Aszód Város Közéleti Havilapja

Ingyenes kiadvány

Egykori adatok szerint az aszódi Fiúnevelő Intézet az 1890-es években közel nyolcszáz növendéket foglalkoztatott, de még az 1970-es
években is több, mint négyszáz fiatalt próbáltak jobb útra téríteni.
Az utána következő periódusban a létszám folyamatosan csökkent.
A mélypont 1990-91 környékén volt, akkor a létszám száz alá került. Az elmúlt esztendőben változott a Büntető Törvénykönyv, a
jogalkotók bizonyos bűncselekmények esetében a büntethetőség
korhatárát 12 évre vitték le. Ennek várható hatásairól kérdeztem
Szarka Attilát, az aszódi Javítóintézet igazgatóját.
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új Rehabilitációs
központ hatvanban
Aszódot is érintő beruházást
adtak át a hatvani kórházban

Még fiatalabb növendékek
érkezhetnek Aszódra
Az intézetből kikerülők 60%-a normakövető marad

Átadták az 560 millió forintból megvalósult járóbeteg rehabilitációs központot a hatvani Albert Schweitzer
Kórházban. A beruházás az Új Széchenyi Terv támogatásával, egy konzorcium kereten belül valósult meg.
Az észak-magyarországi régióban
11 kórház rehabilitációs ellátása újul
meg, amelyre több, mint négy és fél
milliárd forintot biztosít az állam.
(Folytatás a 10. oldalon)

Címerkiállítás
Aszódra is rálátni a
West End City tetejéről

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) szervezésében
2014-ben a West End City Centerben címerkiállítást rendeznek,
melynek köszönhetően a látogatók megismerhetik a magyarországi települések címereit.
(Folytatás a 22. oldalon)
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek
2013. december 12.

Az esztendő utolsó képviselő-testületi ülésén 14 napirendi pontot kellett
megtárgyalnia a döntéshozóknak, és ezt rekordidővel, alig egy és egynegyed óra alatt végezték el.
☐☐ Elsőként ezúttal is Sztán István polgármester tartott beszámolót. Ebből többek között kiderült, hogy Aszód az önkormányzati
fejlesztési tartalék jogcímen benyújtott pályázatára 26 millió forint állami támogatásban
részesült. Jó hír az is, hogy elkészült vasútállomás melletti P+ R parkoló valamennyi szükséges dokumentációja, az ígéret szerint 2014-ben
pedig megkezdik a kialakítását. Megtörtént
a Kard utcai és a Tarsoly utcai partfalépítés
műszaki átvétele. Mint arról már korábban
írtunk, menet közben derült ki, hogy mégsem
akkora a baj, így valószínűleg nem lesz szükség
a vis mayorként kapott 15 milliós állami támogatás teljes összegére. A végösszeg valóban
kisebb lett, a fel nem használt, közel négy millió forintot a város visszautalta az államnak.
A segélykeret terhére 400 mázsa fát vásárolt
az önkormányzat, amelyet kiszállítanak településünk legrászorultabb családjainak, polgárainak. A beszámolóból az is kiderült, hogy
az Aszód-Verseg közös önkormányzati hivatal
létrehozásával kapcsolatos bírósági tárgyalás
következő fordulója 2014. februárjában lesz.

igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeleteké, ugyancsak jogszabályváltozások miatt. 2014. január 1. elsejétől
hatályon kívül helyezésre kerül az átmeneti
segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és helyébe lép
ezen segélyfajták egybeolvadásával az önkormányzati segély fogalma. Fontos változás az is,
hogy mivel az önkormányzati segély megállapítása sok esetben azonnali intézkedést igényel, 15 napos ügyintézési határidőt vezetnek
be, az I. fokú döntési hatáskör pedig a polgármesterre ruházódik át.
Az Ügyrendi Bizottság a rendelettervezet
tárgyalása során többek között azt a javaslatot
tette, hogy az önkormányzati támogatás utalásának egyik feltétele az legyen, hogy a kérelmező tartsa rendben a környezetét. A képviselő-testület ezzel a kiegészítéssel fogadta el a
rendelettervezetet.

☐☐ Az első napirendi pont témája a Medcenter Kft. beszámolója volt, amelyről az egyes
szakbizottságok megállapították, hogy az nem
teljeskörű. Így az a határozati javaslat született
– amelyet a grémium egy tartózkodás mellett
elfogadott, – hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az elszámolásból
eredő intézkedéseket az önkormányzat megbízott ügyvédjén keresztül tegye meg.
☐☐ Módosította a képviselő-testület a helyi
iparűzési adóról szóló rendeletét. Erre a törvényi előírások változása miatt volt szükség,
a rendelet belső tartalma nem változott. Érdekesség, hogy a rendeletet november 28-án
ugyancsak a fent említett okok miatt módosították a döntéshozók, mire november 29-én
ismét új törvényi előírások jelentek meg.
☐☐ Ugyancsak új törvényi előírások miatt
módosította a képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójáról, illetve a telek
adóról szóló rendeletét. Ezek az ülés 3. és 4.
napirendi pontjai voltak.
☐☐ Az 5. és 6. napirendi pont témája is rendeletmódosítás volt, mégpedig a szociális

2014. január

☐☐ Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervét.
☐☐ A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény szerint a települési önkormányzat – a
vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles
gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
A képviselő-testület 2014. január 1-től a DAKÖV Kft-vel, mint közszolgáltatóval javasolta
megkötni a szerződést. A közszolgáltatás alapdíja ingatlanonként havi nettó 200 Ft, a díja pedig nettó 1.400 Ft/köbméter. Azon ingatlanok
esetében, amelyet csak időlegesen használnak
vagy használaton kívül helyeztek, az ingatlan
tulajdonosa kérheti a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás szüneteltetését, ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig
távol van, és a távollétet megelőzően legalább 15
nappal korábban írásban ezt bejelentette.
☐☐ Ki kell emelni e tárgyban , hogy az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdés

Önkormányzati hírek
rendelkezése értelmében a helyi önkormányzat által szervezett, a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és
ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan
tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt:
tulajdonos) az ingatlanon keletkező szilárd
és folyékony hulladék elhelyezéséről – a helyi
önkormányzat rendeletében meghatározott
módon – a helyi közszolgáltatás igénybevétele
útján köteles gondoskodni, ha jogszabály vagy
hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.
☐☐ 10. napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményre vonatkozó vagyonkezelési szerződés
tervezetéről szóló előterjesztést. Döntés egye-

lőre csupán arról született, hogy a polgármester felkéri a képviselőket, hogy a mellékletben
szereplő vagyonkezelői szerződéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2014.
január 6-ig tegyék meg.
☐☐ A 2014-es évben több, mint három millió
forinttal támogatja az önkormányzat az Aszód
FC sportpályájának felújítását, amelyről decemberi ülésén döntött a grémium. Mint ismeretes,
a klub a 2013-2014-es tao támogatási évadban
úgynevezett előminősítéses pályázaton indult
és 6.261.178 Ft-ot nyert. Ehhez kell 30%-os önrészt – 2.683.362 Ft-ot – biztosítania a városnak.
Az összegből a sportpálya kerítése készül el, illetve az edzőpálya újul meg teljes talajcserével.
Az MLSZ támogatása ugyanakkor a felújításra

TÁJÉKOZTATÁS

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.)
4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében
– köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
Aszód Város Önkormányzata a Vgtv. 44/C. §
(1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Vgtv 44/C. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 31/2013. (XII.13.)
számú önkormányzati rendeletében 2014.
január 1-től a DAKÖV Kft Bagi Üzemigazgatóságát (a továbbiakban: közszolgáltató), bízta
meg a települési folyékony hulladékkezeléssel
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával Aszód
közigazgatási belterületén.
2014. januártól a DAKÖV Kft. végzi a lakossági folyékony hulladék rendszeres begyűjtését, elszállítását és ártalommentesítését a
városban.
Az alábbiakban a szolgáltatás főbb elemeiről
tájékoztatjuk Önöket.

A szolgáltatás díja
A közszolgáltatási díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles, aki a díjat közvetlenül
a közszolgáltató felé, legkésőbb a számla
kiállítási dátumától számított tizenöt napon belül köteles megfizetni. Közszolgáltató a közszolgáltatási díjról számlát állít ki
a tárgyhóban elszállított, szállítóleveleken
szereplő, ingatlantulajdonos, vagy hozzátartozója, megbízottja által leigazolt mennyiségek alapján. A megfizetés készpénzben, a
közszolgáltató bankszámlájára történő utalással, vagy postai csekken történik.

A szolgáltatás megrendelése
A közszolgáltató a megrendelést követően 72
órán belül, a fogyasztókkal egyeztetett időpontban gondoskodik a szennyvíz elszállításáról.
Cím: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.
Telefon: 28/408-524; a nap 24 órájában
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
7:30–20:00
Kedd:
7:30–15:45
Szerda:
7:30–15:45
Csütörtök:
7:30–15:45
Péntek:
7:30–12:45

2014. január

Aszódi tükör

kerülő edzőpálya öntöző rendszeréhez szükséges villamos hálózat kialakítására már nem
nyújt fedezetet, locsolni viszont muszáj lesz az új
gyepszőnyeget, a klub a belső villamos hálózat
bővítésére további 409 ezer Ft-ot kért az önkormányzattól. A hálózat kiépítéséhez szükséges
földmunkákat a klub tagjai társadalmi munkában elvégzik. A képviselő-testület a kért összeget
betervezi a város 2014. évi költségvetésébe.
☐☐ A döntéshozók végül jelentést hallgattak
meg a lejárt határidejű határozatokról, a két
ülés közt tett intézkedésekről, majd az egyebek
napirendi pontban bejelentésekre, észrevételekre került sor. Ezt követően a képviselők egy
pohár pezsgővel kívántak egymásnak boldog
karácsonyt és eredményes új esztendőt.

A közszolgáltatási díj mértéke:
nettó 1400.- Ft /m3
A közszolgáltatási alapdíj összege:
nettó 200 Ft / hónap / ingatlan.
Kiket érint a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás?
A szolgáltatást minden olyan, a közműves csatornára rá nem kötött, saját vagy vezetékes ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosa
köteles igénybe venni, akinek az ingatlanán
települési folyékony hulladék keletkezik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében a helyi önkormányzat által szervezett, a települési szilárd és folyékony hulladék
összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatással ellátott
területen lévő ingatlan tulajdonosa, használója (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon
keletkező szilárd és folyékony hulladék elhelyezéséről – a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott módon – a helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni, ha jogszabály
vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.

