fejlesztési tartalékába kerül.
R. Z.

A jobb sorsra váró
Petőfi utca 5. szám alatti ingatlan
Fotó: Rácz Zoltán
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Már az avatás napján oltottak

Aszódon is van már katasztrófavédelmi őrs
(Folytatás az 1. oldalról)
Az altábornagy köszöntőjében úgy fogalmazott,
hogy az aszódi katasztrófavédelmi őrs működésével egy olyan szervezeti, fejlesztési lépésről van szó,
amelynek köszönhetően erősödik a közbiztonság
és a térségben tizennyolc település negyvenegyezer lakója érezheti magát nagyobb biztonságban.
Az őrs nem csupán tűzoltási, műszaki mentési
feladatokat lát majd el, hanem elvégzi azokat a
feladatokat is, amelyeket a katasztrófavédelmi
törvény a szervezetnek feladatul ad. Bakondi
György hangsúlyozta, kiemelt figyelmet kell
fordítani a megelőzésre az önkéntesek, az önkormányzatok és a társhatóságok bevonásával.
Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a védelmi rendszer
átalakítását méltatva elmondta, hogy a dunai
árvíz megmutatta, az új rendszer minden kétséget kizárva jól működik. Mutatja ezt az a magas
szintű együttműködés is, amely a kihirdetett
veszélyhelyzet idején észlelhető volt a rendszerek között. A kormánymegbízott szerint két
tényezőn állt, hogy a veszéllyel a lehető legjobb
és legmagasabb szinten sikerült felvenni a versenyt. Mint mondta, az új védelmi rendszer az

együttműködésre épít, kihasználva azt a profizmust, amit a rendvédelemnél szolgálatot teljesítők hosszú évek tapasztalataival megszereztek és
felhasználja az önkéntesek lelkesedését, segíteni
akarását. Az elmúlt hetek során tapasztaltak szerint ez a rendszer jól működik, jól vizsgázott.
Sztán István, a város polgármestere Erdély
Ernő „A tűzoltó” című verséből idézve köszöntötte a jelen lévőket Aszód város képviselő-testülete és a lakosság nevében. A polgármester
köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
az elhatározást ilyen rövid idő alatt tett követte
és Aszódon megalakult az őrs.
Branyiczky Márk tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondta, az avatás napjának reggelén egy
közel százötven négyzetméteres faszerkezetű
épület oltását kezdte meg az aszódi őrs egysége,
amelyhez négy perc alatt értek ki. Mire a gödöllői hivatásos tűzoltó-parancsnokság egységei a
helyszínre értek, a tüzet eloltották. Az alezredes
hangsúlyozta, ennél jobb példa nem is kell arra,
mekkora létjogosultsága van az őrsnek. Mint
mondta, a cél az, hogy ellássa a térség mentő és

tűzvédelmi feladatait, szolgálva ezzel a lakosság
és a gazdasági szereplők életének és anyagi javainak védelmét. Beszéde végén Branyiczky Márk
emléklapot nyújtott át Aszód város polgármesterének, megköszönve ezzel a város támogatását.
Ezt követően az igazgató átadta az állományparancsokat az aszódi őrsön szolgálatot
teljesítő 18 tűzoltónak. Darnyi Ágnesnek, a galgahévízi művelődési ház igazgatójának a szavalata után Karácsondi Mihály bagi plébános
szentelte fel az őrsöt, azt kívánva, hogy….. Az
ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.
Az aszódi őrs elhelyezéséhez szükséges épületet az önkormányzat adta. Az egyszintes
épület magastetős kialakítású, amely az 1950es, 60-as években tűzoltóság számára épült,
majd ezután egy ideig használaton kívül maradt, később pedig a Kaáli Nagy Kálmán által
létrehozott Aszódi Elektromos Gyűjtemény
működött benne. A mostani fejlesztésnek köszönhetően több, mint 20 millió Ft-ból újult
meg az épület. A 143 négyzetméter alapterületű őrsön található szerállás, iroda, teakonyha,
háló, öltöző, vizesblokk és raktárhelyiség. A
garázsban egy Mercedes típusú fecskendő áll
készenlétben a nap 24 órájában. Az iroda az
őrsparancsnok mellett a katasztrófavédelmi
megbízott számára is helyet biztosít.
Rácz Zoltán
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Olyan pénzt vonnak el Aszódtól, amit meg sem kapott?
Továbbra sincs közös önkormányzati hivatal Verseggel
(Folytatás az 1. oldalról)
Ilyen a szennyvízcsatorna-hálózati társulás, a
versegi felső tagozatos iskolások Kartalon történő oktatása stb. Ám Időközben kiderült, Kartal sem szeretne a versegiekkel közös hivatalt.
Az önkormányzati törvény azt is kimondja,
amennyiben 60 napon belül nem kerül sor a
közös önkormányzati hivatal létrehozására,
vagy ahhoz valamelyik település nem tud
csatlakozni, az illetékes kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első
napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. Aszód március
22-én kapta meg azt a határozatot, amely szerint dr. Tarnai Richárd Pest megye kormánybiztosa április 1-től Aszódot jelölte ki a közös
önkormányzati hivatal megalakítására. Az
aszódi képviselő-testület március 28-i ülésén
úgy döntött, ezt elutasítja, él fellebbezési jogával, és jogszabálysértésre való hivatkozással a
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordul. Ezt az álláspontját
az április 9-én tartott rendkívüli ülésén megváltoztatta az aszódi grémium és elfogadta a
kijelölést. Erre a képviselő-testületi ülésre
egyébként meghívták a versegi polgármestert
és a z ottani képviselő-testület, de senki sem
jelent meg részükről.
Sztán István polgármester május 2-án levélben fordult dr. Tarnai Richárd kormánybiztoshoz, kérve, hogy országgyűlési képviselőként kezdeményezze az önkormányzati
törvény módosítását, hogy a jogszabályok közötti összhang megteremtődjön és a gyakorlatban végrehajthatóvá váljon. Főleg a kijelölés
és a létrehozás dátuma közötti időszakot tartja rendkívül kevésnek a polgármester, mivel
számos feladatot kell ez idő alatt elvégezni,
pl. a közös önkormányzati hivatal szervezeti

és működési szabályzatának elkészítését, valamennyi szabályzat átdolgozását, össze kell
hangolni a számítógépes programokat stb.
Fontos volna – lásd Aszód és Verseg példáját
– ha az önkormányzatok tiszta lappal, pontos
elszámolással hozhatnák létre a közös hivatalt,
kijelölés esetén pedig a kormányhivatal közreműködne az érintett önkormányzatok közötti
egyeztetésekben.
A közös önkormányzati hivatal a mai napig
nem jött létre. Április 30-án a versegi képviselő-testület furcsa módon a kormányhivatal
kijelölése ellenére olyan határozatot hozott,
amely szerint nem kíván Aszóddal közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Sztán István
polgármester szerint Verseg egyébként is teljesíthetetlen követelésekkel áll elő.
– Dr. Rácz János polgámester azt szeretné,
hogy mindegy ugyanúgy menjen, mint eddig, Versegen ugyanannyian dolgozzanak a
hivatalban, mint eddig. Csakhogy a közös önkormányzati hivatal nem kirendeltség és körjegyzőség működtetését jelenti. A közös polgármesteri Hivatal székhelye Aszód, Versegen csak
ügysegédszolgálat működne, amelynek feladatait két ember látná el. Ráadásul nem ismerjük
Verseg pénzügyi helyzetét, és azt sem tudjuk, a
versegi önkormányzati hivatalnak van-e adóssága. Ha van, mi ezt nem kívánjuk átvállalni.
Lapunk levélben kért az ügyben dr. Rácz János, versegi polgármestertől, illetve Czeczéné
dr. Szirmay Gabriellától tájékoztatást, ám semmi válasz nem érkezett. Az általunk ugyancsak
megkeresett Pest Megyei Kormányhivatal sajtófőnöke, Bazsó Zoltán pedig a következő levelet küldte:
– Köszönjük megkeresését, kérdésére a választ dr. Ruszthi Zsolt, a Pest Megyei Kor-

mányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának főosztályvezető-helyettes adja meg:
„Az Aszódi Közös Önkormányzati Hivatallal
kapcsolatos megtisztelő érdeklődését és az e témában feltett, elektronikus levélben eljuttatott
kérdéseit megköszönve, ezúton is szeretném
megerősíteni információja helytállóságát arról,
hogy Aszód Város Önkormányzata jogorvoslattal élt a kormányhivatal kijelölő döntésével
szemben. A keresetindítás következményeként
jelenleg peres eljárás van folyamatban, így a per
jogerős befejezéséig nyilatkozatot kiadni nem áll
módomban, különös tekintettel arra, hogy a feltett kérdései szoros összefüggésben állnak a per
tárgyával. Természetesen a jogerős bírósági határozat kézhezvételét követően ismét készséggel
állok Szerkesztő Úr rendelkezésére.
dr. Ruszthi Zsolt a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály
főosztályvezető-helyettes”
Aszód első embere időközben levelet írt az
államkincstárnak, amelyben kifogásolja a
6,3 millió Ft elvonását, tekintettel arra, hogy
a 2013. január elsejével induló költségvetési
évben nem volt még közös önkormányzati
hivatal, illetve még az sem volt ismert hogy létre kell hozni. Április elsejével Aszód költségvetését nem emelte meg az államkincstár, így
Aszódtól olyan pénzt akarnak elvonni, amit
meg sem kapott. Július 18-án a Pest megyei
Kormányhivatal mindkét érintett polgármestert berendelte egyeztetésre , ám ezen a megbeszélésen sem kerültek egymáshoz az érintett
felek álláspontjai . Most mindkét település a
Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Osztályának , illetve a z Államkincstár állásfoglalására vár.
R. Z.

