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Ingyenes kiadvány

Folytatódhat 20 éve tartó testvértelepülési kapcsolatunk az erdélyi
Nyárádszeredával, ahol augusztus elsején ünnepi képviselő-testületi ülés
keretében megállapodást írt erről alá a két város polgármestere. A szándék megerősítésére azóta Aszódon is sor került.

XXVI. évfolyam, 8. szám | 2014. augusztus

Kenyéráldás óvoda avatóval

SZENT ISTVÁN
ÜNNEP
„Azt jelenti Szent István öröksége, hogy magyarság, kereszténység, európaiság elválaszthatatlan egymástól, és ebben
gyökerezik egész szellemiségünk, európaiságunk.”

Mindkét képviselő-testület a folytatásra szavazott

20 ÉVES JUBILEUMOT ÜNNEPLÜNK
NYÁRÁDSZEREDÁVAL
A jubileumi ünnepségre a Nyárádszeredai Kistérségi Napok kiváló alkalmat adott, amelyre
Sztán istván polgármester vezetésével 35 fős
aszódi küldöttség érkezett. A szeredai programkavalkádnak ezúttal a 20 éves fennállását
ünneplő, először ide látogató Podmaniczky
Művészeti Iskola szimfónikus zenekara is aktív
részese volt, a rendezvény első napjának estéjén
ők varázsolták el dallamokkal a közönséget.
A pénteken tartott ünnepi képviselő-testületi ülést Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármester nyitotta meg, majd átadta a szót aszódi
kollégájának. Sztán István azokra a pillanatokra emlékezett vissza, amikor Adorjáni Árpád
nyárádszeredai és Frajna Miklós aszódi isko-

laigazgatók együttműködése nyomán 1994.
augusztus 20-án az időközben elhunyt Incze
Barna szeredai és Bagyin József aszódi polgármesterek aláírták a két település közötti együttműködési megállapodást.
A két jelenlegi polgármester a szerződés előírása előtt megbeszélést folytatott. Mindketten, úgy látták, fontos a kapcsolat megújítása,
mivel időközben megváltoztak a körülmények:
mindkét ország az Európai Unió tagja lett,
amely új feladatok elé állítja a településeket.
Sztán István az aláírás előtt kiemelte: el szeretnének térni a „nyakkendős” kapcsolatoktól,
és szélesebb körű alapokra kívánják helyezni
az együttműködést. (Folytatás a 4-5. oldalon)
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Ezeket a gondolatokat emelte ki augusztus
20-án elmondott beszédében Sztán István
polgármester Antall József néhai miniszterelnökünk 1993-as ünnepi szónoklatából. Szent királyunk öröksége pedig immáron nem 21, hanem több, mint 1000 éve
időszerű. A városi ünnepség idén egyben
avató ünnepség is volt, ugyanis kitárta kapuit a kibővített és teljesen korszerűsített
Napsugár óvoda.
Nem csupán az óvoda átadása volt szokatlan ezen az ünnepen, hanem az időjárás is. Nagyon ritkán fordul elő ugyanis,
hogy Szent István napján esik. Most ez
történt, ennek ellenére mintegy háromszázan gyűltek össze az átadásra váró épület udvarán.
Az ünnepség hagyományos módon, ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét.
Lőrincz Csaba evangélikus lelkész hirdetett igét, a friss búzából készített kenyereket
Gyurkovics István római katolikus plébános áldotta meg, míg Urbán Gedeon baptista lelkész imát mondott.
Ezt követően Sztán István lépett mikrofonhoz. Városunk első embere ünnepi
beszédében első királyunk nagyságát méltatta, amelyre a már említett Antall József
hívta fel a figyelmet.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Képviselő-testületi ülés, 2014. június 26.

ahol már fizetési meghagyás van, az eljárás
meggyorsításra kerüljön. A probléma mélységét jelző, hogy az 52 lakásbérlő közül 25-en
tartozást halmoztak fel.