3

4

Aszódi tükör

Ó év búcsúztató

Újévi köszöntő
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt években elmondott – már hagyományosnak is nevezhető – újévi köszöntőinkben – polgármester
társaim többségével – leginkább arról szóltunk, hogyan sikerült gazdasági terveink végrehajtása. Arról beszéltünk, hogy a gazdasági nehézségek növekedése ellenére miként működtettük intézményeinket, hogyan
tartottunk lépést a törvényhozók által megkövetelt átszervezések sokaságával. Szokás volt, hogy az esztendő első napjának ünnepi hangulatát kihasználva, a megkezdett 12 hónap, majd az azokat követő évek terveit
ismertettük, amelyeknek megvalósításához kértük az Önök segítségét.
A közelmúltban rendezett közmeghallgatáson
önkormányzatunk képviselőtestülete mindezt
megtette, amikor a törvény előírásának szellemében részleteiben szóltunk az elköszönő esztendő pénzügyi mérlegéről, a város fejlődését,
gazdagodását segítő beruházásaink megvalósításáról, valamint tájékoztatást adtunk a közeljövő és a távolabbi időszak terveiről.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nehéz esztendőkön vagyunk túl, de úgy látjuk
és érezzük, hogy a 2014-es esztendő sem lesz
mentes a gondoktól. Amikor polgármesterként az Újév első napján köszöntöttem Önöket, Aszód város polgárait,mindig és mindenkor az Önökkel való együttműködést tettem

és teszem az első helyre. Ezt mondtam akkor
is, mielőtt megkezdtem volna közös munkánkat a város szolgálatában. Azok segítségét kértem, akiknek volt emberi tartásuk, méltóságuk
és jóakaratuk, élt bennük a lakóhelyük iránti
szeretet érzése, amivel együtt jár a felelősségérzet felebarátaink iránt. Ma olyan önkormányzata, olyan képviselőtestülete van Aszódnak,
olyan polgárok töltik be az intézmények, iskolák, különböző szervezetek vezetői tisztségét,
olyan köztisztviselői apparátus áll az ügyfelek
rendelkezésére, akik a beosztásukat, munkakörüket szolgálatnak tekintik, s tisztelettel
köszöntik a mai napon az itt élőket, akiknek
egyre boldogabb és egyre békésebb, gazdagabb életet kívánnak.

Az Új esztendőt velem együtt köszöntő Barátaim! Hölgyeim és Uraim!
Azt hiszem – és meggyőződésem szerint sokan
értenek velem egyet -, ha mai ünnepünkön elsősorban belső emberi gondjairól, vívódásairól,
magatartásbeli problémáiról ejtenénk néhány
szót, vagyis arról beszélnénk, hogyan lehetne a
ma embere emberibb ember, magyarabb magyar. Arra a kérdésre keresnénk a választ, miként
szabadulhatnánk meg a kapzsiságtól, a szeretetlen gyűlölködéstől. Ennek a kérdésnek a megválaszolása és a megoldásra adandó helyes válasz
megtalálása lehetne a ma érkezett 2014-es esztendő rövidtávú programja. Higgyék el, kedves
barátaim, hogy ennek az elképzelésnek a megvalósításától várhatjuk mindannyian a gazdagabb

BUÉK 2014!
Mintegy 3-400 fő választotta az új esztendő közös köszöntését a Kondoros téren. Bár nem volt túlságosan hideg, a nyirkos időben bizony jólesett
a szervezők által készített finom forralt bor. Akinek ez sem volt elegendő, az melegíthette magát tánccal is, hiszen a rögtönzött operettgála kettőse,
Tóth Éva és Leblanc Győző vérpezsdítő melódiákat is beépített műsorába. Éjfélre előkerült a pezsgő, így aki úgy gondolta, ezzel is koccinthatott a
Himnusz elhangzását követően. Végül parádés tűzijáték jelezte, átléptünk az új esztendőbe, és a pazar fényjáték alatt ki-ki végiggondolhatta terveit
elkövetkezendő hónapokra. A résztvevők közül tízen mindenesetre már most bizakodóbbak lehetnek, hiszen a szerencse rájuk mosolygott, és
megnyerték a tombola díjait, az ajándékkosarakat. De a többiek sem üres kézzel tértek haza, a forralt bort tartalmazó poharat ugyanis mindenki
hazavihette.
R. Z.
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és boldogabb éveket, s életet. Hogy a jövőnk a
múltunknál szebb legyen, naponta meg kell küzdeni az emberi gyarlósággal. Talán soha nem volt
úgy elharapózva a kegyetlen önzés, a kapzsiság,
mint az utóbbi években, amikor ezek a törekvések általános emberi tulajdonsággá lettek. Mellékes az erkölcs és a tisztesség. Nem okoz lelkiismeretfurdalást a munkanélküliség, a munkások
bérének megkurtítása, a kizsákmányolt, becsapott emberek nyomora, nem hallatszik az égig a
szenvedők jajszava. Rideg számítás és a gyanús
üzletek felhői borítják a magyar eget. Lehet, hogy
túlzottnak tűnnek a szavaim, de mindezt a társadalomtudományok, a szociológia legismertebbnek tartott kutatói így fogalmazták meg. Szerencse, hogy városunk polgárainak szorgalmán és
munkaszeretetén, a karácsonyi legendába vetett
hitén, valamint a várost vezetők bölcsességének,
elkötelezettségének köszönhetően – még vitáink
ellenére is – nem titkolt büszkeséggel kijelenthetjük, hogy a napi híradásokban szereplő, az
embereket joggal megdöbbentő és megrázó tragédiák elkerülték városunkat, s Aszód a béke és
a jóakaratú emberek közösségének a szigete. És
ezt a szigetet az ősök hitéhez ragaszkodva, tisztes
emléküket és végakaratukat teljesítve, az utódok,
a ma élők összefogással, közös akarattal modern
világunk minden ellentmondásával birkózva
máig megvédték. Elődeink tanítása az volt, hogy
„helyesen az szereti önmagát, aki a lelket lenyűgöző, a szívet megkérgesítő gazdagságot nem ismeri,
s azért törekszik erkölcsös eszközökkel, nagyobb
vagyont szerezni, hogy szegényebb, nyomorgó embertársaival több jót tehessen.”

megszépítéséhez szükséges szellemi műveltséget szerezni, kitartó testi egészségünket megőrizni, s annyi anyagi jóra szert tenni, amennyi
elég ahhoz, hogy egyéni és társadalmi kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Tanuljuk meg,
hogy az önszereteten túl kinek-kinek szüksége van embertársai szeretetére is. Űzzük távol
környezetünkből a gyűlölködést, az oktalan
és jogtalan ellenségeskedést. Hiszen az emberi
szív szeretetre, a lélek pedig tiszteletre termett.
Szeressük embertársainkat, szüleinket, gyermekeinket, testvéreinket, rokonainkat. Éljenek békességben, egymást tisztelő szeretetben, az összefogás szellemét erősítő akarattal
városunk polgárai. Éljenek úgy, hogy a nemes
cselekedetek sorát gyakorolják: adjanak ételt
az éhezőknek. Ruházzák fel a téli hidegben
didergőket. Fogadják be a vándorokat. Akkor
lesz Aszód a béke, az egymást tisztelő, testvérként összetartozó emberek békés szigete, ha az
utca egyik oldaláról átköszönnek a másik oldalon munkába igyekvőnek, vagy éppen sétálgató nyugdíjasnak. Akkor tarthatunk igényt
embertársaink tiszteletére, ha lelkünkben elvégezzük a József Attila által megénekelt A Tél
című versében a tűzgyújtást, ahogyan nagy
költőnk kívánta:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az újévi jókívánságaim nem maradnak el, de
engedjék meg, hogy előbb az Új Év fényét, értékét emelő legsürgősebbnek vélt feladatainkról
szóljak. Mindannyian igyekezzünk az életünk

Az Újév napján akartam Önök elé tárni azt
a jövőképet, amelynek felépítéséhez új erőfeszítésre, új lendületre, új elhatározásokra és
új akaratra, gondolkodásunk megújulására,
mindenkinek az összefogására van és lesz

„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni/
hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák
kilincsét fölszaggatni/
és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó
jaj, meg kéne rakni/,
hogy fölengednének az emberek.”
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szüksége a jövőben az Aszódon élő embereknek. Ehhez kívánok az Újesztendő első napján
a jövő reményében a poharak összecsengésével, a szeretett család összeölelkező örömével
erőt, egészséget minden aszódi és nem aszódi
polgárnak!
Sztán István
polgármester

Köszönet!
A 2013-as Évbúcsúztató és a 2014-es
esztendő köszöntése alkalmából rendezett Városi rendezvény megtartása
érdekében végzett segítségüket ezúton
is megköszönöm a szponzoroknak,
az Aszód Városért Alapítványnak, a
Városüzemeltetési és Műszaki Osztály
dolgozóinak, az AVKK-nak és minden
jó szándékú aszódi polgárnak.
Egyben tájékoztatom a lakosságot,
hogy a rendezvényt az önkormányzatnak a költségvetéséből nem kellett
finanszíroznia.
Köszönöm az együttműködésüket és
kívánok Önöknek egész évre boldogságot, erőt és egészséget feladataink
maradéktalan végrehajtásához.
Tisztelettel,
Sztán István
polgármester
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Oktatás

Az intézetből kikerülők 60%-a normakövető marad

Még fiatalabb növendékek
érkezhetnek Aszódra
Egykori adatok szerint az aszódi Fiúnevelő Intézet az 1890-es években
közel nyolcszáz növendéket foglalkoztatott, de még az 1970-es években
is több, mint négyszáz fiatalt próbáltak jobb útra téríteni. Az utána
következő periódusban a létszám folyamatosan csökkent. A mélypont
1990-91 környékén volt, akkor a létszám száz alá került. Az elmúlt
esztendőben változott a Büntető Törvénykönyv, a jogalkotók bizonyos
bűncselekmények esetében a büntethetőség korhatárát 12 évre vitték
le. Ennek várható hatásairól kérdeztem Szarka Attilát, az aszódi Javítóintézet igazgatóját.
– Igazgató úr, mennyi jelenleg a növendéklétszám?
– Jelenleg 130 körül stagnál egy évek óta tartó
lassú növekedést követően. Hozzá kell tegyem,
az intézet már nem képes akkora létszámot
befogadni, mint mondjuk az 1920-as, 30-as
években, hiszen azóta alaposan változtak az
elhelyezési előírások és elvárások. 160 fő a maximális befogadóképességünk, amihez mind
a személyi, mind a tárgyi feltételeink adottak.
– Nemrégiben változott a büntetőtörvénykönyv, és bizonyos bűncselekmények esetében – amennyiben bizonyítható, hogy az
elkövető tudatában volt tettének súlyosságával – a büntethetőség korhatárát levitték
14 évről 12 évre. Mi erről a változtatásról a
személyes véleménye?
– Az egyik szemem sír, a másik nevet. A sírás
azért van, mert a hazai gyermekvédelmi rendszer nem tudott olyan eszközrendszert fölállítani, amivel hatékonyan és gyorsan tudott
volna megoldást találni azokra az esetekre,
amikre most a büntető igazságszolgáltatásnak
reagálni kellett . Annak viszont örülök, hogy az
érintettekkel szemben a legsúlyosabb szankció
a javítóintézeti nevelés lehet. Ez egyébként a
bizalomról is szól, vagyis a jogalkotó bízik az
itt folyó munkában és az alkalmazott terápiákban. Úgy vélem, ez kellő válasz a javítóintézet
megszűnéséről szóló híresztelésekre.
– Melyek azok a bűncselekmények, amelyeknél a jogalkotó levitte a büntethetőség
korhatárát?
– Az emberölés, az erős felindulásból elkövetett emberölés, a testi sértés , a rablás, valamint
a kifosztás. Ezen tettek elkövetői ellen, ha az
elkövetés időpontjában már betöltötték a 12.
életévüket, eljárást kell indítani, de csak abban
az esetben, ha az elkövetéskor ez a fiatal rendelkezett a bűncselekmény következményeinek