Változó forgalmi rend a Malom közben
Nem érdemes rutinból vezetni

Rövidesen egyirányúvá válik a Malom köz egy része, érdemes tehát figyelni, és nem rutinból vezetni az autósoknak. Az új rend szerint a Pesti
útról letérve a Malom közbe csak a Malom bejáratáig lesz kétirányú a
forgalom. A Malom bejáratától a gyermekorvosi rendelő irányába tilos
lesz behajtani.
Aki tehát az üzletház parkolójába akar behajtani, az az utca másik oldaláról, a főútról jobbra
kanyarodva tud bejutni. A parkolóból kifelé jövet az autós mindkét irányt választhatja. A Malom köz Kossuth Lajos utcai kihajtójánál még
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egy táblát helyeznek el, mégpedig egy „Kötelező
haladási irány” táblát is, mivel – bár itt a főúton
záróvonal van fölfestve a kanyar miatt – az utóbbi időben egyre többen kanyarodtak ki szabálytalanul balra, fittyet hányva a szabályoknak.
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A közlekedési szakemberek még egyre felhívják a figyelmünket. A nemrég átadott katasztrófavédelmi őrsről bármikor kihajthat a
megkülönböztető jelzéseit használó tűzoltóautó, annak pedig – bármely irányban közlekedik és kanyarodik, elsőbbsége van.
R. Z.
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Önkormányzati hírek

a kormányzatban szándék merült fel, hogy
Aszódra menekülttábort telepítsen. A város
első embere azonnal levélben fordult a honvédelmi miniszterhez, hogy nyilatkozzon, van-e
jogalapja az információnak. A májusban elküldött érdeklődésre a mai napig nem érkezett válasz. Sztán István ezt követően fordult a lakossághoz, nyilvánítsanak véleményt , szeretnék-e
, hogy Aszódra – ami közvetve a Galga mentét
is érinti- idegen ajkú és szokású emberek kerüljenek. Lapunk megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy a tiltakozó ívek feldolgozását követően mi lesz a következő lépés, Sztán István
azt válaszolta, ezekkel már nem a honvédelmi
miniszterhez, hanem a belügyminiszterhez, és
a z igazságügy miniszterhez fordul, kérve őket,
nyilatkozzanak, és ha igaznak bizonyul az információ, kezdődjenek tárgyalások az ügyben.
Időközben kiderült, valóban vizsgálódott a
volt laktanyában egy bizottság, ám – Tóth Gábor országgyűlési képviselőnek a Galga Televízióban adott tájékoztatása szerint – az aszódi
laktanya nem alkalmas a fent említett feladatra.
Sztán István szerint ez azonban nem így van.
– A bizottság látogatásáról nem tudtam, pedig
szívesen bementem volna velük a laktanyába.
Jómagam több, mint két évtizedig vezettem az
objektumot, és sajnos kijelenthetem, az aszódi
laktanya nagyon is alkalmas erre a feladatra,
különösen az ötös számú épület, amely közvetlenül a laktanya bezárása előtt került felújításra, és amelyben két-három ágyas, tökéletes
kényelmet biztosító szobákat alakítottak ki. A
laktanya víz-, gáz-és áramellátása független a
városétól, étkezőblokk van, tehát némi ráfor-
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Még folyik az aláírásgyűjtő ívek feldolgozása

Nem válaszol a szaktárca
menekülttábor-ügyben
Folytatás az 1. oldalól
dítással újra használható állapotú lehet. Tóth
Gábor képviselő úrnak – mivel az Országgyűlés
Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának a tagja – valószínűleg titoktartási kötelezettsége van,
valószínűleg ezért mondta azt, amit mondott.
Magyarország a menekültek szempontjából
nem a célországot jelenti, de földrajzi fekvése
miatt mindenképpen tranzit ország. A sajtóban a minap látott napvilágot az a hír, hogy
Csongrádban a tízezredik menekült lépte át
a határt. Ezek elhelyezését országunknak a
nemzetközi egyezmények értelmében biztosítani kell, a meglévő táborok pedig megteltek.
A kormány ezért kénytelen megoldást keresni, és találni, ami nagy valószínűséggel újabb
négy-öt befogadó hely megnyitását jelenti az
ország több pontján.
Aszódnak egyébként azon túl, hogy romolhat a közbiztonsága, kevés érve van, hogy meg
tudja akadályozni egy esetleges menekülttábor nyitását. Még az sem erős indok, hogy túl
közel van a házakhoz, hiszen a debreceni és a
békéscsabai tábor egyenesen település szívében található.
Beszélgetve az aláírásgyűjtési akcióról néhány
aszódi polgárral, kiderült, vannak közöttük,
akik üdvözölnék a kormány esetleges ilyen

Egyelőre tovább pusztul a laktanya.
Fotó: Rácz Zoltán
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szándékát, mondván, legalább nem romlana tovább az épület állaga, ráadásul munkahelyek is
teremtődnének. Érvéként szerepelt az is, hogy a
menekültek is emberek, segíteni illik nekik.
– Ezekkel a véleményekkel is azonosulni
tudok – nyilatkozta lapunknak a város első
embere. – A tájékoztatás, egyeztetés hiánya,
amit kifogásolok. Aszód Város képviselő-testületének határozata értelmében az aszódi volt
laktanya hasznosításába a városnak beleszólási joga van, abban az esetben, ha a funkciója megváltozik. Tehát, ha laktanya maradna,
tudomásul vennénk. Menekülttábor nyitása
esetén viszont ragaszkodunk ehhez a jogunkhoz, és természetesen azt is fontos volna tudnunk, ha a kormány minden tiltakozásunk
ellenére mégis Aszód kijelölése mellett dönt,
mivel gondolja kompenzálni a várost. A békés
élethez jogunk van. Ha menekültek kerülnek
ide, kamerarendszert kellene telepíteni, megerősíteni a rendőrség állományát, átszervezni
a polgárőrség szolgálatát stb. Ez pedig nem kevés összegbe kerül.
A laktanya környéke egyelőre békés, a gaz
csöndben veri fel az udvart. Hogy ez így marad-e rövidesen kiderül.
R.Z.
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Az alapkő letétele a fejlődés elindulásának jelképe

Kedves Olvasó!

Félmilliárdos fejlesztés
a hatvani kórházban

Régi-új szerkesztőként köszöntöm Önt. Hat és
fél év szünet után pályáztam meg és vállaltam
el újra a lap szerkesztését, abban a reményben,
hogy a most 25 éves Aszódi Tükör be tudja
tölteni azt a szerepet, amelyért elődeink elindították: a városban élők minél szélesebb körű
tájékoztatásáért, a szűkebb régióban történt
események megörökítéséért.
Bizonyára feltűnt, hogy a lap némileg új köntösben jelent meg. Ezt javarészt a kényszer szülte, mivel elődöm a korábbi lapszámok impres�szumában jelezte, az újság egyedi dizájnelemei
– így pl. a fejléc – az ő tulajdonát képezik. Ezt
tudomásul véve készült el az új forma, amit remélem, hogy hamar elfogadnak majd.
Tisztában vagyok azzal, hogy a lap anyagi
helyzete az elmúlt években jelentősen romlott, az önkormányzat nem tudta a támogatást
emelni, a gazdasági válság pedig a lap korábbi
hirdetőit is sújtotta, így az újság reklámbevétele jelentősen lecsökkent, ugyanakkor a kiadási oldal díjtételei – nyomdaköltség, szállítási,
terjesztési díj stb. - megnövekedtek. Jómagam
azért az összegért vállaltam el a lap szerkesztését, amelyet elődöm végül elfogadott, ám ezt
követően döntött szerződése felbontásáról.
A szerződés szerint havonta hét közszolgálati
oldalt kell megjelentetnem az újságban. Elárulom,
nem hét oldalban, nem nyolc oldalas, hanem vastagabb terjedelemmel tervezek, úgy, ahogyan volt
korábbi szerkesztésem idején is. Ahhoz azonban,
hogy változatos tartalom legyen újságunkban,
Önök is kellenek. Éppen ezért bíztatok mindenkit,
ragadjon tollat, írja meg azt, amit közösségünkkel
szeretne megosztani: élményeket, gondokat, eseményeket, programok előzeteseit, stb.
Tudom, a tájékoztatás, tájékozódás terén nagyot
változott a világ a hét esztendő alatt, az internet
gyorsan teret hódított, és ott gyorsabb, könnyebb
a reagálás. Az újság oldalán viszont nyoma marad, és ez az, amit el lehet tenni, meg lehet őrizni.
Elődöm, Hídi Szilveszter kitűnő kezdeményezésként Facebook-oldalt indított az újságnak,
ahol Önök azokat a fotókat láthatják, amelyek a
terjedelem miatt nem fértek bele az újságba. Szeretném ezt a hagyományt továbbvinni, így Önök
a továbbiakban is hozzájuthatnak az Aszódi Tükör témáihoz kapcsolódó fotókhoz. Igaz, más
néven kell keressék: Új Aszódi Tükör. Ezen az
oldalon találnak majd képeket, információkat.
Megváltoztak a lap elérhetőségei is. Az újság
e- mail címe: aszoditukor2013@gmail.com
A szerkesztőség telefonszáma: 28 401-498;
20 824-4687 A lap hirdetésfelvételi helye:
Móni Fotó Aszód Kossuth Lajos utca 62 (A
Postával szemben)
A rejtvény megfejtőit pedig arra kérem,
hogy megoldásaikat nyílt levelezőlapon levelet Aszódi Tükör címzéssel a Szabadság tér 9.
szám alá küldjék
Mindenkinek jó olvasást kívánok!
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Több, mint 500 millió forintból épül új rehabilitációs központ a hatvani
Albert Schweitzer kórházban. A fejlesztésnek köszönhetően a súlyos
műtéteken átesett betegek utókezelésére helyben kerülhet sor, nem
pedig más települések hasonló intézményeiben. Az új szárny helyet ad
majd számos, eddig különböző helyszíneken történő rendeléseknek is.