A nyári szünet előtti utolsó képviselő-testületi ülés nyílt részében a döntéshozók nyolc, zárt részében pedig egy napirendi pontot tárgyaltak. A
napirendi pontok előtt Sztán István polgármester adott tájékoztatást a
képviselő-testületnek.

☐ Elfogadta a képviselő-testület a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló előterjesztést. Erről részletesen, külön cikkben olvashatnak.

Ebből kiderült, immáron negyedik alkalommal hívta meg aszódi rendezvényekre, illetve a
képviselő-testületi ülésekre Vécsey László országgyűlési képviselőt, ám a honatyának eddig
mindig közbejött valami, amely miatt lemondta a látogatást. Így részéről nem került átadásra
az a bizonyságlevél, amely arról tanúskodik,
hogy az adósságkonszolidáció értelmében a
Magyar Állam Aszód Város kötvényfelvétel
által keletkezett adósságállományát átvállalta.
Sztán István jelezte, amennyiben az országygyűlési képviselő jelzi az érkezését, kész akár
rendkívüli testületi ülést is összehívni.
A város első embere beszámolt arról a látogatásról is, amelyet Zsigmondné dr. Vitályos
Eszter Zsuzsanna területfejlesztésért felelős államtitkárnál tett. A beszélgetés során szó esett
a kastély hasznosítási lehetőségeiről, a bezárt
laktanya lehetséges sorsáról, illetve a Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztése kapcsán az
Aszód FC sportpályájának áthelyezéséről.

ingatlan a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főparancsnokság tulajdonába. Ugyanakkor a
döntéshozók feltételként szabták, amennyiben
az ingatlan nem katasztrófavédelmi őrsként
működik tovább, az ingatlan tulajdonjoga ingyenesen visszakerül a város tulajdonába.

☐ Meghatározta a képviselő-testület a II. félévi munkatervét. A jelenlegi felállásban nagy
valószínűséggel szeptemberben üléseznek
utoljára, az új képviselő-testület várhatóan októberben teszi majd le az esküjét, és novemberben majd decemberben is tart ülést.

☐ Döntött a grémium arról is, hogy pályázati
felhívást tesz közzé az Aszód 681/20 helyrajzi
számú ingatlan eladására. A közzétételre már
sor került a város honlapján.

☐ A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok természetesen csak egy kötelező
keretét adják meg a tervezett üléseknek, amely
kiegészülhet azokkal a tárgyakkal, témákkal,
amelyek az aktuális feladatokhoz kapcsolódnak.

☐ Elfogadták a döntéshozók az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a nem lakás
célú bérlemények bérleti díj fizetéséről szóló
előterjesztést. Eszerint az önkormányzat jogi
képviselőn keresztül kívánja elérni, hogy a
hátralékkal bíró bérlők mielőbb befizessék az
elmaradásukat, illetve azokban az esetekben,

☐ Első napirendi pontként a Gyermekétkeztetési Intézmény 2013. évi beszámolóját
fogadta el a képviselő-testület, egyben elégedetten nyugtázta, hogy az intézmény nemcsak
gazdaságosan működik, hanem megtakarítást is sikerült elérnie, amelyből folyamatosan
igyekszik lecserélni a nagy energiafogyasztású,
korszerűtlen konyhagépeket takarékosabban
működő eszközökre.
☐ Második napirendi pontként az Aszód Város Önkormányzat vagyongazdálkodási stratégiájára vonatkozó előterjesztését tárgyalta a
grémium. A bizottságok május közepén megismerhették az ezzel kapcsolatos előterjesztést.
A vagyongazdálkodási tervet érintő észrevételeket, javaslatokat 2014. június 4-ig lehetett
megtenni. Az ügyben az említett határidőig
egy képviselő tette meg észrevételeit. A napirendi pont tárgyalása során azonban több bizottság, illetve képviselő tett még javaslatokat,
így végül ezeket beépítve került elfogadásra a
vagyongazdálkodási terv.
☐ A képviselő-testület döntése értelmében
ingyenesen átadásra kerül a Malom köz 15.
szám alatti, Aszód, belterület 779 hrsz-ú, kivett tűzoltóság megnevezésű, 535 m2 területű
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☐ A képviselő-testület végül jelentést hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról és
a két ülés közt tett intézkedésekről, majd zárt
ülésen folytatta munkáját. Ezen az augusztus
20-i ünnepségen átadásra került kitüntetésekről döntöttek.