felismeréséhez szükséges belátással.
– Milyen hosszú büntetésre számíthat az a
fiatal, aki betöltötte a 12. életévét, és emberölés miatt került ide?
– A leghosszabb idő, amit itt tölthet, négy
esztendő. A bíróság küldi ide őket, ez az ítélete,
utána kikerül a falaink közül.
– Mi a legjellemzőbb bűncselekmény, amivel jelenleg a 14. életévüket betöltött gyermekek ide kerülnek?
– Általában dolog elleni bűncselekmények,
lopások miatt kapják a büntetésüket.
– Most azonban súlyosabb esetek miatt
fognak ide kerülni. Nem kis kihívás az itt
dolgozó nevelőtanároknak….
– Nos ez a kérdés, ha jól érzékelem, arra
irányul, hogy képesek vagyunk-e az elemi
erkölcsi felháborodásunkat meghaladó állapotba kerülni, és szakemberként fordulni
afelé az embertársunk felé, aki még gyermek.
Ez alapvetés, rendelkeznünk kell ezzel a képességgel. De nem titkolom, nehéz helyzet
lesz. Egyébként az ittlévő növendékek között
is van néhány, aki társtettesként részese volt
életellenes bűncselekménynek. Nagyon hos�szú folyamat kiderítenünk, hol tart a cselekménye lelki feldolgozásában, illetve az sem
könnyű, hogy a közösségbeli szerepüket a
helyes irányba befolyásoljuk.
– Hogyan lehet kezelni az eltérő korosztályú fiatalokat?
– Az intézetben jelenleg 14 és 19 év közötti
fiatalok vannak, ez a sáv most 12 és 21 év korhatárokkal még szélesebbé válik. Alapvetésünk, hogy elkülönítjük a 14 év alatti, illetve a
19 év fölötti fiatalokat. A 14 év alattiak legfontosabb feladata a tanulás, emellett különféle
terápiákon vesznek részt, míg a 18 év felettiek-
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nél a munka a foglalkoztatásuk legfőbb eleme,
illetve még az ő esetükben is alkalmazunk terápiákat.
– Milyen tevékenységeket takarnak ezek a
terápiák?
– Ami nagyon erős, és régen alkalmazzuk,
az a pszichodráma. A jól bevált terápiák közé
tartoznak a művészeti tevékenységek, annak
különféle válfajai. Viszonylag új a zeneterápia, és újdonság a biblioterápia, az olvasás,
amit rendkívül jól fogadtak a gyerekeink,
illetve a kollégáink is. Kialakult egy nagyon
jó könyvtári kultúra, és talán megdöbbentő
a kívülálló számára, de a bennlévők többsége rendszeres olvasóvá válik nálunk. A bibliaterápia is a tevékenységeink közé tartozik,
emellett a növendékek rendszeresen járnak
szombatonként a kápolnában tartott misére
is. Kiváló terapeutáink vannak, eredményes
munkát végeznek.
– Említette, hogy a felnőtt korosztály felé
közelítőknek a munka a legfontosabb tevékenységük. Milyen feladatokat kapnak?
– Újra a mezőgazdaság felé fordultunk, a
többség ezzel foglalkozik. Van új almás-, illetve diósligetünk, megfrissítettük a meg�gyes ligetet, de termesztünk kapásnövényeket is. Terveink között szerepel az is, hogy
újraindítjuk a kisállattenyésztést. Mindemellett az ipari tevékenység is megmaradt,
tehát továbbra is képezünk hegesztőket, asztalosokat, kosárfonókat és szobafestő-mázolókat is. Ezek még mindig kurrens szakmák,
így jó eséllyel kezdhetnek új életet azok, akik
kitartóak és elsajátítják ezen szakmák valamelyikét.
– Az előbb a 21. évet említette felső korhatárként, ezt követően kell elbocsátani a
növendéket az intézetből. Miért nem a 18.
esztendő ez a határ?
– A 18 év a választási jog szem pontjából határkő. A büntetésvégrehajtásnál a 21 év az a
korhatár, amely fölött a bűncselekmények elkövetői felnőtt végrehajtási intézménybe kerülnek.
– Van-e utókövetés az innen kikerülő gyerekek esetében?
– Az ezzel kapcsolatos várható jogszabályváltozás tudomásom szerint öt esztendőt ír
majd elő. Jelenleg nincs ilyen utókövetés. Azzal kapcsolatban, hogy kivel mi történt, csak
szórványkutatásokból tudhatunk. Az Aszódról kikerült fiatalokról is készült ilyen felmérés. Eszerint az innen kikerült gyerekek 60 %-a
normakövető maradt.
R. Z

Közélet

Sebességcsökkentésre kényszerülnek a járművek

Megépül a körforgalom
a bagi csomópontban
Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, Obreczán Ferenc, Tóth
Gábor és Vécsey László országgyűlési képviselők közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a kormányzat költségvetési forrásból 674 millió
forintot biztosít a bagi csomópont átépítéséhez. Az új körforgalom a
sebesség csökkentésére kényszeríti a járműveket. A biztonság további
növelése érdekében gyalogátkelőhelyet jelölnek ki, átépítik a buszmegállót és közvilágítást létesítenek.
Völner Pál államtitkár elmondta, az uniós támogatások közé nem fért be ez a projekt, ezért
készül nemzeti forrásból. Viszont csak most,
a 2014-es költségvetésben tudtak rá pénzügyi
keretet biztosítani. A közbeszerzés rövidesen
megkezdődhet, ám a kivitelezést lassíthatja,
hogy a körforgalom elkészítéséhez néhány
száz négyzetméter, ma még magánkézben lévő
terület megvásárlása, illetve kisajátítása szükséges. A tényleges munka csak a megegyezést
követően indulhat meg.
Tóth Gábor, a térség jelenlegi fideszes országgyűlési képviselője elsőként a környék

Fotó: Rácz Zoltán

2008 és 2012 között tíz személyi sérüléssel járó
baleset történt a bagi közlekedési csomópontban. Ebből kettő halálos kimenetelű volt, öt
súlyos, három pedig könnyű sérüléssel végződött. Az elmúlt öt év súlyozott mutatói szerint
Magyarország első- és másodrendű főútjain ez
a leginkább balesetveszélyes lakott területen
kívüli szakasz. A csomópont nemcsak amiatt veszélyes, mert a rajta keresztülhaladónak
több sáv forgalmát is figyelnie kell. Az út Gödöllő irányából a csomópont felé lejt, emiatt a
járművek gyakran a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel érkeznek meg ide.

2014. január

Aszódi tükör

polgármestereinek segítségét méltatta, akikkel
több éven keresztül lobbizott a körforgalomért, majd a kormányzatnak köszönte meg,
hogy megvalósulhat a terepviszonyai miatt
más körforgalmakhoz képest többszörös költségigényű csomópont átépítés.
A bagi csomópontot Vécsey László ország�gyűlési képviselő, az új választókerület fideszes képviselőjelöltje is jól ismeri, gyerekként
sokszor átutazott itt szüleivel, közlekedési
mérnökként is vizsgálta már a kereszteződést,
képviselőként pedig három éven keresztül támogatta Tóth Gábor kérelmét, ugyanakkor
tudomásul kellett vennie a szűkös anyagi lehetőségeket. A honatya szerint, ha minden a
tervek szerint halad, augusztus végére sor kerülhet az új kereszteződés átadására.
A vonatkozó tervek szerint a körforgalom
egysávos lesz, de Bag felé külön kihajtósáv
áll majd a mezőgazdasági területre igyekvők
rendelkezésére. Mivel a kereszteződésben erős
gyalogosforgalom is van, ezért gyalogátkelőhelyet is kijelölnek, áthelyezik a buszmegállókat és kiegészítik a közvilágítást. A hasonló
beruházások tapasztalata az, hogy a balesetek
száma legalább a felére, de inkább negyedére-ötödére esik vissza az átadás után.
R. Z
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Nem tartottak karácsonyi
szünetet a betörők
Bár karácsony táján kevesebb bűncselekmény szokott történni, ez a 2013as esztendő végére nem volt igaz. A rendőrség munkatársai elmondták,
felfigyeltek egy fehér kisteherautóra, amely napközben Aszód útjain cirkál. Amikor valaki megkérdezi utasaitól, mit vagy kis keresnek, azt felelik,
krumplit, búzát árulnak. Valójában feltérképezik azokat az ingatlanokat,
ahová érdemes lehet éjszaka visszatérni. A rendőrség mindenkitől azt
kéri, fokozottabban ügyeljen arra, hogy lakása zárva legyen, ha pedig riasztó van benne, élesítse éjszakára is, vagy amikor elhagyja ingatlanát.
A Régész utca egyik házának tulajdonosait éppen a riasztó mentette meg értékeik kifosztásától.
Illetéktelen személy befeszítette a ház hátsó teraszának ajtaját. Rabolni azonban már nem jutott
ideje, mert megszólalt a riasztó, és az elkövető gyorsan kereket oldott. Az illető valószínűleg profi
lehetett, mert nem hagyott ujjlenyomatot.
Szintén ajtóbefeszítés módszerével hatolt be ismeretlen tettes a Dózsa György út egyik ingatlanába, ahonnan 54 ezer Ft-ot és személyi okmányokat zsákmányolt. Ennek pótlása rengeteg időt,
és további tízezrek kiadását jelenti a kárvallottnak.
Karácsony és újév között fényes nappal támadott meg az utcán egy járókelőt egy büntetett előéletű aszódi személy, és késsel arra kényszerítette, hogy adja át neki a kabátját. A rendőrség elfogta
az elkövetőt.
Mobiltelefont lopott egy férfi az egyik telefonokat árusító boltból. Az illető –amíg hölgy tettestársa igyekezett elterelni az eladó figyelmét – lepattintotta az egyik kiállított darab hátlapját,
majd társával gyorsan elhagyták az üzletet. A bolt kamerája azonban felvette az esetet, a rendőrség pedig erről felismerte a tolvajt.
Egy személygépkocsi fizetés nélkül tankolta meg gépkocsiját a benzinkúton, s mire a töltőállomás személyzete ezt észlelte, már kereket is oldott. Ilyen esetben bizony a benzinkutasoknak kell
zsebbe nyúlni.
Történt egy közlekedési baleset is: egy a Kossuth Lajos utcában Hatvan felé haladó személygépkocsi a Régész utcába kívánt bekanyarodni, és nem adott elsőbbséget a Hatvan felől érkező
autónak. Szerencsére a karambol csak anyagi kárral járt, személyi sérülés nem történt.
R.Z.