A rehabilitációs központ új épületének alapkőletétele.
Fotó: askhatvan.hu
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Csak néhány órára álltak le azok a gépek,
amelyek jelenleg a hatvani kórház új rehabilitációs központ épületének alapozó munkálatait végzik. A megállás oka az ünnepélyes
alapkőletétel volt. A mintegy ötszázmillió
forintos beruházás, amely az aszódi járás
betegeinek utókezelését is szolgálja majd,
része annak a Rehabilitációs ellátórendszer
fejlesztése az Észak-magyarországi régióban
című pályázatnak, amelyre 12 kórház konzorciumként pályázott, és nyert tekintélyes
összegeket.
Az ünnepségen elsőként felszólaló dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár arról beszélt,
hogy maga is dolgozott rehabilitációs osztályon, így tudja, milyen nehéz visszahelyezni
egy sérült, lebénult, balesetet szenvedett embert a munka, a család, a társadalom világába. Éppen ezért tartja különösen fontosnak
a fejlesztést, amely előfutára lehet a következőnek. Ugyanis az Orbán kormány közel 50
milliárd forintra emelte a kórházfejlesztésre
szánt keretet, amelyre 40 kórház, köztük a
hatvani pályázhat. Szabó Zsolt, Hatvan polgármestere arról beszélt, az alapkőletétel
többet jelent egy építkezés kezdeténél. A hatvani kórház esetében a megmaradást, a fejlődés elindulását. A város első embere abban

bízik, rövidesen megépülhet egy új, korszerű
műtősblokk, amelyre pályáznak, csakúgy,
mint a kórház épületének külső szigetelésére és új burkolattal történő ellátására. Dr.
Stankovics Éva igazgató asszony elsőként a
dolgozók türelmét köszönte meg, amit az elmúlt évek nehézségei során tanúsítottak, és
amelyre az építkezés miatt most is szükség
lesz. Az igazgató asszony azt is megemlítette,
a hatvani kórházat 46 éve adták át, és azóta
nem történt jelentősebb fejlesztés.
A beszédeket követően az alapkő ünnepélyes
letételére került sor, amelynek munkálatait közösen végezte a helyettes államtitkár úr és az
igazgató asszony egy kis műszaki segítséggel.
Ezt követően az alapkő ünnepélyes megáldása,
illetve felszentelése következett, amelyet a hatvani történelmi egyházak képviselői végeztek.
Az evangélikus egyház részéről Fatalin Helga lelkész, a katolikus egyház részéről Koza
József prépost, kanonok, a református egyház
részéről pedig dr. Tatai István lelkész
A munkagépek azóta újra dolgoznak, hiszen
a kivitelezőnek mindössze 150 nap áll a rendelkezésére, a tervek szerint a betegek novemberben már birtokba vehetik az új rehabilitációs központot.
Rácz Zoltán

2013. augusztus
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Egy kis várostörténet
Az aszódi tűzoltóság történetéből
Magyarországon gróf Széchenyi Ödön Pest-
Budán (Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget csak 1872-ben egyesült Budapest néven),
1870-ben hozta létre az első önkéntes tűzoltó
egyesületet.
Ezt követően a nagyobb városokban, majd
a kisebbekben, s végül a falvakban alakultak
meg a tűzoltó egyesületek. Aszódon a pest-budai alakulás után hamarosan, 1878-ban,
Sramkó Mihály városbírósága idején alakult
meg az Aszódi Önkéntes Tűzóltó Egylet.
Ekkor még a Galga vidék egyik falujában sem,
de a környező városokban (Gödöllő, Hatvan,
Gyöngyös) sem alakultak meg a tűzbiztonságra vigyázó szervezetek. Jó tudni, hogy a XIX.
század utolsó évtizedeiben önkéntes tűzoltónak lenni nemhogy terhes kötelességnek,
hanem az egészséges férfiasság elismerésének,
társadalmi megbecsülésnek számított.
Az aszódi egyletnek tiszteletbeli, alapító, pártoló és működő tagjai voltak. Fennmaradt a
működő tagok fogadalomtétele, melynek tartalma napjainkban is tanulságul szolgálhatna:
„Én N.N. ezennel fogadom, hogy az Aszódi
Önkéntes Tűzoltó Egyletnek rendes és pontos működő tagja leszek s becsületszavam és
kézadásommal kötelezem magam a testület
alap- és szolgálati szabályainak, nemkülönben minden egyes határozatainak pontos
megtartására.”
Az Egylet a következő szervezeti egységekből állt: közgyűlés – élén az elnök, a titkár és
a pénztáros; a parancsnokság, melynek felépítése: parancsnok, alparancsnok, szakaszparancsnok, szertáros, orvos, ügyvéd, építész,
segédtiszt. Figyelmet érdemel, ami az Egylet
társadalmi elfogadottságát és fontosságát jelzi,
hogy az első két parancsnok az Aszódi Evangélikus Algimnázium tanárai voltak: Osztroluczky Gyula (1878–1881 között), Micsinay
János (1881–1886 között).
A szervezet fenntartását az alapító és pártoló
tagok adományai, a települési előljáróság pénzügyi hozzájárulása, valamint az Egyesület saját
bevételei biztosították. Ez utóbbihoz tartozott:
az évenként megrendezett Tűzoltó Majális, a
farsangi időben a hagyományos Tűzoltó Bál
és a színi előadásokból származó bevételek. Az
utóbbira egy példát: 1901 márciusában, Groszner Sándor rendezésében, az Egylet tagjainak
szereplésével, több alkalommal előadták Csepregi F.: A piros bugyelláris c. népszínművét. A
zenei betéteket betanította és a zenekart vezette
Bolla Lajos, az algimnázium igazgatója.
A hazafias lendület a XX. században kissé

csökkent. Nem minden településen alakultak
meg az önkéntes testületek, ezért ahol hiányzott, ott a kormányzat előírta a tűzoltó csapat
felállítását (kötelező tűzoltóság). Aszódon is
problémák mutatkoztak. Az egyre gyarapodó
eszközöket kezdetben báró Podmaniczky Gyula
istállójában tárolták. Ez nem volt tartható, tehát
szertárat kellett építeni, amit végül is a községháza telkén (Kossuth L. u. 1. sz.), a Malom-köz
felé eső területen valósították meg. Ez volt
mindaddig a tűzoltófelszerelések tároló helye és
később a laktanyája, amíg 1960-as évek közepén
fel nem építették azt az épületet, amelynek az átalakításával napjainkban a Gödöllői Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság Aszódi Katasztrófavédelmi Őrse kapott elhelyezést.
Egyébként az Aszódi Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokai 1903-tól a település fő- vagy
aljegyzői voltak. A leghosszabb ideig Matolcsy
Kálmán főjegyző (1906-1930) és Kovács József aljegyző (1931-1944) volt. A II. világháború utáni években minden polgári szerveződés,
egyesület, egylet, kör működését BM rendelettel felszámoltak, betiltották. Az 50-es években
megalakult önkéntes tűzoltó testületek felügye-

letileg az illetékes területi hivatásos tűzoltóparancsnokságokhoz tartoztak, fenntartásukról
viszont a helyi tanácsoknak kellett gondoskodni. Bár szakképzett önkéntes tűzoltók voltak a
helyi vezetők, lényegében a „parancsnok” a tanácselnök vagy tanácstitkár volt.
Az aszódi járás megszűnése után, a helyi önkéntes tűzoltóságnak nem volt karizmatikus
vezetősége, a fenntartása a tanácsnak is sok
gondot jelentett. S amikor a gödöllői járásban
kiépítették az egész járás területére a hivatásos
tűzoltóság feladatkörét, a községi csapatok lassan felmorzsolódtak. Aszódon az üresen maradt tűzoltószertár-laktanyát egy alapítvány
kapta használatra.
Aszód város történetében a 2013. esztendő
többszörösen emlékezetes lesz az utókor számára. Százegy évvel ezelőtt alakult meg az aszódi
járás, amit 1965. december 31.-én megszüntettek. Most ismét megalakították az aszódi járást,
létrehozták a tanfelügyelőséget, és július 3-án
ünnepélyes keretek között egy újabb, jelentős,
járási feladatokat is ellátó intézmény nyitotta
meg kapuit és kezdte meg szolgálatát.
Aszód város lakossága nagy bizalommal, köszönettel s szeretettel fogadta az őrs létesítését,
az itt szolgálatot teljesítő tűzoltókat, egyben
azt kívánja nekik: ne legyen sok dolguk!

Októbertől Aszódon

délutáni illetve esti órákban, maximum 4–5 fős csoportokban
órAszáM

ár*

középfokú nyelvvizsga felkészítő

heti 2 x 90 perc

50.000 ft / fő (600 Ft / óra)

középhaladó / érettségi felkészítő

Heti 2 x 90 perc

50.000 ft / fő (600 Ft / óra)

kezdő

Heti 2 x 60 perc

40.000 ft / fő (500 Ft / óra)

Az ár 3 részletben ﬁzetendő. diákoknak 5000 forint kedvezmény!
Az ár tartalmazza a tandíjat a tanfolyam teljes hosszára,
illetve a tananyagot.

jelentkezési határidő:
2013. szeptember 30.
Kuris Barbara
(+36) 30 9 849 622

2013. augusztus

Kaszával aratták a búzatáblát

Időutazás Ikladon

Nem mindennapi kezdeményezést valósítottak
meg a minap Ikladon. Bagyin Katalinnak, az ikladi művelődési ház vezetőjének az ötlete alapján rekonstruálták a régmúlt aratási módszerét.
Így, aki kilátogatott a megbeszélt időben az Iklad–Domony közötti búzatáblára, azt láthatta,
hogy 80-90 éves bácsik és nénik fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel és mozgékonysággal
vágnak neki a feladatnak. Talán csak a 91 éves
Bartha Sámuel volt a kivétel, aki a trombózisa
után már nehezen mozog. De ő sem maradt
otthon, megmutatta, hogy az akarat mindennél fontosabb. Elfoglaltsága is akadt, ő mutatta
meg az érdeklődőknek, hogyan kell szakszerűen
kiverni a kaszát . Felesége, Zsuzsi néni szorgalmasan hajlongott a tarlón, kötötte a csomót a kévékhez, és persze szívesen beszélt a régmúltról.
– Bizony, háromkor keltünk, négykor kinn voltunk már a táblánál, és este nyolcig csak enni álltunk meg. Kilenckor már jószerével aludtunk, és
másnap kezdődött minden elölről. Egészen addig,
amíg véget nem ért az aratás időszaka. Nehéz volt,
de csinálni kellett, nem volt más választásunk.