Közlemény

Temetői díjak 2014.
Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség, valamint az Aszódi Evangélikus Gyülekezet a közös
fenntartású temetőiben az alábbi díjakat állapítja meg 2014. jan. 01-től
1 személyes sírhely gyülekezeti tag /adózó

12000 Ft

2 személyes sírhely gyülekezeti tag /adózó

24000 Ft

1 személyes sírhely nem gyülekezeti tag,/ nem adózó

30000 Ft

2 személyes sírhely nem gyülekezeti tag /nem adózó

60000 Ft

Urna elhelyezés sírhelybe gyülekezeti tag /adózó

8000 Ft

Urna elhelyezés sírhelybe nem gyül. tag nem /adózó

20000 Ft

Temető fenntartási díj egységesen
Sírkő felállítási díj egységesen
Az újraváltási díjak
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10000 Ft / temetés
1 személyes

12000 Ft

2 személyes

18000 Ft

1 személyes

12000 Ft

2 személyes

24000 Ft
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Kitekintő

Aszódot is érintő beruházást adtak át a hatvani kórházban

Átadták az 560 millió forintból megvalósult járóbeteg rehabilitációs központot a hatvani Albert Schweitzer Kórházban. A beruházás az Új Széchenyi Terv támogatásával, egy konzorcium kereten belül valósult meg.
Az Észak-magyarországi régióban 11 kórház rehabilitációs ellátása újul
meg, amelyre több, mint négy és fél milliárd forintot biztosít az állam.
A keretből a hatvani intézmény a harmadik legmagasabb összeget – 560
millió forintot – kapta meg.

második emeletére, ahová – a magasabb szintű
ellátás érdekében – egy új SIEMENS digitális
röntgenkészüléket vásároltak, amelynek értéke nyolcvanmillió forint.
Bár maga az ünnepség is örömteli esemény
volt, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Hatvan polgármestere további jó hírekkel szolgált.
Egyrészt arról tájékoztatta a részvevőkket,
hogy a kórház 2,2 milliárd forintot nyert el egy
háromszintes műtőblokk építésére, melynek
alapkő letételére márciusban kerül sor. Másrészt bejelentette, hogy az avatás napjának dé-

A komplex rehabilitációs terápiás központ
számára a kórház főépületéhez kapcsolódó
új szárny épült. A földszinten a mozgásszervi
rehabilitációt támogató hidroterápiás részleg
(vízi torna és pihenő medence, tangentor – a
szükséges öltözőkkel, vizes blokkokkal) kapott helyet, míg az emeleten a kardiológiai
rehabilitáció megvalósításához kardiológiai
vizsgálót és kardiotermet alakítottak ki, de a
mozgásszervi rehabilitációt szolgáló fizikoterápia helyiségei is itt találhatók.
Az ünnepségen részt vevő Cserháti Péter, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi struktúraváltásért felelős miniszteri
biztosa kihangsúlyozta: – A mozgásszervi-,
tüdő-, szív- és érrendszeri betegek számára
felbecsülhetetlen értékű a rehabilitációs központ. Gyógyulásuk, a részben, vagy akár teljes
egészében munkaképessé válásuk jelentősen
csökkentik a családok terheit. De már maga az
öröm, ha önellátóvá válik egy beteg a terápiáknak köszönhetően.
A kórház főigazgatója, Stankovics Éva arról
beszélt, hogy nemcsak infrastrukturális, hanem humánerőforrás fejlesztés is történt. Erre
korábban egy TÁMOP pályázaton nyertek 36
millió forintot. – Már akkor gondoltunk arra,

lelőttjén tartott képviselő-testületi ülésen arról
döntöttek, a város 200 millió forintot biztosít a
kórház főépülete déli oldalának megújítására.
Ebből elkezdhetik a nyílászárók cseréjét és az
oldal szigetelését. A főépület külső homlokzatának rekonstrukciójára a kórház korábban
már nyújtott be pályázatot, ennek eredménye
még nem ismert. 		
R. Z.

Új rehabilitációs központ

Fotó: Rácz Zoltán

hogy a rehabilitációs szárnyba a meglévők
mellett új szakemberekre is szükségünk lesz,
ezért több kollégát beiskoláztunk. Ők mostanra már sikeres vizsgát tettek, rendelkeznek a
megfelelő képesítésekkel. Emellett új szakképzett, gyakorlattal rendelkező munkavállalókat
is sikerült felvennünk.
A projekt keretében más változás is történt: a
tüdőbeteg gondozó beköltözött a szakrendelő

Samsung családi szoba a hatvani kórházban
Alig négy hónap alatt valósult meg a Családi Szoba ötlete a hatvani Albert
Schweitzer Kórház szülészeti osztályán a Samsung Electronics Magyar
Zrt. hathatós közreműködésével. Az egyágyas pihenőhelyen a kismama a
szülés fáradalmait pihenheti ki, de arra is lehetőség van, hogy az újdonsült apa is vele és a kis jövevénnyel együtt töltse az éjszakákat egészen
a hazautazásig.
A Samsung 2012 tavasza óta működik együtt a
hatvan kórházzal, a Családi Szoba ötlete pedig
tavaly novemberben merült fel. A cég 3,5 millió Ft-ot ajánlott fel erre a célra. Az összegből
egy kórtermet alakítottak át egyágyas pihenővé. A szobához külön bejáratú fürdő tartozik
és egy konyhasarok is kialakításra került. A
szobát Samsung elektronikai berendezésekkel
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(televízió, mikrohullámú sütő, légkondicionáló) is ellátták.
A Családi Szoba már fogadja a kismamákat.
A Samsung támogatásaként a jászfényszarui
gyár dolgozói ingyenesen vehetik igénybe a
szoba nyújtotta szolgáltatásokat, külsősök számára ugyanez 10.000 forint naponta.
R.Z.

Iskolai élet

„Csak a hagyományőrzés és az iskola marad”

Népdaléneklési verseny az
evangélikus gimnáziumban
2013. december 13-án 5–8. évfolyamos tanulók számára rendeztek
népdaléneklési versenyt az aszódi evangélikus gimnáziumban. A megmérettetésen, ahol a gimnázium tanulói mellett a vanyarci Veres Pálné
Általános Iskola diákjai is képviseltették magukat, három korosztályban
hirdetett győztest a zsűri. A szervezővel és a résztvevőkkel Torda Eszter és Papp Diána beszélgetett.
– Úgy gondolom – folytatta Szabó Andrásné
tanárnő –, hogy a magyar népzene csodálatos
kincse a mi kultúránknak. Európában nincs

még egy ilyen nemzet, amelyiknek ennyire
gazdag a hagyománya. Nem véletlen, hogy
legnagyobb zeneszerzőink is előszeretettel
nyúltak a népzenéhez. Ugyanakkor az is igaz,
hogy az a közösség, a hagyományos falusi kultúra, ahol ez a műfaj élt, megszűnőben van.
Ezért csak a hagyományőrzés és az iskola marad, ahol a gyerekek megismerhetik kulturális
gyökereinket.
– Önnek van kedvenc népdala vagy népdal
énekese?
– Azt hiszem, kimondottan kedvencem nincs.
Vannak olyan népdalénekesek, akiket nagyon
kedvelek, például Szalóki Ágit, Palya Beát és
Bognár Szilviát. Őket remek énekeseknek tartom. Kedvelem a Csík zenekart is, és mondhatom, még nagyon sok kiváló népzenei együttes
van Magyarországon.
A versenyen három kategóriában értékelte a
zsűri a résztvevőket. Az 5. évfolyamosok közül Sághy Eszter, a 6. évfolyamosok közül Kalászi Melinda, a 7–8. évfolyamosok közül pedig Nemecz-Ézsiás Réka ért el első helyezést.
A magyar kultúra napján megrendezésre
kerülő országos Kölcsey Ferenc népdaléneklési versenyen ők fogják képviselni az aszódi
evangélikus gimnáziumot.
R.Z.

Fotó: Pribeli Rea

Az ének-zene szaktanteremben megrendezett
versenyen minden résztvevő két-két népdalt
énekelt a négytagú zsűri előtt. A zsűri tagja
volt Kovácsné Körmendi Erzsébet, a vanyarci
általános iskola énektanára; Ifj. Rónai Lajos
koreográfus; Takács Judit tanár, valamint Szabó Andrásné, a verseny szervezője. A verseny
előtt Szabó Andrásné tanárnőt arról kérdeztük, hogyan merült fel a verseny ötlete.

Aszódi tükör

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek
megismerjék és megszeressék a magyar népzenét, de sajnos erre heti egy énekórában kevés
lehetőségünk van. Ezt a versenyt évek óta szerettem volna megrendezni. A gimnáziumból
minden év januárjában négy tanuló utazik
Orosházára az evangélikus iskolák országos
népdaléneklési versenyére, ahová eddig én választottam ki a résztvevőket. Idén viszont úgy
alakult, hogy ennek a versenynek a legjobbjai
képviselhetik a gimnáziumot az országos rendezvényen.
– Népszerű ez a műfaj a fiatalok körében?
– Sokan járnak néptáncra Bagra, Gödöllőre és
Hatvanba. Nyilván a tánc más, hiszen az közösségi élmény, de ott is alap a népzene, amit szerintem ismernek és szeretnek is a fiatalok.
A résztvevők szintén hasonló véleményen voltak: „Nagyon szeretek énekelni és néptáncolni.
A versenyre azért jelentkeztem, mert szeretem
a népzenét. Galga-menti népdalokat énekeltem, és azért esett éppen ezekre a választásom,
mert már máshol is előadtam őket” – mondta a
hetedik évfolyamot képviselő Nemecz-Ézsiás
Réka. A hatodikos Kalászi Melinda is ugyanilyen fontosnak tartja a mozgást és a zenét, de
ő egészen más irányból érkezett a versenyre:
„Szeretek tornázni, és szeretem a zenét: főként
rockot szoktam hallgatni. Nekem az énekórán
mondta a tanárnő, hogy lesz ez a verseny, és arra
gondoltam: miért is ne…? Végül a Repülj, madár,
repüljt és a Madárka, madárkát választottam.”
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Közéleti portré

Intézményvezetői portrék

„Ezermester típusú
emberekre volna szükségünk”
2013 májusától ismét hölgy áll az önkormányzat Városüzemeltetési Osztályának élén. Csáky Júlia Budapestről a XVIII. kerületből ingázik naponta városunkba. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola városgazdasági szakán szerezte
első diplomáját, majd a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karát
is elvégezte. Két nyelvvizsgával, műszaki ellenőri vizsgával rendelkezik.
Bemutatkozása során elmondta, hogy az építőiparban kezdett dolgozni egy lakásépítéssel foglalkozó cégnél, majd a MATÁV (illetve
annak jogelődje a Magyar Posta) beruházó
részlegéhez került, amely digitális telefonközpontok létesítésével foglalkozott. Aztán az élet
úgy hozta, hogy váltania kellett, mivel a férje
munkanélküli lett. Úgy döntöttek, hogy közösen létrehoznak egy tervezőcéget, amely a mai
napig sikeresen működik. Júliát azonban érdekelte az első diplomája adta lehetőség is, és úgy
határozott, kipróbálja magát ezen a területen is.
Ezért pályázta meg az aszódi állást, amely igazi
kihívást jelentett, hiszen a megszűnő GAMESZ
helyett kellett egy új szervezetet felépítenie.