A kíváncsiskodók stílszerűen lovaskocsival
érkeztek a táblához. Őket Raffai Pál, az ikladi
téesz elnöke és Madarász István polgármester
köszöntötte.
– Azért szerveztük ezt a bemutatót, hogy a későbbi korosztály, aki már csak kombájnos aratást látott, tisztában legyen, milyen nehéz volt ez
a munkavégzés kéziszerszámokkal, ne felejtsen
el olyan kifejezéseket, hogy szérű és tarló, de a
legfontosabb., hogy becsülje meg az elődei teljesítményét - mondta a téesz első embere.
Az érdeklődők egy része egyébként nem csak
passzívan szemlélődött. Többen korhű ruhába
öltöztek, és igyekezték a kaszálás, kévekötés,
marokszedés fortélyait elsajátítani. A legkisebbek – 7-8 év forma fiúk és lányok – pedig a
kévehordásban jeleskedtek.
A bemutatóból film készül, amit az ikladi Falunapon levetítenek majd. Így marad emlék az
a munka, amiből most két óra ízelítőt kapott a
mi generációnk, és amely az elődeink életének
nagy részét kitöltötte.
R. Z

A.I.

Őszi angol nyelvtanfolyaMok
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Fotó: Rácz Réka
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Fotó: Rácz Zoltán
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700 éve város Obernburg
Jubilál Aszód testvérvárosa
Idén ünnepli várossá avatásának 700 éves évfordulóját német testvértelepülésünk Obernburg. 1313-ban adományozta a Frankfurttól
mintegy 100 km-re fekvő helyiségnek a városi
címet Mainz érseke.
A városka történelme azonban egészen az újkőkorig nyúlik vissza. Kr. után 83-85-ben pedig
a rómaiak emeltek ezen a helyen erődítményt,

amely a „Nemaninga” nevet kapta. Az e korból
előkerülő leletek arról tanúskodnak, hogy a római 4. aquitániai lovascsapat állomásozott itt.
A Római Birodalom bukása után alemannok
és frankok telepedtek le. A városi cím megszerzése a település rohamos fejlődését eredményezte. Később sem a harmincéves háború,
sem az osztrákok és franciák 18. század végi

2013. augusztus

harca – amelyben mindkét fél Obernburg városát kívánta megszerezni – nem tudta megváltoztatni azt a csodálatos városképet, amely
a korai középkortól jellemzi a települést.
A város gyönyörű faszerkezetes házai, modern, mégis a történelmi városképbe illő épületei, amelyekben ma hivatalok, intézmények,
bankok és hangulatos vendéglők működnek,
mind az üzleti érzékről, a kézműves hagyományok megőrzésének szándékáról tanúskodnak.
A város főutcája a Römerstrasse, amely alatt
mintegy 60 cm-re húzódott a római kori utca, a
Via Principalis, ma is központja a városnak. A középkorban kereskedelmi centrumnak számított,
hajósok és kereskedők árulták itt portékáikat.
A Városháza előtti, homokkőből készült kút, a
Römerhausban elhelyezett római kori leletek, a
Városháza mozaik ablakai, a még megmaradt városfal és a tornyok mind-mind e gazdag múlt őrzői.
Az évforduló alkalmából számos kulturális
program várja a helybélieket és a turistákat. A
központi ünnepségen, amelyet augusztus3-án
tartottak, részt vettek a testvértelepülések vezetői, így Sztán István, Aszód polgármestere is.
Az évforduló alkalmából, Isten éltesse
Obernburgot!
R. Z.
Felhasznált forrás:
Leo Hefner: Obernburg, a Majna melletti város
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Aszód Fesztivál programja
2013. augusztus 17-20.

AUTÓSISKOLA

 Személygépkocsi, motorkerékpár, tehergépkocsi, autóbusz vezető képzés

GKI (TIR)
OKJ

Gumis, targoncavezető, emelőgép, munkagép kezelő
(06) 20 200 4060, (06) 20 200 4000

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS – minden típusra
EREDETISÉG VIZSGÁLAT – okmányirodai ügyintézéssel is
TACHOGRÁF ILLESZTÉS – mobil és a helyszínen azonnal is
TEHER SZERVIZ
(06) 20 563 1756, (06) 20 200 4000

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁS – CASCO

1900–1930 Fesztivál megnyitása: Sztán István
polgármester
1930–2030 Jump Rock Band koncertje
2100–2200 Zaphod együttes koncertje
2230–2330 Asphalt Horsemen zenekar
koncertje
2400–0130 Cry Free, Deep Purple Cover Band
koncertje

1800–1840 Menyasszonyi és alkalmi ruha
bemutató
1900–0030 Fásy Ádám és vendégei, egész estét
betöltő programja
0100–0300 Csoresz zenekar koncertje

19 –19 Zumba táncbemutató
1930–2030 Shadows Club 60 koncertje
2030–2100 Angel Eyes Dance hipp-hopp táncbemutató
2100–2230 Cimbaliband koncertje
2300–0200 Mediterrán zenekar utcabálja
30

(06) 20 200 5550, (06) 28 500 125

BENZINKÚT

 LPG (autógáz), Bioetanol kapható
 Törzsvásárlói kedvezmény: 3 Ft/liter

KÉZI AUTÓMOSÓ
0–24-ig
(06) 20 779 8430

NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI ÁRUSZÁLLÍTÁS

Komplett és részrakományok 1-24 tonnáig
(06) 20 389 1990, (06) 1 278 0666, (06) 1 427 0607

AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

 Osztálykirándulások, színházlátogatások, városnézések,
transzferek, buszbérlés
(06) 20 200 4000

UTAZÁSI IRODA

Külföldi egzotikus utazások, Belföldi utazások,
Autóbuszos körutazások Európában, Repülőjegyek, Autóbuszjegyek
(06) 20 200 5550, (06) 28 500 216

SZÍNHÁZ és KONCERTJEGYEK
ÉLET- LAKÁS- EGÉSZSÉG ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS
2013. augusztus
FUNDAMENTA
LAKÁSKASSZA

ZTI

Augusztus 19. hétfő

00

VÁL

Augusztus 20. kedd
1800–1900 Nemzeti Ünnepünk városi ünnepsége
Ökumenikus istentisztelet, kenyér
szentelés
Ünnepi beszéd
Kitüntetések átadása
1900–1930 Ecsédi Népi Együttes műsora
1930–2100 PAMI Szimfonikus Zenekarának
koncertje
2100–2230 ifj. Rónai Lajos: Sobri-legenda.
Táncszínház

Néhány szóban a huszonkettedikről
Szombat: rock! A Jump Rock Band dallamos,
közönségbarát rock zenét, a Zaphod rádióbarát rockzenét játszik, néhol funky és grunge
vagy akár népzenei elemekkel tarkítva. A Zaphod számokat elsősorban az aszódi Kis Sanyi
komponálja. Az Asphalt Horsemen modern,
southern ízekkel teli hard rock zenéje egyéni
színfolt az itthoni zenei világban. A zenekar
frontembere a gödöllői Lőrincz Karcsi. A Cry
Free Deep Purple emlékműsora igazi csemege.
A zenekar többször turnézott két eredeti Purple taggal, Jon Lorddal és Ian Paice-szel. Lord
szerint a Cry Free a világ legjobb Deep Purple
tribute zenekara.
Vasárnap: nosztalgia-világzene! A hatvani Shadows zenekar egy legendát elevenít fel.
A turai kötődésű Cimbaliband zenéjében a
modern kelet-európai életérzés keveredik a
népzenével, de táplálkoznak a jazzből, balkáni zenéből, rockból. Unger Balázst a cimbalom Chuck Berry-jeként emlegeti a szakma.
A Mediterrán zenekar repertoárja az ismert

Asz
ód
FES

Augusztus 17. szombat

Augusztus 18. vasárnap

Aszódi tükör

slágereken, örökzöldeken keresztül a mai
modern zenékig terjed.
Hétfő: könnyűzene! Fásy Ádámot és vendégeit, valamint a Csoresz zenekart nem kell bemutatni Aszódon, ők már ismerősként jönnek
hozzánk.
Kedd: népzene-komolyzene! Nemzetünk
Ünnepének városi rendezvényét összekapcsoltuk a Fesztivál zárónapjának programjával. A
Zeneiskola Szimfonikus zenekara tavalyi nagy
sikerét követően kihagyhatatlanná vált. Az
ecsédi táncosok mellett, Aszódon teljes terjedelmében most mutatja be Rónai Lala Táncszínházával az általa koreografált, rendezett
Sobri legendát. A négynapos program Peller
Anna koncertjével és tűzijátékkal záródik.
A Fesztivál ideje alatt étterem és vidámpark
működik majd, s különböző vásárfiák közül is
válogathatunk.
A rendezvény, mint mindig, most is ingyenes!
Asztalos Tamás

2013. augusztus

2230–2330 Peller Anna koncertje
2330 –2345 Tűzijáték
A Fesztivál fővédnöke:
Sztán István polgármester
Rendező:
Aszód Város Önkormányzata
Aszód Városi Kulturális Központ

Tisztelt Aszódi
Polgárok!
2013. augusztus 17–20. között kerül megrendezésre a XXII. Aszód Fesztivál a Szent
István téren.
Kérem Önöket, legyenek türelemmel, megértéssel a rendezvény iránt!
A rendezvény tudom, hogy a megszokottnál
jóval nagyobb forgalommal és zajjal jár, de
higgyék el, Aszódnak ez az egyetlen nagy rendezvénye, és a sikerhez az Önök hozzáállása is
szükséges.
Megértésüket és pozitív hozzáállásukat őszin
te köszönettel várom!
Jöjjenek el, hisz minden előadás-műsor ingyenes. Legyünk együtt – munkálkodjunk
együtt Aszódért!
Tisztelettel:
Sztán István
Polgármester
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„Mi nem robotolunk,
hanem minden nap ajándékot kapunk”
Interjú Penák Dóra Koren-díjassal

Fotó: Rácz Zoltán

Idén a képviselő-testület Penák Dórának, az aszódi Evangélikus Gimnázium testnevelő tanárának ítélte oda a Koren-díjat, akivel pályafutásáról,
sikereiről, hitvallásáról beszélgettünk.

töttem harmadik osztályban, mint osztályfőnök,
tanítottam mindent, amit egy harmadikos tanítónőnek tanítania kell. Csak egy dolgot kértem:
ne kelljen rajzot oktatnom… Úgyhogy Dunaharaszti egy kellemes emlék számomra, fantasztikus kollégákat ismerhetem meg ott is.
– De nem tartott sokáig…
– Sajnos ez a családi életemben történő változás miatt nem tartott tovább.
– Visszakerültél Aszódra, mégpedig a Csengey iskolába….
–…ahol fantasztikus lehetőségek nyíltak meg
akkor, hiszen elkészült a tornaterem,nagyon
jó volt, hogy első osztályban is taníthattam
testnevelést, hiszen megemelték a testnevelés
óraszámát és tényleg azt csinálhattam, amit
szeretek, ami a hobbim.

– Dóri, Te képesítés nélkül kezdtél tanítani,
amiről annak idején megoszlottak a vélemények. Volt aki azt mondta, hogy képesítés
nélkül ne tanítson senki, más szakemberek
pedig úgy vélekedtek, hogy így legalább kiderül, az illető alkalmas-e erre a pályára.
– Nehezen döntöttem el, mi legyek. Szerettem volna konduktor lenni,de édesanyám azt
mondta,hogy beteg gyerekeket mozgásra tanítani óriási dolog, de miért nem próbálom
meg az egészségeseket? A földrajz szakot, mint
választást, apu erősítette meg bennem rengeteg útleírás és útinapló olvasásával és a nagyon
sok kirándulással. Így felvételiztem az egri
tanárképző főiskola testnevelés- földrajz szakára. Nappali tagozaton nem sikerült az első
jelentkezés és akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom, mit is választottam magamnak. Így
kerültem Versegre képesítés nélkül tanítani.
Nálam alig 3-4 évvel fiatalabb gyerekeket tanítottam, mert voltak bizony túlkorosok is és
rögtön hetedikes osztályfőnök lettem. .
– Képesítés nélkül kezdtél el tanítani, ám a
tekintéllyel nem lehetett gondod, mert hát
királynői termeted van…
– Igen, kimagaslottam a többiek közül, de így utólag visszagondolva, a fiatalság volt a varázslat, ami
miatt a gyerekek lelkesedtek és tették, amit mond-

tam. Emlékszem, óriási félsz volt bennem, az elején, hogy akkor most mi lesz?, hogy lesz? Hogyan
fognak rám figyelni? hogyan fognak rám hallgatni? Szerencsére semmi gond nem volt.
– Elkezdted és befejezted a főiskolán , aztán
tanítottál, tanítottál, tanítottál és közben
kétszer is kitüntettek . Soha nem próbáltál
elcsábulni és más pályát, hivatást választani?
A rendszerváltást követően a testnevelő tanároknak voltak kedvezőbb lehetőségeik…
– Ha meg is fogalmazódott bennem ilyen gondolat, elsöpörte azt a szakma szeretete. Az volt
a lényeges, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Persze voltak kitekintgetések, a síoktatói
és sportmasszőri képesítés megszerzése. Volt
még egy érdekes dolog , próbálkoztam a Báb
Színművészeti Főiskolával is, aztán rájöttem,hogy az olyan életmód, ami nem egyeztethető
össze a családdal, illetve azzal a napirenddel,
amit én szeretek, és amit mai napig is tartok.
– Egy ideig Dunaharasztin is tanítottál…
– Dunaharaszti nagyon kedves számomra, a férjem vállalt ott arra munkát és hogy a család együtt
legyen vele mentem. Még nem telt le a GYES-em,
de már megtudták Dunaharasztiban, hogy tanár vagyok, és felkerestek, hogy menjek tanítani
alsóba, napközibe. Két hónap után viszont kikö-
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– Azt megfigyeltem, hogy a gyerekek testnevelés órán vagy a délutáni foglalkozáson
azt tanulják, ami a testnevelő kedvence. Ez
nálad is így volt, s ha igen, mi volt a sportág?
– Természetesen a torna, hiszen Ratzky Vali
néni tornaszakosztályt tartott nekünk és ez
olyan plusz lehetőség volt, ami egy örökmozgónak örömet jelentett. Nyíri Kati lejött hozzánk
egyszer egy foglalkozásra és azt mondta, hogy
aki szeretne innen a gimnáziumban tovább tanulni, az folytathatja a tornát. Az előbb szó volt
a termetemről, ami finoman szólva nem a tornához való. Én mégis szerettem, igaz hogy sok
nehézséget okozott, főleg a felemás korláton.
Emellett ott volt a kézilabda és a kosárlabda,
illetve középiskolás koromban még sportlövészetre is jártam, de nem volt olyan asztalitenisz
verseny, amin ne indultunk volna. Mindegyik
sportágban megvan a szépség, talán a csapatsportokat kicsit előtérbe helyezném.
– Volt együttműködés az iskolák között? Tehát például a Petőfi Gimnázium és a Csengey iskola között?
– Igen, feltétlenül, de ez még nem a Csengey, hanem a Kastélyiskola volt, tehát akkor
gyerekként ott azt láttam,hogy érdeklődik a
Kati,hogy ki az, akire építeni lehet a torna terén. Felnőttként pedig azt tapasztaltam, hogy
nagyon összefogott a Csengey úti iskola és a
Rákóczi úti iskola Révész Marcsó néni vezetésével. Az úgynevezett OSN napok, amit Nyíry

Szabolcs szervezett, mindig összehozták a településeket, Aszód futballpályáján óriási sportesemények zajlottak
– Ha valamit sajnálok a hetvenes-nyolcvanas
évekből, az a színvonalas és változatos sportélet. Vissza lehet ezt hozni?
– Teljesen más generációról van szó. A mai
gyerekek nem szeretnek mozogni. Pedig az
volna jó, ha a diák magát a mozgást és annak
örömét szeretné meg. Hiszen a mondás szerint
is akkor jó a pihenés, ha elfáradtunk.
– Említetted, hogy jól érezted magad a
Csengey iskolában, 1997-ben viszont váltottál, átkerültél az Evangélikus Gimnáziumba
– Elballagott az osztályom és kaptam a kis pöt�ty ötödikeseket. Ugyanekkor indult az Evangélikus Gimnázium is, csak még albérletben a
Csengey úti iskolában. Mivel nagyon sok szervezést igényelt az akkor igazgató helyettestől,
Detre Zoltántól, gyakran megkért, hogy helyettesítsem őt. Aztán az igazgató úr megkeresett
pár hónap elteltével, hogyha beindul az iskola,
ő szívesen venné, ha csatlakoznék. Nagy volt a
dilemma, így azt kértem, egy évet hadd gondolkozzak a dolgon. Ő megadta nekem ezt a lehetőséget, én pedig úgy döntöttem, hogy váltok,
ugyanis a gyerekek azt mondták, nem baj Dóra
néni, majd 1 év után megyünk maga után az
Evangélikus Gimnáziumba. Ez így is történt.
– Mi inspirált arra,hogy válts?
– Feladat, kihívás, talán ez.
– De abban is hinni kellett, hogy előbbutóbb lesznek ott is feltételek, mert az Evangélikus Gimnáziumban tulajdonképpen az
aula volt a tornaterem…
– Pont ez volt a kihívás. Meg tudok-e ezzel a
helyzettel birkózni. Hiszen mindent a nulláról kellett kezdeni. Azon gondolkoztam, hogy
Isten ad-e nekem még ilyen lehetőséget, hogy
valaminek a születésénél ott lehessek. .
– Ez bejött, mert ma a környék legszebb sportkomplexumával rendelkezik az Evangélikus
Gimnázium. Milyen lehetőségeket ad ezt?
– Bár jók a lehetőségeink mind tárgyi, mind
személyi téren, ám a gyerekek délután három
óráig vannak iskolában. Kevés köztük az aszódi, a bejárók pedig a délutáni foglalkozások
után rohannak haza.
– Szeptembertől viszont a gyerek is négyig
marad és a pedagógus is.
– Nem biztos, hogy ez sokkal előbbre visz.
Lesz olyan kis ötödikes, aki Acsáról jár nap
mint nap iskolába, és neki a fél hatos vonatot
mindenképpen el kell érnie,hogy hazaérjen.