– A pályázat elkészítésekor motivált, hogy megpróbáljam mindannak a szintézisét a város javára fordítani, amit eddigi munkahelyeimen és
iskoláimban megtanultam. 2013. májusában
érkeztem, így a műszaki szervezet 2013-as költségvetésének tervezésében nem vettem részt. A
2014-es költségvetés már annak az annak az átalakításnak a figyelembe vételével történhet, amiben nekem is részem van – tájékoztatott beszélgetőtársam. – A működtetésre egyébként még
keressük az ideális megoldást. Sajnos egyelőre kevés szakemberrel rendelkezik a Műszaki Osztály,
ezen mindenképpen javítani kell. Nyilván ennek
a költségvetés is határt szabhat. Viszont az sem
ideális, ha mindent külsősökkel, vállalkozókkal

próbálunk megoldatni. Közintézmények tartoznak hozzánk, és egy-egy adott problémára –
mondjuk egy eltört szelep miatt ömlő víz elzárása
– azonnal reagálnunk kell, el kell hárítanunk a
hibát. Ezermester típusú emberekre volna szükségünk, akik az eredeti végzettségükön túl más
szakterületeken is otthonosan mozognak.
Az osztályvezető asszony szerint a közmunka
program átmenetileg segít a nehézségeken, a
közhasznú munkások a köztisztaság fenntartásában jelentős részt tudnak vállalni. Ugyanakkor remélte, hogy lesz köztük egy-két szakmával rendelkező munkavállaló is, sajnos ez
nem jellemző a novemberben munkába állt 30
emberre (akik közül 20 jelenleg tanul – a szerk.
megjegyzése).
Korábban a GAMESZ teljesítményét többek között azon mérte le Aszód lakossága,
hogy télen a hó eltakarítása hogyan történik. Az idei tél egyelőre nem tette próbára a
műszaki osztályt. Csáky Júlia tájékoztatása
szerint – mivel a város nem rendelkezik a
hó mentesítéshez szükséges eszközökkel –
ugyanazzal a kartali vállalkozóval, ugyanazon feltételekkel kötöttek szerződést, mint
tavaly.
Beszélgetőtársam, arra a kérdésre, hogy mivel lenne elégedett egy esztendő múlva, azt válaszolta, ha azt a rendszer, amit nagyjából már
felállított, sikeresen működne, és ezt a város
lakóinak pozitív visszajelzései is igazolnák.
Mit lehet ehhez hozzátenni? Kívánjuk, hogy
így legyen, mert akkor mi, aszódi polgárok is
jól járunk.
R. Z.
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Tanulás – Közélet

„Luca napi
varázslatok”
December 12-én „Luca napi varázslatok” címmel kísérletezős
kémiaversenyt szerveztünk az
Evangélikus Gimnáziumban. A
versenyt a régió általános iskoláiban tanuló nyolcadikos diákok
számára hirdettük meg, kétfős
csapatok jelentkezését vártuk.

Eseménydús évvége
Eseménydús
adventi
időszakot
tudhat maga mögött az Aszód Városi Kulturális Központ. Az elmúlt
hetekben igyekeztünk minden korosztályt megszólítva programokat
szervezni, amelyekkel ezt az időszakot megkísérelve teljesebbé tenni.
December első hetében zárult az immár hétéves Aszódi Honismereti Akadémia idei előadássorozata, amelyen a XIX. századi nőképtől
kezdve a puritanizmuson át, a Galga-mentét
átszelve, érintve a cseh-magyar kapcsolatokat
és természetesen a Facebookot is, igen sokszínű előadásokat hallhattak a résztvevők.
Immár adventhez kapcsolódva a Csengey
Gusztáv Általános Iskola minden felső tagozatos osztályát meghívtuk egy-egy kézműves
foglalkozásra, amelyeken felelevenítettük az
adventi időszakhoz kapcsolódó hagyományokat, valamint készítettünk többek között karácsonyfadíszt, girlandot és képeslapot is.
Ugyancsak a gyerekekre hangolódva három
alsós és két óvodás csoportot láttunk vendégül
egy-egy karácsonyi múzeumpedagógiai fog-

A versenyzők egy része a laborban.
Fotó: Osgyáni Zoltán

A kísérleteket az újonnan átadott természettudományos kémia laborban tartottuk,
ahol a versenyzőknek egyszerű kémcsőkísérleteket kellett elvégezniük.
A verseny megszervezésének célja a diákok természettudományos érdeklődésének
felkeltése volt. Célunk, hogy bemutassuk a
kémia szépségeit, a varázslatokat, melyek egy
kémcsőben is megtörténhetnek, és ezáltal felkeltsük a tanulók érdeklődését a kémia iránt.
Iskolánkban ettől a tanévtől kezdődően
működik a természettudományos labor,
melynek segítségével igyekszünk a diákokhoz közelebb vinni a kémia tantárgyat, illetve színvonalasabb felkészülést biztosítani a közép és emelt szintű érettségire.
A versenyzők izgalommal és nagy lelkesedéssel végezték a feladatokat, mindenki
nyertesnek érezhette magát, hiszen a látványos kísérletek elvégzésével fontos tapasztalatokat szereztek a diákok. A legjobb eredményt a „Kémikusok” csapata, Balog Dávid
István és Klung Róbert érte el a vácszentlászlói Szent László Általános Iskolából.
Köszönjük a felkészítést és a jelentkezést a
résztvevő iskolák kémiatanárainak: Fülöpné
Krusper Lídia tanárnőnek (Könyves Kálmán
Általános Iskola, Kartal) és Takács Andrásné
tanárnőnek (Szent László Általános Iskola,
Vácszentlászló).
Osgyániné Németh Márta

Decemberi programok az Aszód
Városi Kulturális Központban
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Fotó: Adoryán Emese

Kémiaverseny és kémia labor
az Evangélikus Gimnáziumban
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lalkozáson, amelyeket a kreatív kézműveskedés tett még színesebbé, érdekesebbé.
December 7-én, szombaton, a családokat
vártuk egy kézműves délelőttre, ahol kicsik és
nagyok együtt tevékenykedhettek. Emellett
szerveztünk egy karácsonyváró alkotó estet
süteménnyel, teával a felnőttek számára is, amelyen díszeket, koszorúkat, képeslapokat készíthettek, mézeskalácsot díszíthettek az eljöttek.
Idén először szerveztük meg a járás minden
könyvtárosát meghívva a könyvtáros kézműves
délelőttünket, amelyen a környék több könyvtárának mai és egykori munkatársa is részt vett.
Célunk, hogy ezen programokat a következő
évben is megszervezve hagyományt alakítsunk ki intézményünkben.
Adoryán Emese
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Szeretet-ajándék

807 cipősdoboznyi
szeretet
Szeretnénk köszönetet mondani a
kistérség településein működő intézmények (iskolák óvodák, védőnői szolgálatok gyermekjóléti szolgálatok) nevében.
2013-ban példátlanul magas volt az adakozási szándék. A magas beérkező dobozszám
abból adódik, hogy Aszód Evangélikus Petőfi
Sándor Gimnázium és Kollégiumnak, Petőfi
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolánk a tanulói állítottak össze 589 dobozt.
Egyszerűen fogalmazva aszódi és a kistérségünkben élő családok adományai kerültek a
kistérség rászoruló gyermekei kezébe. Nagyon
köszönjük az együttműködő intézmények és
a kijelölt szervezőik munkáját, hihetetlenül
gyorsan lezajlott az év végi cipősdoboz osztás.
Rengeteg gyermek részesült az ajándékokból
az egész kistérségben.
NÉV

DOBOZ

Aszód Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium

305

Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

284

Napsugár Óvoda

11

Baptista Gyülekezet

24

Baptista Szeretetszolgálat

40

Evangélikus Egyházközség

20

Római Katolikus Egyházközség

10

Hit Gyülekezete

104

Erdélyiek Csoportja

7

Magánszemélyek

2

ÖSSZESEN

807

NÉV

DOBOZ

Aszód Városi Óvoda- Napsugár

28

Aszód Városi Óvoda - Szivárvány

22

Aszód Csengey G. Ált. Isk. Csengey utca

84

Aszód Csengey G. Ált. Isk. Rákóczi utca

63

Aszód Védőnői Szolgálat

40

Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Bag

267

Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Kartal

90

Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Verseg

46

Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Domony (iskola)

109

Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Domony (óvoda)

40

Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Aszód
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Egy cipősdoboznyi
szeretet
Iskolánk, a Petőfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium idén is csatlakozott a Kistérségi
Gondozási Központ “Egy cipősdoboznyi szeretet” akciójához és a Baptista Szeretetszolgálat először meghírdetett Cipősdoboz Miniprojektjéhez.
A felhívás napjától december közepéig lázasan
gyűjtöttük a meglepetéseket és hordtuk szorgalmasan az iskola könyvtárába. December 18-án
magunk is meglepődtünk azon, mennyi dobozt sikerült varázsolnunk. Az intézményünk
dolgozói , családtagjai és diákjai összefogása
eredményeként 334 db doboz (284 db doboz
a Kistérségi Gondozási Központhoz és 50 db
doboz az Aszódi Baptista Gyülekezet koordinátorán keresztül a Baptista Szeretetszolgálatához került) gyűlt össze a hátrányos helyzetű
gyermekek karácsonyfája alá. Volt aki játékkal,
könyvvel, ruhaneművel, édességgel töltötte meg
a díszes csomagolópapírjával bevont dobozát és
volt, aki cipősdobozzal, csomagolópapírral ill.
belevaló meglepetésekkel járult hozzá a közös
sikerhez. Reméljük, hogy ajándékjainkkal sok
gyermeknek szereztünk örömet és bízunk abban, hogy jövőre még több cipősdobozt sikerül
a segítőkön keresztül a rászorulókhoz eljuttatni!
Sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk
Mindenkinek!
Hoffman-Sáhó Regina

Közélet

Aszódi tükör

Tisztelt Hölgyeim!

Sztán István polgármester írása

Széljegyzet
Miért is széljegyzet? Vagy inkább szél-jegyzet? Mert úgy érzem, széllel szemben megy próbálkozásunk.
Szeretnénk állandó tisztaságot a városban, rendet, azt, hogy a közlekedési táblák a helyükön
maradjanak. Sajnos egyesek sem a szelektív hulladéklerakókat nem kímélik, sem a közlekedési vagy más tiltó táblákat. A szelektív gyűjtőhelyekre, rosszabb esetben az utca végére rakják a
konyhai hulladékot, a kertben összegyűjtött zöldhulladékot. Sajnos.
Minden héten átvizsgáljuk a közlekedési vagy tiltó táblákat, de mindhiába. Folyamatosan valaki vagy valakik rongálják azokat. Ezzel pedig a közlekedés biztonságosságát is veszélyeztetik. Kérem, ne tegyék! Hiszen a táblák pótlását az aszódi polgárok adózó pénzéből
kell fedeznünk. A szelektív szigetekre és az utca végére odarakott más jellegű szemetet a Zöld
Híd Régió Kft. – jogosan - nem szállítja el, ezt nekünk kell megoldanunk, szintén az Önök
pénzéből. Emiatt kevesebb jut majd járdajavításra, korlát készítésére vagy éppen az ellopott
vízelvezető rácsok pótlására.
Nemrégiben a Szent István park megvédésére kirakott tiltó táblákat összetörték, a több kilogrammos oszlopokat kiszedték. Sajnos senki sem látta! Vajon miért?
Aszód városát rendszerető állampolgárok lakják. Szeretik a rendet és a tisztaságot. Egyesek
vajon miért veszik a bátorságot, és teszik tönkre mások munkáját? Vajon miért csatangolnak
éjfél után 14 év alatti fiatalok a városban, akik közül néhányan a Szabadság téren álló hősi
emlékművet illemhelynek használják? Nem hiányoznak otthon a szülőknek?
Kérem mindazokat, akik a leírtakból magukra ismernek, változtassanak, változzanak.
Mindannyiunk érdeke!
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

Aszód Város Önkormányzat idén
március 7-én 17:00 órától az Evangélikus Gimnázium aulájában rendezi meg a Városi Nőnapot.
A rendezvényen való megjelenést szíveskedjenek az alábbi helyekre jelezni:
Aszód Város Intézményeiben dolgozók
(Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kistérségi Gondozási Központ, AVKK,
Gyermekétkeztetés, Polgármesteri Hivatal,
Járási Hivatal) intézményvezetőnél, vezetőnél.
Városi Nugdíjas Klub tagjai – klub elnökénél,
egyéb civil szervezetek – a szervezetek vezetőjénél. A város többi hölgy tagjait arra kérem,
hogy a 06 28 500 666-os telefonszámon adja
meg részvételi szándékát 2014. február 20-ig.
Várjuk jelentkezésüket! Meglepetés műsorral szolgálunk Önöknek. Ünnepeljünk együtt!
Tisztelettel:
Sztán István polgármester
Tűzifa a rászorulóknak
Aszód Város Önkormányzat a téli tüzelő kiadásainak enyhítésére az arra rászorultak részére 400 mázsa tűzifát biztosított 1.800 ezer
Ft értékben. Ebből 67 rászorultnak fejenként 6
mázsa tüzelő jutott. A fát felhasított állapotban
a GAMESZ gépkocsijával szállították ki.

Jótékonysági est a Petőfi Gimnáziumban
A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNYA 2014. február 14-én 19 órai kezdettel idén is megrendezi a hagyományos jótékonysági estjét, melyre minden érdeklődőt, régi és új támogatót szeretettel várunk (belépőjegy/
támogatójegy vásárolható az iskola titkárságán. Elérhetőség: (+36) 30 400 006

Kedves aszódi
családok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. augusztus hónapban Nyárádszereda testvérvárosunkkal a 20. évfordulót kívánjuk megünnepelni. Azok jelentkezését várjuk, akik
szívesen fogadnának lakásukban nyárádszeredai polgárokat.
Egyben kérem azon aszódi polgárok jelentkezését, akik július végén Nyárádszeredára
szeretnének utazni a városi ünnepségre.
Jelentkezésüket a 06-28 (500-666) telefonszámon kérem megtenni 2014. május 15-ig.
Köszönettel és tisztelettel:
Sztán István polgármester
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A szabadság téri emlékmű
Aszód Fő terének a kialakítása a település egykori földesurainak, az Osztroluczkyaknak és a Podmaniczkyaknak köszönhető. Századokon át itt tartották az országos vásárokat, majd a XX. század első felében a hetipiacot. Az egykori Osztroluczky birtok házasság révén Podmaniczky János
és leszármazóinak a tulajdonába került, akik a kis parasztfalut birtokközpontjukká tették és mezővárossá fejlesztették. Az időközben Aszódról elköltözött Podmaniczky-család emlékét a hálás utókor úgy örökítette meg,
hogy a Fő teret (Vásár tér, Piac tér) Podmaniczky térnek nevezte el.

A II. világháború közeledtével Magyarország is
fejlesztette hadseregét. Az ország több városában, nagyközségében létesítettek laktanyákat,
helyeztek helyőrségeket. Ezeknek a településeknek a sorába tartozott Aszód járási székhely is.
A Magyar Királyi 22. gyalogezred II. zászlóalja, vitéz Török Zoltán honvéd alezredes vezetésével 1938. december 12-én foglalta el állomáshelyét a Hatvani úton, a napjainkban is létező,
2005-ben bezárt laktanya területén létező, frissen épült épületekben. 1939. január 14-én pedig
a Magyar Királyi 1. tüzérezred I. osztálya, Billnitzer Ernő honvéd tüzér alezredes parancsnokságával a nagyközségből kivezető Kartali út
végén létesített tüzérlaktanyába települt.
A két laktanya Aszódra telepítése jelentős változást hozott a nagyközség életében. Az amúgy is
közigazgatási központként működő, két középiskolával, Javítóintézettel rendelkező járási székhely társadalmi, gazdasági szerepe jelentősen
megnövekedett, kiemelkedett a Galga vidéken.
Az első bécsi döntés (1938. november 2.) eredményeként Magyarország visszakapta a Felvidék déli
részét és Kárpátalját, ami nagy nemzeti lelkesedést
váltott ki az országban. A hazafias lelkesedés egyik
megnyilvánulása volt Aszódon, amikor a település Képviselő-testületének 1939. október 16-i
ülésén felvetődött egy Hősök emléke elnevezésű
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emlékműnek a felállítása. Ennek érdekében a költségvetésben 2600 P tartalékot képeztek, egyben a
cél megvalósítására bizottságot hoztak létre. Ennek tagjai voltak: vitéz Czanik Géza főszolgabíró,
Billnitzer Ernő alezredes helyőrségparancsnok,
Linhardt Ferenc alezredes a gyalogzászlóalj parancsnoka, dr. Buzás Béla alezredes, járási katonai
parancsnok, gr. Széchenyi Gyula helyi földbirtokos, üzemtulajdonos, Sárkány Ernő ny. főszolgabíró, Szever Pál ny. gimnáziumi igazgató, Siklósi
Kálmán ev. tanító és Szilasi József javítóintézeti
tiszt, iparművész. Az emlékmű megalkotására két
szobrászművész nyújtott be pályázatot: Boldogfai
Farkas Sándor és az aszódi születésű Morzsa-Morhardt Gyula (* 1906. május 15- + 1945.) A Bizottság
az utóbbi tervét fogadta el. Az emlékmű bekerülési
költsége 11210 pengő volt.
Az építményt a Podmaniczky tér felső, kastély
felőli részében helyezték el. Süttői mészkőborítással készült. A félkör alakú oszlopcsarnok
felső körívére 1914–1918 felirat került, a belső
falfelületre pedig egy szalagos bronzból készült
babérkoszorú. Az alkotás mellett álló magasba
nyúló oszlopon egy nagyméretű bronz kardot
helyeztek, amely kétségtelenül a harci szellem erősítésének, fokozásának a jelképe volt. Az alkotás
körül parkot létesítettek (Szalay Gyula aszódi kertész munkája), amely bekerítésére Füsti Molnár

Múltidéző
Sándor javítóintézeti tiszt tervei alapján kerítést
is készítettek: a terméskő alapra beton fedőlapot
helyeztek, amelyre alacsony vaskerítést állítottak
(Zsiga Imre helyi lakatos munkája).
A Hősi emlékmű avatása 1941. november
4-én, vitéz Habsburg József főherceg tábornagy jelenlétében zajlott le. Ekkorra már Magyarország is belekeveredett a háborúba. Ezt
követően az aszódi katonai alakulatok, ünnepélyes búcsúztatással innen indultak a II. világháború frontjaira. Ugyanakkor minden év
május utolsó vasárnapján (még a háború utáni
években is!), a Hősök Napján itt emlékeztek
meg az I. és a II. világháború aszódi hősi halottjaira. A Rákosi-korszakban betiltották a
megemlékezéseket, a Podmaniczky térnek is
új nevet adta (Sztálin tér – majd Szabadság tér).
Morzsa-Morhardt Gyula emlékművét az 1970es években második felében (felsőbb javaslatra!)
lebontották. Helyébe egy építészetileg nagyvonalú, szobrászatilag kvalitásos alkotást helyeztek.
Papakrisztosz Andreász görög származású szobrászművész modern vonalú Niké (az ókorban a
győzelem istennőjeként tisztelt) szobra azonban
nem nyerte meg az aszódiak tetszését. Ennek
több oka volt. Egyrészt azért, mert a régi emlékmű eltávolításával megsértették az aszódi hősi
halottak emlékét. A másik ok, hogy a győzelem
istennőjével a Szovjetunió második világhábo-

rús győzelmének állítottak emléket, amely az
ország és ezen belül Aszód lakóinak a többségében nem elismerést, hanem éppen ellenkezőleg, a
hódítás iránti még nagyobb ellenszenvet váltotta
ki. Mindezek mellett a modern művészeti irányzatokat nem ismerő tömegek számára idegen volt
a – különben a szakértők által dicsért és elismert
– pengevékony, égbenyúló kvalitásos alkotás.
A rendszerváltást követően az első intézkedések
egyike volt az a tömegnyomásra hozott döntés,
mely szerint vissza kell állítani a régi emlékművet.
Ez a nagyközség Polgármesteri Hivatala munkatársa, Blaubacher József építészmérnöknek irányításával, a régi fényképek alapján megtörtént.
Meghagyták a Niké szobor felállításakor elkészí-
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tett építészeti teret-környezetet, csak a szobrot és
a talapzatát tették raktárba. A Morzsa-Morhardt
emlékmű eltávolításkor „elkallódott” kard helyére a II. világháborúban hősi halált halt keresztény
katonák és a polgári áldozatok emlékére keresztet,
az elpusztított nagyszámú aszódi zsidó áldozatok
emlékére egy hétágú gyertyatartót, menorát állítottak. A félköríves oszlopcsarnokban, emléktáblát helyeztek, melyre a II. világháborúk keresztény
hőseinek és áldozatainak a nevét vésték. (A zsidó
áldozatok nevét a Zsidótemetőben felállított emlékművön találjuk meg.) Mind az emlékű, mind
pedig az építészeti környezet megérdemelne egy
alaposabb felújítást.
A. I.
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Bűnmegelőzés

Figyeljünk oda idős embertársainkra, legtöbbször a (szubjektív) biztonság megteremtése nem pénz, sokkal inkább az óvatosság, és
odafigyelés kérdése!
Az alkalmi, illetve a zseblopás, mint a legtöbb bűncselekmény megelőzhető, elkerülhető, de mit is tehetünk?
• Amikor bevásárlásra indulunk, figyeljünk
oda, ne hagyjuk személygépkocsink utasterében értékeinket, gépkocsink ajtaját és
ablakait ne felejtsük el bezárni!
• Bevásárlásainkat lehetőség szerint a nappali órákban végezzük.
• Ideális elkövetési terepet jelentenek az alkalmi tolvajok számara a zsúfolt terek, a bevásárlóközpontok, a piacok, a tömegközlekedési eszközök, lehetőség szerint kerüljük
el ezeket a helyeket, vagy legyünk sokkal
elővigyázatosabbak a megszokottnál.
• Vásárlás alkalmával ne tegyük ki a táskánkat, vagy a pénztárcánkat a pultra.
• Értéktárgyainkat, bankkártyánkat, mobiltelefonunkat, iratainkat ne tegyük a

FELHÍVÁS

Időskorúak védelmében
A bűncselekmények elkövetői az
időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények során rendszerint kihasználják, hogy az időskorú áldozatok szinte minden esetben jóhiszeműek, hiszékenyek,
legtöbbször egyedül élnek. Az
óvatlanság, túlzott bizalom még
mindig gyakori áldozati magatartás. Az idős korú személyek korukból, egészségi állapotukból,
életmódjukból, szokásaikból, adódóan könnyebben megtéveszthetőek, mint az átlagos középkorú
személyek. A tanyavilágban élő
idős emberek sajátos helyzetük
miatt jobban igénylik a szolgáltató gondoskodást.

•

•

•

ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG: 107, 112
bevásárló kosár tetejére.
• Értékeinket ne vigyük magunkkal sétáláskor, vagy bevásárláskor, ha mégis magunknál tartjuk, tegyük azokat a belső, lehetőleg
zárható zsebünkbe, vagy a táskánk belső
rekeszébe. Szorosan fogjuk táskánkat a testünk mellett, de inkább előttünk.
• Soha ne tartsuk bankkártyánk mellett a PIN
azonosító kódot. Az elkövető akár a teljes
hitelkeretünket is felveheti az ATM automatából! A pénzkiadó automata által kiadott
kontroll szelvényt azért tegyük el, mert információkat tartalmaz folyószámlánkról!
• Idegen személy felkérésére ne váltsunk fel
pénzt!