Utána kezdhet neki tanulni. Tehát a lehetőség
megvan, viszont a 24 óra az 24 óra és a gyerekeknek alvással is kéne foglalkozni valamikor,
illetve a legfontosabbal, a tanulással.
– Egy ismerősöm azt mondta, hogy 50 év felett már nem szeretne tanítani,mert nagyon
elmélyül a fiatalok és az idősek között a szakadék. Te ezt hogy látod?
– Beszélgetésünk elején kérdezted, hogy hogy
éreztem magam először a versegi iskola katedráján és ott mondtam ,hogy a fiatalság varázsa sokat segített, mára pedig a tapasztalat és a megértés hidalja át azt a szakadékot, ami esetleg a kor
előrehaladtával előjött. A méltósággal való nyugdíjba vonulás azonban nagyon fontos lenne.
– Volt olyan pillanat a pályafutásodban,
amikor azt mondtad, hogy ezért a pillanatért érdemes volt?
– Nagyon sok volt.
– Mondj egyet.
– A különböző internetes oldalakon mostanában nagyon nagy divat boldog születésnapot kívánni. Az egyik üzenetben az állt, hogy az amit
tőlem tanult az Evangélikus gimnáziumban a
mozgás terén azt most, mint táncpedagógus
most érti meg, és azt is megértette, hogy nem a
produktum a lényeg,hanem maga a tevékenység.
– Az ünnepségen azt mondtad, hogy a legszebb kincsüket bízzák ránk a szülők. Szép
mondat…
– A szülőknek is és a gyerekeknek is sokszor
kell lemondani, hogy ők milyen értékek.
A szülőknek azért, mert néha ők sem tudják
igazán, hogy mekkora feladatot kaptak az élettől és elvesznek a mindennapok kenyérkereseti viharában. Emiatt sajnos a gyermekre sem
fordítanak akkora figyelmet, és nem mondják
nekik, hogy mekkora értéknek tartják őket.
Pedig ezt szerintem nagyon sokszor tudatosítani kellene bennük, hogy az értékrendjük ne
tolódjon másfelé. Mi, pedagógusok próbálunk
segíteni,de a jogszabályok olyanok, ha a szülő
nem fordul a pedagógus felé, akkor mi nem
avatkozhatunk be.
– Nemsokára bevezetődik a szakfelügyelői rendszer vagy nem is tudom mi lesz a
neve. Játsszunk el a gondolattal, hogy Penák
Dóra szaktanácsadó, szakfelügyelő lesz. Mit
mondanál a mostani pályakezdőknek?
– Szeressék azt, amit csinálnak, ez nagyon
fontos. Szeressék a gyerekeket és bízzanak önmagukban, hogy jól választottak és őket jól
választották ki erre az útra.
R. Z.

2013. augusztus
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Jubileumi látogatás
a Lázár Parkban
A hagyományoknak megfelelően
idén az ötödik alkalommal került
sor az aszódi Aranykapu bölcsődései és szülei látogatására a Lázár
Parkba, Domonyvölgyben.

Nézelődés a lovasparkban
Fotó: Ritecz Péter
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Nagymamaként már másodszor volt alkalmam élvezni a házigazdák vendégszeretetét, a
gyönyörű környezetet, az egyre szorosabban
összekovácsoló közösségi élményt. Különösen
jóleső érzés volt látni a gyerekeket, mennyire
nagy örömmel futkároznak a tanyasi udvaron
a magyar őshonos háziállatok ketrecei között,
milyen elragadtatással követik szemükkel a
nyargaló lovakat, bámulják a hagyományos
pásztorruhába öltözött csikóst. Természetesen
a lovak és csacsik simogatása adta számukra
a nagy élményt. Legtöbbjük már ismerősként
mozgott a területen. Majd következett az ideoda dülöngélés a szekéren, az utána való önfeledt játék a játszótéren, a szülőkkel való együttlét öröme. Mindez együttesen hozzájárult a
szülők – gyerekek – nevelők valódi közösséggé
formálásához.
Köszönet ezért a szervezőknek,a bölcsőde
dolgozóinak, akik mindennapi munkájuk
mellett – arra is gondot fordítanak, hogy a gyerekek már ilyen kicsi korban közel kerüljenek,
– ha csak egy délelőttre is – a természethez,
az állatokhoz, és ezt a szüleikkel, nevelőikkel
együtt tehessék meg.
Tekintettel arra, hogy öt éves az Aranykapu
Bölcsőde,kedvezményes belépést kaptunk a
Lázár Lovas Park vezetőségétől,amit hálásan
köszönünk.
Jövőre is jövünk!
Egy Nagymama
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Rendőrségi hírek

PONTOS VÁLASZ –

§ Vitája van a munkáltatójával?

„Két éve viszonyom
volt a férjeddel”

JOGI KÉRDÉSEIRE

§ Vállalkozást indítana?

☐☐ Egy aszódi hölgy volt kénytelen feljelentést
tenni, mert kölcsönadta a banktól lízingelt kocsiját egy ismerősének, és az nem szándékozik
visszaadni neki a gépjárművet. A rendőrség
most azt vizsgálja, hová lett az autó, a kölcsönadó
hölgy ellen pedig a bank indított vizsgálatot.
☐☐ Ugyancsak egy aszódi hölgy tett feljelentést,
mert egy ismeretlen személy rendre felhívja őt,
illetve sms-t küld azzal a szöveggel, hogy „két éve
viszonyom volt a férjeddel”. A rendőrség által a
hívó személy beazonosítása folyamatban van.
☐☐ Szintén egy aszódi állampolgár tett feljelentést egy általa ismert személy ellen, mert az ismerőse az ő nevében fordult kérelemmel a Magyar
Államkincstárhoz, megadva saját bankszámlaszámláját. A kérelem sikeres volt, a csaló számlájára rövidesen 51 ezer Ft érkezett. Ám lehet, hogy
ez az összeg lesz a büntetlen előélet megszűnésének oka is. 50 ezer Ft felett ugyanis az ilyen esetek
már bűncselekménynek számítanak.
☐☐ Nem Aszódon, hanem Bagon történt a
következő eset, ám megdöbbentő volta miatt mi is beszámolunk róla. Egy helybéli férfi
dárdával járkált az utcákon, és a kutyákat
szurkálta. Egy házőrző ebet úgy szúrt hátba
az eszközzel, hogy az állat elvérzett. A férfi
ellen – akit a rendőrség őrizetbe vett – állatkínzás miatt indult büntetőeljárás.
☐☐ Szintén egy állat volt az áldozata annak a
balesetnek, amely Aszód és Gödöllő között
történt a 3-as számú úton. Egy őz szaladt át
váratlanul az úton, és egy éppen akkor érkező
motorkerékpárnak ütközött. Az őz elpusztult,
a motoros pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
☐☐ Ittas vezető ellen indított eljárást a rendőrség. A gépjármű sofőrjét rutinellenőrzésre állították meg az aszódi főutcán, és bizonytalan
viselkedése miatt szondát is fújattak vele. Az
alkoholfogyasztást a jogosítványa bánta.
☐☐ A rendőrség – tekintettel a városunkban
gyakran tapasztalható közlekedési káoszra –
fokozottan fogja a parkolást ellenőrizni, ezért
felhívja a vezetők figyelmét, hogy szabályosan
parkolják le járműveiket, ellenkező esetben szabálysértési bírságra számíthatnak. Az ellenőrzés
kiterjed majd a kerékpárosok közlekedésére is.

§ Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
§ Válik vagy családi jogi kérdése van?
§ Az adóhatósággal egyeztetne?

JOGPONT+
mini szolgáltatás
Pest megye számos
új településén.

Ingyenes, minőségi, személyre szabott
§ munkajog,
§ társasági jog (cégjog),
§ közigazgatási jog,
§ családi jog, pénzügyi és adójog.

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben alacsony ár, nagy választék!
•
•
•
•
•
•

Változások
a temetőben
Felajánlásokból bővült a temető
kolumbáriuma

jogi szolgáltatás az alábbi témakörökben:
§ társadalombiztosítás,

Keressen bennünket,
segítünk:
www.jogpontplusz.hu

Aszódi tükör

Sima és habosított, mintás és VLIES fűrészporos tapéták, falmatricák.
Hungarocell mennyezeti elemek.
Külső és belső díszlécek, rozetták.
Poszterek rendelésre.
Színes beltéri falfestékek.
Festéshez, mázoláshoz zománcok, lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek.

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉK-TAPÉTABOLT
 (+36) 28 401 691
Nyitva:
Hétfő–péntek: 06.00–17.00
Szombat: 06.00–12.00

Aszódi cég azonnali felvételre keres köszörű
és CNC forgácsoló, programozó szakembert
főállásban.
Előnyben a szakmai gyakorlattal rendelkezők!
Jelentkezés:
 (+36) 30 9 610 416

R. Z.

2013. augusztus

Három személy felajánlásából valósult meg az aszódi temető kolumbáriumának bővítése, amelyre
azért volt szükség, mert csupán
pár szabad hely volt már.
Az aszódi képviselő-testület a legutóbbi ülésén köszönetét fejezte ki Molnár Józsefnek,
az Épkomplex Kft. vezetőjének és Bagyin József korábbi polgármesternek, akik 24 urna
elkészítésének finanszírozását vállalták. A
felajánlásért cserébe egy-egy urnát kértek
majdani temetkezési helyük biztosításaként,
továbbá négy urnát úgy javasoltak hasznosítani, hogy oda majdan a város díszpolgárait
temessék. Kiegészítésként merült fel – amit
a képviselő-testület elfogadott, így az bekerült a rendeletbe –, hogy a hely a díszpolgá-

rok esetében személyre szóljon, és ne legyen
átruházható.
A képviselő-testület azon reményét is kifejezte, hogy a felajánlóknak még egy ideig ne
legyen szükségük a két helyre.

Tájékoztató a temetkezésről
szóló többször módosított 21/2004.(XI.3.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Aszód Város Önkormányzata a
temetkezésről szóló rendeletét módosította. A módosítás értelmében
2013. augusztus 1-jétől megváltoztak a díjtételek a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint:
1) Temetési hely (urnafülke)
Megváltási díja:
10 évre 30.000.– Ft
30 évre 75.000.– Ft
Újraváltás díja:
10 évre 30.000.– Ft
2) Kegyeleti közszolgáltatási díjak
a) halott hűtési díj		 3.000.– Ft/minden megkezdett nap
b) ravatalozó használati díj		 7.000.– Ft		
(ravatalozást szolgáló eszközök)
3) Temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő ravatalozó fenntartási, hozzájárulási díja:
		 8.000.– Ft/elh.
Tájékoztatásul közöljük, hogy jelenleg 18 urnafülke áll rendelkezésre.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető.
Aszód, Szabadság tér 9.
 (+36) 28 500 666.

Ugyancsak a temetővel kapcsolatos hír, hogy
rövidesen kijavítják a ravatalozó mellett megsüllyedt burkolatot, illetve a lépcsők letöredezett csempéit.
R. Z.

19 riasztás az első
hónapban
A katasztrófavédelmi őrs hírei

A július 3-án átadott aszódi őrs
egységeit a hónap során tizenkilenc esetben riasztották káreseményhez, ezek közül egyszer, a
Pest megyei Aszódra.
Július 15-én a Béke utcában csaptak fel a lángok, a házak közötti partoldalon nagyjából
kétszáz négyzetméteren égett száraz fű és gaz.
Az aszódi tűzoltók egy gépjármű-fecskendővel
érkeztek a helyszínre és rövid idő alatt a megfékezték, eloltották a lángokat, így az nem terjedt
tovább a lakóingatlanok területére.
Spitz Alexandra
tüo. zászlós, megyei szóvivő

Fontos közérdekű telefonszámok
Rendőrjárőr:
 06 20 516-5940
Polgárőrség:
 06 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu

Városrendész:
Szabó Imre
 06 30 816-0437
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.,  06 20 927-1171

2013. augusztus

Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
 06 30 452-9674
dr. Jólesz József
 06 20 593-8628
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Sakkszakosztály alakul Aszódon

„Mennyiségen túl minőség”

Újabb sportág kaphat lendületet városunkban, így szeptembertől labdarúgóink mellett a megyei bajnokságban szereplő sakkszakosztály sikeréért is szoríthat a sportkedvelő lakosság. Az egyesület akár már az
ősszel szakosztállyá alakulhat. A szervezők első sikerét jelzi, hogy a Petőfi kupa máris bekerült a Sakkszövetség országos versenynaptárába.

„Mennyiségen túl minőség” – ezzel a jelszóval kezdte meg a felkészülést
a 2013-2014 szezonra az Aszód FC valamennyi csapata.

Szeptembertől két helyszínen is várják a sakkozást szeretőket

keddenként a Csengey iskola napközijében is
lehetőség nyílik sakkozni, ugyanis bárkit szívesen látnak az ingyenes foglalkozásokon. Az idei
szeptember azért is fontos dátum lesz az aszódi
sakksport életében, mert Aszódi Evangélikus
Gimnázium Sportegyesülete néven neveztek a
10-12 csapatos, 5 fős megyei bajnokságba, ahová
szintén várják a sakkozni tudó és a megmérettetéseken Aszódot szívesen képviselő embereket,
korra és nemre való kikötés nélkül. Az egyesületből idén ősszel pedig hivatalosan is szakosztály lehet, melynek elnöke Dr.Roncz Béla lesz, a
két alelnök pedig Fodor Zoltán és Homoki Gábor. A titkári posztot Koncz István tölti be. Ezen
kívül egy felügyelő bizottság is létrejön melynek
elnöke Héger Melinda lesz, tagjai pedig Kissné
Ruzsom Szilvia és Daláné Szőke Mónika
A szakosztály támogatására alapítványt is létre
fognak hozni, mivel támogatók nélkül ez a dolog

sem működhetne,hiába tűnik úgy,hogy a sakk
nem egy költséges dolog. Az utazás és a nevezési
díjak tetemes összeget jelentenek éves szinten.
Külön köszönet a szülőknek, akik eddig is lehetővé tették a versenyzést, valamint az Evangélikus Gimnáziumnak amely a tárgyi feltételeket
biztosítja, úgy mint a táblák vagy a versenyórák
beszerzése. Az ősztől létrejövő alapítványon keresztül az 1%-ok felajánlásával lehet támogatni a
szakosztályt, illetve az aszódi sakkéletet.
A szakosztály távlati céljait illetően Koncz
István elmondta,hogy a bajnokságban 3 éven
belül a dobogót szeretnék megcélozni. Magát a
szakosztályt illetően pedig a legfőbb cél a népszerűsítés amely jelenleg is zajlik. Jó példa erre
a hitéleti központban tartott ökumenikus tábor,
ahol szintén volt lehetőség sakkozni, jövő nyáron pedig többnapos sakk tábort is szerveznek.
ifj. Rácz Zoltán

A nehéznek ígérkező bajnoki szezonban a folyamatos fejlődés minden korosztályú csapat
számára a cél. Az eredmények javulása mellett
az elnökség szándéka a sportpálya környezetének fejlesztése is.
Felemás szezon után a hatodik helyen zárta a
2012-2013-as szezont városunk labdarúgócsapata. A célkitűzést (1-3hely) a sokszor hullámzó játék miatt nem sikerült teljesíteni és bár az
utolsó pillanatig megvolt az esély a 4.ik hely

AJÁNDÉK-ILLATSZERTÁR

Aszód, Kossuth L. u. 38  (+36) 28 400 957
Nyitva tartás: H-P 8-17, Sz: 8-12

HŰTŐGÉPSZERVIZ
szerelés és javítás, rövid határidővel, garanciával!

Mertán József hűtőgépszerelő
Aszód, Kossuth L.u.38
 (+36) 20 941 62 56

2013. augusztus

megszerzésére az utolsó fordulóbeli pontvesztéssel ez is elúszott.
Örömteli hogy az utánpótlás folyamatosan
javuló tendenciát mutatott a tavalyi szezonban,mind játékban,mind eredményességben.
Jó példa erre,hogy az U13-as csapat legyőzte
és meg is előzte a térség évek óta egyik legjelentősebb utánpótlás bázisával bíró Gödöllőt.
Az tavaszi szezonra pedig már 120 utánpótlás
játékos rúgta a bőrt aszódi színekben.

DivatGála
Nyári vásár

20 – 30 –

50 %

kedvezmény

Helyben
a legnagyobb
választék!
Nyitva: H-P: 8-17; Szo: 8-12

Telefon: (+36) 28 400 202

Játékok és ajándékok minden korosztálynak!
Új Happy Box tolltartók érkeztek az iskolakezdéshez!
Párnák, pénztárcák, bögrék a NICI szerelmeseinek!

Aszód Kossuth L. utca 1.

Minden új dolog születésénél kell egy olyan
személy,aki tevékenyen részt vesz a szervezésben,embereket toboroz és összefogja az így kialakult társaságot. Nincs ez másként városunkban sem, ugyanis Koncz István személyében
elkezdődött a sakk népszerűsítése az Evangélikus Gimnáziumban, most pedig a szakosztály
megszületésében is tevékeny szerepet vállal. A
Tanár úr gyermekkora óta szerelmese a sportágnak. Az 1960-as évektől Aszódon is nagyon
népszerű sakkéletbe a70-es években versenyzőként is bekapcsolódott. Az akkori megyei bajnokságban két csapata is volt az aszódiaknak.
A 80-as években a Petőfi gimnázium lány sakkcsapata volt sikeres, rendszeresen vettek részt
megyei versenyeken, amelyeken remek eredményeket értek el, szintén Koncz István vezetésével.
A most újjáéledő sakkélet az Evangélikus
Gimnázium könyvtárában kezdett kibontakozni,ahol kezdetben kedvtelésből, de nem
szervezett körülmények között játszottak a
diákok egymás között. 2012 szeptemberében
fogalmazódott meg az a gondolat a Tanár úrban, hogy mivel sok, a sportágat kedvelő diák
van, érdemes lenne sakkszakkört létrehozni..
Kiemelendő, hogy az erdőkürti és turai általános iskolából remek képességű sakkozók jöttek
ötödik vagy nyolcadik osztályos korukban a
gimnáziumba és elsősorban velük,valamint a
Csengey Gusztáv Általános Iskola sakk kedvelő
diákjaival indult be a nagyjából 25főt számláló
szakkör. Tehetségük hamar kiderült, ezt igazolja a megyei egyéni versenyeket elért sok szép
eredmény. Külön kitűnt Téglás Mátyás nyolcadik osztályos tanuló tehetsége, aki az országos
diákolimpián 17. helyen zárt, illetve Kondella
Mirtillé is, aki szintén országos döntőbe jutott.
A szakkör keretein belül nem csak az aszódi
diákok utaztak, hanem két ízben vendéglátókként fogadták a megye sakkozóit: januárban a
Petőfi kupán, május végén pedig a Galga kupa
keretein belül. Ezek a versenyek egyébként
minden évben megrendezésre kerülnek majd,
sőt a Petőfi kupa bekerült a Sakkszövetség országos naptárába, mint a jövő év első országos
egyéni- és csapatversenye.
Szeptembertől újabb lendületet vehet a sportág Aszódon. Az Evangélikus Gimnázium
könyvtárában napi szinten indulnak a foglalkozások minden délután 15:30-kor, valamint

Megkezdték a felkészülést a labdarúgók

Lendületbe jöhet a focicsapat
Fotó: ifj Rácz Zoltán
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Az idei szezonra július elején kezdte meg
a felkészülést a felnőtt csapat heti 4 edzéssel illetve számtalan edzőmeccsel. A tavalyi
évhez hasonlóan idén is egy neves csapat érkezik Aszódra a Vasas személyében. Az egykor szebb napokat látott angyalföldiek elleni
találkozóra lapzártánk után került sor. Két
tesztmérkőzést már korábban játszott a gárda:
a Kisnémedi csapata ellen szoros 2-1es vereség
volt a végeredmény, míg az Ecséd elleni találkozó fölényes diadalt hozott.
A nyári uborkaszezon egyik legizgalmasabb
témája mindig az átigazolási szezon. Csapatunk gerince egyben maradt,meghatározó
játékos nem távozott. Vannak próbajátékosok
és kiszemeltek is,többek között a Vasas korosztályos csapataiból is,sorsukról lapzártánkat követően dönt a vezetőség. A bajnokság az
augusztus 17-i hétvégén rajtol, a sorsolást még
nem bonyolították le.
Utánpótlás csapataink – az U21-es korosztályt
leszámítva – augusztus elején kezdték meg a felkészülést szintén magasnak mondható edzésszámmal. Az idei szezonban újabb korosztályokban is
indít csapatot a klub, így az U7-től az U21-ig összesen 7 korosztályos csapat fog részt venni a Bozsik
program keretében vagy a bajnoki rendszerben.
Az MLSZ egész magyar labdarúgást érintő átszervezése miatt igen nehéznek ígérkező szezon
elé néz a felnőtt csapat,hiszen jó néhány remek
képességű csapat esett ki a megye1-es bajnokságból. A pontos csoportbeosztás még nem készült
el,mivel néhány klub lemondott tagságáról vagy
megszűnt. Ami biztos a 16 csapatos csoport várhatóan kiegyensúlyozott csatákat hoz majd. A
célkitűzés az elnökség részéről mindenképpen
a biztos bennmaradás, de nem titkoltan igazi
elégedettséget az első öt hely megszerzésének
valamelyike okozna. Ezenkívül játékban is, küzdőszellemben is elvárás a folyamatos fejlődés.
Utánpótlás csapataink számára hasonló
célok fogalmazódtak meg: a három éve tartó
fejlődési szakasz megtartása mind játékban
mind a helyezést illetően. A Bozsik programban szereplő kicsik számára továbbra is a játék
szeretetének erősítése az elsődleges cél.
Nagy cél a sportklub életében a Micsinay Ernő
sportpálya környezetének rendezése is,amire a
sportot a társaságiadó-kedvezmény révén támogató cégeken keresztül, az úgy nevezett TAO
program keretében lehet lehetőség. A pályázat előminősítése sikeresen megtörtént, így a
klub jó eséllyel hozzájuthat 10 millió forinthoz,
melyből a 3 milliós önrész fedezésére önkormányzati ígéret van. Sikeres pályázat esetén a
sportpálya körüli kerítés valamint az edzőpálya
felújítása valósulna meg,de ezen kívül későbbi
terv egy mintegy 100 fős lelátó létrehozása is.
ifj. Rácz Zoltán