• Ha tetten értük a zsebtolvaj(oka)t, hangosan kérjünk segítséget a közelben tartózkodó személyektől! Soha ne szálljunk szembe
a támadó(k)val!
Ha a legnagyobb odafigyelés mellett mégis áldozatok lettünk:
• Ha az irataink mellett a lakáskulcsunkat is
elvitték, azonnal cseréltessük le a zárakat!
• Ha bankkártyánkat vitték el, sürgősen tiltassuk le azt!
Mit tegyünk lakásunk, birtokunk védelmében?
• A besurranásos lopásokat jellemzően földszinti lakásoknál, illetve családi házaknál

•
•
•

követik el, érdemes befektetni a biztonság érdekében. Szereltessünk fel rácsot a földszinti
ablakokra, a bejárati ajtót pedig tartsuk mindig zárva, még akkor is, ha otthon tartózkodunk! Ne felejtsük az ajtó zárjában a kulcsot!
Amennyiben elhagyjuk otthonunkat, ellenőrizzük szisztematikusan, a nyílászárókat,
azokat mindig csukjuk be! A kulcsot pedig,
ne rejtsük el a házunk, lakásunk közelében!
Csengetéskor, még az ajtó kinyitása előtt
ellenőrizzük le, a minket kereső személyt,
szereltessünk a bejárati ajtóra, (vízszintesen
felszerelt sínnel) láncot, illetve széles látókörű optikai kitekintő „szemet”. Ha bármely
szolgáltatótól (kábel TV, elektromos, gáz
szolgáltató, stb.) keresnek minket, kérjük el
a hivatalos minőségét igazoló igazolványt.
Kétség esetén kérjünk visszajelzést a szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy valóban
küldtek-e munkatársat hozzánk! Ha ismeretlen személy rendőrnek illetve hivatalos
személynek adja ki magát, minden esetben
kérje el az arcképest igazolványát!
Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, szereltessünk több ponton záródó
zárszerkezetet a megfelelő szilárdságú bejárati ajtónkra, valamint a lakásunk védelmét
fokozzuk egy elektromos mozgás, illetve
nyitásérzékelő riasztó berendezéssel.
A bejárati ajtóra és a névtáblára ésszerű
csak a vezetéknevünket kiírni.
Ne nyissunk ajtót éjszaka, ha szokatlan zajt
hallunk is, inkább hívjuk a Rendőrséget!
Törekedjünk jó viszonyt, barátságos légkört kialakítani szomszédainkkal, ha kölcsönösen vigyázunk egymás tulajdonára,
számos bűncselekményt előzhetünk meg.

Ha mégis észleltük, hogy sérelmünkre lakásbetörés történt:
• Azonnal értesítsük a Rendőrséget, ne várjunk reggelig!
• A helyszínt ne változtassuk meg, ne takarítsunk, ne töröljünk le semmit!

apróhirdetés

Állatorvosi ügyelet
Február 1–2.
Dr. Szőke Zsolt

(+36) 20 956 65 29

Február 8–9.
Dr.Németh Mihály

(+36) 30 275 47 18

Február 15–16.
Dr. Fodor Sándor

(+36) 20 446 09 38

Február 22–23.
Dr. Dobos László

(+36) 20 925 38 24

☐☐ Dec. 13-án a Régész utcában találtunk egy kulcscsomót (4db kulcs). Az iskola titkárságán
átvehető.
☐☐ Szántóföldi kultivátor eladó. Közvetlenül a gyártótól. Tel.: (+36) 30 973 32 00
☐☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg,
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval
javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” Tel.: (+36) 28 636 414
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Információs oldal
Gyászjelentés
Halmos József életének 87.évében rövid szenvedés után 2014. 01.04-én elhunyt.
Hamvait a Szentlőrinci temetőben testvére
mellé helyezik örök nyugalomba..
Emlékét kegyelettel őrizzük.
Ezúton köszönjük a segítő barátok, szomszédok és jó ismerősök együtt érző részvét nyilvánítását.
Kurucz István családja
Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak,
akik Petrovics András temetésére eljöttek,
sírjára virágot és koszorút helyeztek, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Felesége és gyermekei

Gyógyszertári ügyelet
Szombat: 8-12
Vasárnap: 9.30–11.30
Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
Szabadság tér 2. Telefon: (+36) 28 500 015
Páros hétvégén a Szent István Patikában
Kondoros tér 49. Telefon: (+36) 28 400 552
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A kiadványok megvásárolhatók az Aszódi Evangélikus Gyülekezet Lelkészi Hivatalában (Szontágh lépcső 1.) a fogadóórák idején, illetve az istentiszteleteket követően az evangélikus templomban.

A „Fölszállott a páva” sztárja lehet a Bekecs Táncegyüttes
Bizonyára emlékeznek még arra a fergeteges előadásra, amit a Tánc Világnapja alkalmából adott a nyárádszeredai Bekecs Táncegyüttes tavaly áprilisban Aszódon, a Csengey iskola tornatermében. A Csongor és Tünde
hatalmas sikert aratott.
Az együttes indul a nagysikerű Fölszállott a
páva című népzenei és néptánc vetélkedőn,
amelyre több, mint 270 produkció jelentkezett, s amely ezúttal is a Duna Televízióban
lesz látható. A verseny rövidesen indul, a
nyárádszeredai csapat bemutatkozó filmjét
január 25-én láthatták. Arra bíztatunk mindenkit, szurkoljon testvérvárosunk tehetséges fiataljainak, s a megmérettetést követően
(információink szerint ez március 8-án lesz)
telefonon leadott szavazataikkal segítsék e
nagyszerű csapatot!
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Mentesülünk a politikai
hirdetésektől az
Aszódi Tükör hasábjain
Mint ismeretes, Áder János köztársasági
elnök április 6-ra írta ki az országgyűlési
választásokat, amelyet január 18-án hivatalosan is közzétett. Rövidesen megkezdődik a kampány, és megjelennek a politikai
reklámok, hirdetések. Az Aszódi Tükörben
azonban nem találkoznak majd ilyen tartalommal. Az Országgyűlés által korábban
elfogadott választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvénynek vannak a médiát
érintő rendelkezései is. Eszerint az a sajtótermék, amelyik valódi, pénzért közzétett
politikai hirdetéseknek kíván helyt adni,
a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez kell,
hogy eljuttassa hirdetési szolgáltatásainak
árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba
vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék
ugyanezt az árjegyzékét a honlapján is közzéteszi. Kiadónk ezzel a lehetőséggel nem
kíván élni, így Önök mentesülnek az ilyen
tartalmú hirdetésektől.
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Várják a kórustagokat

Előző számunkban arról számoltunk be, hogy
női kar alakult városunkban. A formálódó kórus péntekenként 18 és 20 óra között próbál
a Csengey iskola médiatermében. Aki szeretne
énekelni, ebben az időpontban jelentkezhet
Énok Nagy Levente karvezetőnél. Előképzettség nem szükséges.

Fontos telefonszámok
Rendőrjárőr: (+36) 20 516-5940
Polgárőrség: (+36) 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész: Szabó Imre
(+36) 30 816-0437
Orvosi ügyelet: Aszód Baross u. 4.
(+36) 20 927-1171
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
dr. Vass Anna
(+36) 28 500-035
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Közérdekű információ

Olvasói levelek
Az elmúlt időszakban két olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe. Az
elsőt közvetlenül a város első emberének küldték, a másolatát újságunk
is megkapta.
Tisztelt Polgármester Úr!
Egy sajnálatos ügyben fordulok Önhöz. A fiam
az aszódi Szivárvány Óvoda Katica csoportjába jár, ami az épület legújabb része. Ma reggel
(2014.01.08.) az egyik csoporttárs apukája beszámolt az óvónőnek, hogy tegnap, amikor e gyermekével indult hazafelé, a csoportból udvarra kivezető lépcsőfokok egyikén elcsúszott, és valószínűleg
eltört a keze! Ez egy igen sajnálatos eset, főleg, hogy
nem egyedi. Az az 5-6 lépcső, ami ott van, igen csúszós. A téli hónapokra jobb híján le szokták zárni
ezt a bejáratot, mert bár már 4-5 alkalommal is
igényelte az óvoda a csúszásgátló felhelyezését a
lépcsőkre, még egy alkalommal sem ítélte a VÜSZI munkatársa a kérést jogosnak. Nem hiszem,
hogy a városnak ez olyan nagy összegű befektetés
lenne. A gyermekekért sok esetben nagyszülő vagy
állapotos kismama megy. Jelenleg a Katica csoport
a gyűjtő csoport, így még inkább megnövekedett a
lépcsőt használók száma és ezzel a balesetek lehetősége. Isteni szerencse, hogy az apuka nem a gerincét törte el „csak” az ujját! Úgy gondolom, hogy
nem lenne szerencsés a városnak megvárnia, hogy
nagyobb baleset történjen, hanem cselekedni kell!
Az apuka felajánlotta, hogy be is szerzi a csúszásgátlót akár. Nem akarok más nevében nyilatkozni, de én is szívesen hozzájárulok a beszerzés és
kivitelezés költségeihez, ha csak ez az akadálya a
megvalósításnak. Kérem Polgármester Urat, hogy
mielőbb intézkedni szíveskedjék ez ügyben, hiszen
ha leesik a hó és fagyni kezd még veszélyesebb lesz
a feljáró használata!
Tisztelettel:
Sassy-Molnár Emese (egy aggódó anyuka)
Lapunk a levél kapcsán megkereste Sztán István polgármestert, aki elmondta, sajnálja,
hogy olyan lépcsőn történt az eset, amely a
kivitelező szerint csúszásmentes. Az eset nyomán – a tudomására jutást követően – 24 órán
belül elrendelte erre a lépcsőszakaszra csúszásmentes csíkok elhelyezését, amely megtörtént.
A polgármester reméli, hogy nem történik
több ilyen eset, egyben kér mindenkit, hogy
az ilyen jellegű problémákat szíveskedjenek
közvetlenül neki jelezni, mert az intézkedés
ilyenkor a leggyorsabb. Mivel állítólag idén
még lesz tél, az ingatlantulajdonosok figyelmét
szeretnénk felhívni, hogy az ingatlanok előtti
járdaszakasz csúszásmentesítése a tulajdonosok (a bérlők) kötelessége. A közterületek előtti
tisztítás a Városüzemeltetési Osztály szakembereinek a feladata.