2013. augusztus
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Aszód Ifjúságért Alapítvány Pályázati összesítő

2013. június 14-én meghozott elbírálás szerint az 1%-os adományokból befolyt összegből szétosztva
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pályázó
neve
Rákóczi úti Általános Iskola,
Karácsondiné Nagy Erzsébet
Csengey Gusztáv Általános Iskola,
Lakatos Csilla
Római Katolikus Egyházközség,
Adáminé Mihályi Erzsébet
Aszód Városi Kulturális Központ,
Odler Zsolt
Ökumenikus Nyári Tábor,
Kovácsné Blaskó Mariann
Evangélikus Egyház Petőfi Gimnáziuma,
Fáczán Zoltán
Aranykapu Bölcsőde,
Kovács Ferencné
Evangélikus Egyházközség,
Jerminé Nagy Mária
Baptista Gyülekezet Ifjúsági Klub,
Mezei Tamás
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szki.,
Csobán A.
Városi Óvoda - Szivárvány
Nyiryné Gazdik Andrea
Városi Óvoda - Napsugár,
Nyiryné Gazdik Andrea
Kistérségi Gonozási Központ,
Erdélyi Katalin
Podmaniczky AMI Zeneiskola,
Rónai Lajos
Városi Nyugdíjas Klub,
Takács Lajosné
Podmaniczky Júlia Nőegylet,
Szilágyi Zita
Roki Boxer Teniszklub,
Tukora János

Téma
megnevezése
Diákok jutalmazása

Kapott
összeg
20 000 Ft

Hangosítási eszköz ünnepséghez

20 000 Ft

Hittantábor kreatív anyagköltség

28 000 Ft

Nyári Kézműves Tábor

28 000 Ft

Nemezelés, szalmafonat készítés

20 000 Ft

24 órás Labdarugó bajnokság

25 000 Ft

Szakmai Nap szervezése

25 000 Ft

Hittantáborban hátrányos helyzetű
gyermekek részvétele
Nyári kulturális program

25 000 Ft

Parkápolás, park fejlesztés

23 000 Ft

Kézművesnap rendezése

25 000 Ft

Mesedélelőtt rendezése

25 000 Ft

Prevenciós foglalkozás

25 000 Ft

Néptánctábor

26 000 Ft

Hagyományápolás

20 000 Ft

Csipkekészítés bemutatója

20 000 Ft

Verseny szervezése

20 000 Ft

Összesen:

25 000 Ft

Az iskolában
kezdenek az ovisok
Átmenetileg az iskolába költözik
a Napsugár Óvoda

Fotó: Rácz Zoltán

Aszódi tükör

Szeptember elsején a Napsugár
Óvoda ovisainak nem a megszokott helyen kezdődik a tanév, ők is
a Csengey Gusztáv Általános Iskola Csengey utcai épületébe járnak,
addig, amíg el nem készül igazi
otthonuk.
Mint arról, már korábban beszámoltunk, az önkormányzat 120 millió Ft-ot nyert a KMOP-4.6.111-es azonosítószámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton. Ezt az összeget további
60 millió Ft-tal kiegészítette az önkormányzat,
hogy a pályázati projektben megjelölt bővítésen
túl megtörténhessen az óvoda teljes felújítása.
A munkaterület átadása július elsején
megtörtént a kivitelezést végző Épkomplex
Kft-nek, és a cég szakemberei megkezdték
a szükséges bontást. Ott jártunkkor már
egyetlen régi nyílászáró sem volt a helyén.
A munkálatokkal 2014. április 15-ig kell végezniük.
Az óvodások a Csengey iskolában öt termet
kapnak, amelyek külön bejáraton megközelíthetőek, így jószerével nem találkoznak
majd az iskolásokkal. Problémát a reggeli
érkezés okozhat. Nagyon sok szülő autóval
hozza gyermekét iskolába, és ez a forgalom
most tovább növekszik az átcsoportosítás
következtében.
R. Z

40

Fotó: Rácz Zoltán
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Az akció augusztus 31-ig tart.

400 000 Ft

			

			

Aszód Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma
Aszód, 2013. 06. 14.
Összeállította:
Kovács Ferencné
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Emlékezetes marad a 72-es szám
Aszódi lány a füredi Anna-bál döntősei között

Aki figyelmesen nézte az idei füredi Anna-bálról szóló közvetítést, ismerős
arcot láthatott a bál szépe döntősei között. A zsűri ugyanis a 15 legszebb
lány közé sorolta az aszódi Bartók Rékát, az Evangélikus Gimnázium diákját.
Rékának az Anna-bálon való részvétel nem volt
meglepetés, ugyanis a család már februárban
eldöntötte hogy részt vesz ezen a Balaton Operabáljának is titulált eseményen. Az ifjú hölgy
először nem is lelkesedett a programért, ám
ezen az estén mégis elvarázsolódott, és biztos,
hogy egy egész életre szóló élményt szerzett.
– Csodálatos ruhakölteményeket láttam és
gyönyörű dekorációkat. Megértettem, hogy
a miért rajongtak már a nagyanyáink is érte.
Különösen tetszett, hogy még a szervezők, a
segítők is alkalomhoz illő viseletben voltak.
Ami Réka ruháját illeti, az övét Makány Márta tervezte. A tüllszoknyás, gyöngyös mellrészű
ruhaköltemény igazi első bálozós darab, és boldog tulajdonosa úgy tervezi, hogy valószínűleg
ebben fog majd a szalagavatóján is táncolni.

Apa és lánya
Fotó: Árvai Tamás
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Ami a döntőbe jutást illeti, Réka nem számított rá. Mint mesélte, 315 porcelán szívecskét
osztottak ki, ennyi ifjú hölgyre lehetett szavazni. Mivel 8-10 fős asztaloknál ült a vendégsereg, és az elrendezés véletlenszerű, a társaság
pedig nagyon vegyes volt, körülbelül ennyi
biztos voksra számíthatott egy-egy induló.
– Amikor odalépett egy szervező hölgy, hogy
kedves 72-es, szíveskedj a színpadhoz fáradni,
mert a zsűri kiválasztott, összeugrott a gyomrom, a pulzusom meg felszökött hirtelen. Igazából attól ijedtem meg, hogy annyi ember
előtt élőben kell majd beszéljek, és ezt sok-sok
ezer ember a Duna Televízióban is látja majd.
A csinos diáklány nem csalódott amiatt,
hogy végül nem került be az első három közé.
Szerinte azok nyertek, akik megérdemelték.

„Mindig nagy öröm…”

1

(Bengt Danielsson)

Vízszintes: 1. A svéd antropológus író egyik idézetének folytatása
első rész (zárt betű: K) 12. Egyenes a felszíne 13. Idegen levegő 14. Jamaikai
zene 15. Indítékok 16. Átmérő jele 17. Nem itt és nem ott 19. Nitrogén 20. Vonatkozó névmás 22. Tova 23. Vissza: termény belseje 26. Az idézet befejező
sora (zárt betű: Z) 30. Mindennapos cselekedet 32. Szólít 33. Félig zeng! 34.
Keresztül 35. Régi magyar pop zenekar 37. Előtag: kölcsönös 39. Dél-dunántúli város 42. Késnek van 43. Keno azonos hangzói 44. RTC 46. Tanuló vezető
47. Szentendre része! 50. Méter 51. Egyfejű sárkányunk 54. Hát még! 55. Ló
nógató szó 57. A skandináv mitológia főistene 58. Eleven 59. Árgusok
Függőleges: 1. Egyik megyénk 2. Lapos 3. Mosószer 4.Végtelen Dakar!
5. Dehogy! 6. Csónak 7. Nézd csak! 8. Ír Köztársasági Hadsereg 9. Amper 10.
Férfinév 11. Röviden oktat! 18. Nevem keverve! 21. Gyümölcs 24. Gépjármű
25. Néma Máté! 27. Pihe közepe! 28. Kipusztít 29. Kenyeret vág 31. Tibor
betűi keverve! 36. Véd 38. Kiejtett betű 40. Beteg szállító jármű 41. Férfinév
45. Szerelmes puszi 47. Kiejtett betű 48. EÖL 49. Határozatlan névelő 52.
Üdvözlet, röv. 53. Balatoni csatorna 56. Középen nyal! 59. Gramm 60. Névelő
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A megfejtéseket szeptember 14-ig szíveskedjenek az Aszódi Tükör postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.) küldeni. A helyes megfejtést beküldők közül ketten a Móni Fotó és Illatszertár 1500 Ft-os vásárlási utalványát nyerik. Kellemes időtöltést!

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

2013. augusztus