A másik, segítségkérő levelet lapunk facebook
oldalán találtam.
Tisztelt aszódi lakosok!
Felhívnám a figyelmeteket egy szomorú tényre, ami sajnos Aszódon és így Magyarországon
megtörténhet. Október óta folyamatos harcban
és vitában állok mind az utcabeliekkel, a rendőrséggel és a polgármesteri hivatallal, mert az
utcánkban van egy harci-kutya keverék. A probléma ott kezdődik, hogy tudomásom szerint
nincs beoltva, nincs megkötve és a kapu ajtaja
sosincs becsukva. A kutya, véleményem szerint,
sokszor éhes, így október óta folyamatos kutyatámadások érnek engem és a családomat, mivel
zsákutcában lakunk és kénytelen vagyok a házuk
előtt elmenni. Amikor a ház elé érek, a kutya kiszalad az udvarból és ugatva, vicsorogva támad
nekem és gyermekemnek, majd előttem megáll,
és nem enged tovább, míg a kiabálásomra kijön
valaki és betessékeli az ebet. Arról már nem is
beszélek, hogy az ott lakó kisebbség még nekem
is támad, ordibál, hogy hogyan gondolom, hogy
még én kiabálok és a tőlük kitelő szép szavakkal
illetnek. Rettegek attól, hogy egyszer, amikor
a 3 éves kisfiamat óvodába viszem, baj ér. Naponta járunk óvodába, más irányba nem tudok
elmenni, félnem kell, már nem csak az ott lakó
emberektől, hanem attól is, hogy a kutya engem
és gyermekemet is megharapja, és mivel ezen utcából, aki tud, elköltözik, még csak segítséget sem
várhatok senkitől. Nem titok, hogy ez az utca, a
Babits Mihály utca, ami a Hatos kocsma és az
SZTK közötti kis zsákutca.
Többször mentem a rendőrségre segítséget kérni, de elutasítottak és a polgármesteri hivatalba
irányítottak, mivel nem történt harapás, személyi
sérülés. Tehát magyarul: amíg én és a kisfiam élve
távozunk a helyszínről, addig senki NEM CSINÁL
SEMMIT, SE A RENDŐRSÉG, SE A POLGÁRMESTERI HIVATAL!!!!!!!!!!!!!
Az ebrendésznek szinte napi szinten telefonálok,
de ő sem tesz / tehet / semmit. Felháborító, hogy
ilyen országban, városban élünk, ahol a segítségkérés ellenére senki nem csinál semmit! Állítólag nem
csinálhatnak semmit! Annyit tehetek, hogy jegyzőkönyvezik az ügyet és várok. És addig hogy tovább,
hogyan éljek tovább????? Félelemben?
Kértem még a jegyző asszonyt, hogy amíg megoldódik az ügy, a polgárőrség kísérgessen az utcában,
de sajnos erre nincs mód, mert ők is társadalmi
munkában dolgoznak! Mit tegyek, ha a problémát
okozó emberek az utcában többszöri kérésre sem
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értik meg az aggodalmamat, és nem érdekli őket
sem az én félelmem, sem a gyermekem félelme,
rettegése napi szinten, amikor ki szeretnék jutni az
utcából óvodába, boltba!
Elmentem egy ügyvédhez, aki szintén azt mondta, hogy a hivatalban helyesen jártak el és ezen kívül nincs más lehetőség, amíg vér nem folyik.
Kérdem én: Tényleg nem lehet tenni ebben az
ügyben semmi mást? Meg kell, hogy harapjon
engem, vagy rosszabb esetben a gyerekemet a
kutya, hogy valaki felfogja, hogy bajban vagyok!!!? Nem merek hazamenni!!! Ki az az ember vagy szervezet Aszódon, ha a Rendőrség, a
Polgármesteri hivatal nem, akit érdekel a problémám és segít!!!! Komolyan, egy ilyen gondot
nem lehet megoldani ebben a városban? Nem
lehet segíteni egy anyának és gyermekének? Kinek kell lennem, hogy segítséget kapjak!!!!!!? Ki
biztosítja nekem, hogy az ott lakók ne torolják
meg a háborgásomat és azt, hogy rendőrségi és
hivatali feljelentést teszek????
Megkérném Önöket, ha valaki, bármiféle megoldást ismer és hajlandó nekem segíteni, keressen
meg, vagy vegye fel velem a kapcsolatot!!!
KÉREM, SEGÍTSENEK!!!
Köszönöm, egy hónapok óta bajban lévő anyuka!!!!!!!
E szívszorító levéllel Sztán István polgármesterhez fordultam, aki már ismerte a tartalmát, sőt,
kiderült, az intézkedést is megtette.
Szeretném elmondani, hogy nem használom
a Facebook oldalakat, az információ közvetett módon jutott el hozzám, ezért arra kérek
mindenkit, hogy közvetlenül keresse velem a
kapcsolatot az ilyen ügyekben is – kérte a város
első embere. – Ismerhetnek, éjjel-nappal igyekszem rendelkezésre állni. Ami az esetet illeti,
szeretném elmondani, hogy a levélírónak igaza van. Az általa felkeresett hivatalok a maguk
módján, a törvényi előírások szerint jártak el.
A közigazgatási eljárási rend változásai miatt
azonban az ilyen ügyek a járáshoz kerültek.
A levélből nem derül ki, hogy a hölgy felkereste-e problémájával a járási hivatalt is. A levél
tartalmát megismerve azonnal intézkedtem,
Aszódra rendeltem az ebrendészt, aki a helyszínre érve megállapította, hogy a kutyának
(az egyiknek) nem volt oltási lapja és chipje.
A kutya tulajdonosa elismerte a mulasztását,
és lemondott a kutya további tartásáról, így az
ebrendész azt elszállíttatja.
Sztán István az ügy kapcsán arról is tájékoztatott, hogy a következő képviselő-testületi
ülés napirendjére tűzte az ebtartási rendelet
módosítását. Azt kéri a képviselő-testülettől,
hogy ilyen esetekben a polgármester azonnali
intézkedést tehessen.

R.Z.

Olvasóink írták

Aszódra is rálátni a West End City tetejéről

Címerkiállítás
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) szervezésében 2014-ben a
West End City Centerben címer kiállítást rendeznek, melynek köszönhetően
a látogatók megismerhetik a magyarországi települések címereit, azok keletkezésének történeteit, történelmi üzenetüket. Mindamellett a szervezők
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a települések interaktív módon bemutatkozhassanak, és felhívják magukra a figyelmet: érdemes ide látogatni.
Az egyedülállónak tekinthető kiállítást 30
hétvégén keresztül – 2014. május – június –
július – augusztus hónapokban – nézhetik
meg a látogatók, képet kapva országunkról.
De nemcsak címereket láthatnak az ide betérők. A kezdeményezéshez kapcsolódó települések interaktív bemutatkozási lehetőséget
is kapnak, amelyen keresztül felhívhatják
magukra a figyelmet, reklámozhatják látnivalóikat, rendezvényeiket. Az úgynevezett
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„smartface” weboldal segítségével – amelynek megrendeléséről az önkormányzatok
maguk dönthetnek – a látogatók, használva
egy QR-kódot, okos telefonjukkal virtuálisan belépnek a város „életébe”. Az interaktív
felület teljes képet ad az adott településről,
történetétől kezdve egészen a turisztikai látványosságokig. Mindemellett az ott található
szolgáltatók – éttermek, rendezvények, borászok, népművészek, kistermelők stb. – is
reklámozhatják ínyencségeiket, termékeiket.
A West End City Center a területet ingyenes
biztosítja a 2-3 napos tematikus rendezvényeken. Az operatív költségekhez való hozzájárulás
Aszód esetében egy éves időtartamra 5000 Ft +
ÁFA / hó. Az interaktivitás kiépítésének költsége
20.000Ft + ÁFA / hó. A már említett weboldal
egy esztendőn keresztül lesz elérhető. A képviselő-testület úgy döntött, él a lehetőséggel, és megrendeli a kiállításon való részvétel jogát, valamint
a smartface weboldalt is elkészítteti.
R. Z.

Dolgozott a Mátrix Police
Lapzártánkat követően nagyszabású közös közlekedésrendészeti akciót hajtottak végre a Hatvani
Rendőrkapitányság és az Aszódi Rendőrőrs munkatársai, bevonva a Galga Polgárőr Egyesület önkénteseit is. Az akció célja a gyorshajtók kiszűrése, illetve a 3-as számú főúton áthaladók ellenőrzése
volt, de bevetettek két Mátrix Police rendszámfelismerő rendszert is. A járőrautóba telepített berendezés pillanatok alatt képes az akár nagy sebességgel haladó gépjárművek teljes körű leellenőrzésére.
Az akció során 850 gépkocsit ellenőriztek. A két Mátrix Police három forgalomból kitiltott gépjárművet észlelt,
gazdáiknak bírságot kellett fizetniük, csakúgy, mint annak a 18 gépjárművezetőnek, akik nem tartották be az előírt sebességet, és
belefutottak a traffipaxba. 									R. Z.
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Mozaik

Országos és megyei megmérettetés sakkban

Rejtvény

II. alkalommal rendezték meg Aszódon az
Evangélikus Gimnáziumban a Petőfi-Téli
Kupa országos sakkcsapatversenyt, illetve
az ugyancsak e nevet viselő Pest megyei
egyéni megmérettetést.

„Melléd simulok, elmesélem:
Butaság volt az elmenésem,
De jó volt a távol.
…”
(Birtalan Ferenc gondolata a szerelemről)
Az idézet folytatása a rejtvény soraiban.

A csapatversenyre a Petőfi nevét viselő középiskolák, és egyházi középiskolák versenyzőit várták. Eredetileg nyolc csapat
nevezett, ám a bonyhádiak végül nem érkeztek meg. Abszolút
esélyesnek a Budapest-Fasori Gimnázium számított, ugyanis
a versenyzői között az országos 100-ban szereplő nagymester
is található. Végül mégsem ők nyertek.
A végeredmény:
1. Eplényi Sakkszakosztály
2. Gödöllői Református Líceum 1. Csapata
3. Budapest-Fasori Gimnázium
4. Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium
5. Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Szarvas
6. Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakk. Aszód
7. Gödöllői Református Líceum 2. Csapata
Csapatunk összeállítása:
Homoki Gábor, Téglás Mátyás, Kondella Mirtill, Nagy Márton
Az egyéni versenyben 62 induló négy korcsoportban vetélkedett a helyezések megszerzéséért. Az aszódi Evangélikus Gimnázium versenyeredményei:
3. korcsoport fiú: 2.hely Fischl Vilmos
3. korcsoport leány: 1. hely Orgoványi Dóra
4. korcsoport fiú: 2. hely Fischl László, 3. hely Novák Boldizsár
4. korcsoport leány: 1. Orgoványi Melinda,
2. hely Rózsahegyi Rebeka
Koncz István
Rácz Zoltán

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása, zárt betű: É 12. … Madrid, legendás futball
csapat 13. Ragadni kezd 14. LM! 15. Német apa 17. Sárközi Viktória 19. Lángol 20.
Oxigén 21. Elemi részecske 23. Kötőszó 25. Kohó közepe! 26. Üres süti! 28. Kosz
31. Jód 32. Gabona tároló 35. Tanulás része! 36. Későn 38. Kiönt a folyó vize 39.
Hold páros betűi! 40. Sokáig vár 41. Gramm 42. Kél a nap 45. Tyé! 46. Kettős betű
48. Nátrium 49. Becézett Róbert 52. Félsz! 53. Szintén nem 55. Szobába 57. Romboló 59. Nem szeret 61. Félpénz! 63. Ritka férfinév 64. Európai állóvíz
Függőleges: 1. Gyógyszer 2. Forró ital 3. Dunántúli város 4. Lét 5. Félig! 6. Erre fele!
7. A hét vezér egyike 8. Tanuló vezető 9. Kintről 10. Orrához 11. Építő játék 16.
Épület maradvány 18. Ró 22. Kossuth szülőhelye 24. Semmikor 27. Kamion jelzés
29. A hideg jelzője is lehet 30. Részben pakol! 33. Papír 34. Skandináv főisten 37.
Vízellátó 43. Fogoly 44. Ütős hangszer 46. Rút 47. … - suta 50. Német nagyváros
51. Billeg 54. Gubótermés magja 56. Keserű belső szerv 58. Német tea 60. Pincébe
62. Keserű csoki 65. Idő jele 66. egye! 67. Sugár
- szr Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése:
A vészes égen beborult, de nem esett le csillaga.
A helyes megfejtést beküldők közül a szerencse Nagyné Benedek Évának (Papföldi u.
9.) és Molnár Eszternek (Falujárók útja 5/11-2/10) kedvezett, így ők nyerték a Móni
Fotó 1.500–1.500 Ft értékű vásárlási utalványát. Gratulálunk!
E havi rejtvényünk megfejtését 2014. február 12-ig kell beküldeniük lapunk postacímére: Aszódi Tükör Aszód Szabadság tér 9. Kellemes időtöltést kívánunk!
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