Helyi hírek
Soron kívüli ülés . . .
A képviselő-testület soron kívüli ülésen
döntött az útépítési munkák elvégzése
Aszód belterületén című pályázatára beadott ajánlatok közül. Az önkormányzat három céget hívott meg a munkákra, ám közülük végül csak egy, a HE-DO Kft. pályázott.
A cég ajánlata nettó 25.506.127,- Ft, amelyből az alábbi utcák kerülnek leaszfaltozásra:
Babits utca, Tükör utca, Ady Endre utca II.
szakasza, Osváth Gedeon utca, Kassai köz,
Nyugat utca.
Az elvégzendő feladat pénzügyi fedezete az
önkormányzat rendelkezésére áll.
A Képviselő-testület megtárgyalta és véleményezte a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézmény intézményvezetői pályázatát. Eszerint
Aszód Város, mint az intézményt működtető önkormányzat tudomásul veszi, hogy az
oktatásért felelős miniszter a pályázó Begala
Tímea Csillát bízza meg az intézmény vezetésével.
R.Z.
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Közélet

Mindkét képviselőtestület a folytatásra szavazott

20 ÉVES JUBILEUMOT ÜNNEPLÜNK
NYÁRÁDSZEREDÁVAL
Folytatódhat 20 éve tartó testvértelepülési kapcsolatunk az erdélyi Nyárádszeredával, ahol augusztus elsején ünnepi képviselő-testületi ülés keretében
megállapodást írt erről alá a két város polgármestere. A szándék megerősítésére azóta Aszódon is sor került.
(Folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepségen részt vett Zsigmond Barna Pál,
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának
főkonzulja, aki arról beszélt, hogy a két település egykor egy test része volt, de 1920-ban elszakították egymástól. Ám összekötötte őket a
történelem, a nemzeti kultúra, és most már az
új állampolgárság is: utóbbinak köszönhetően
érezhetően megélénkültek a testvértelepülési
kapcsolatok az anyaországi és az erdélyi városok, községek között. Brassai Zsombor, a Maros
megyei RMDSZ elnöke pedig arra bíztatta a két
város vezetőjét, hogy minél szélesebb tartalommal töltsék meg Nyárádszereda és Aszód kapcsolatát. Kiemelte, a Nyárádmente olyan fejlődési ütemet vett fel, amely az egész Székelyföld
számára példaértékű, a kisváros pedig a Maros
megyei magyarság jelentős generátora is.
Az ülés keretében díszoklevelet nyújtottak át
mindazoknak, akik a két város kapcsolatának
kialakításában és ápolásában kivették részüket: Incze Barna családjának, Bagyin Józsefnek, Dászkel Lászlónak, Adorjáni Árpádnak
és Frajna Miklósnak. Az aszódi gimnázium
korábbi igazgatója sajnos egészségi állapota
miatt nem vehette át személyesen az oklevelét,
erre az aszódi ünnepség keretében került sor.
Péntek este városunk polgármestere a műsor előtt adta át Tóth Sándornak a jubileumra
készíttetett emlékzászlót, amelyen a két város

címere látható, majd köszönte meg a közönség
előtt is Dászkel Lászlónak és Tóth Sándornak a
testvértelepülési kapcsolatért végzett munkájukat. Ezt követően a Podmaniczky Művészeti
Iskola szimfónikus zenekara dr. Magyari Zita
vezényletével adott nagysikerű koncertet.
A két város együttműködési megállapodásának megerősítése azóta városunkban is megtörtént, mégpedig a XXIII. Aszód Fesztivál
és IV. Testvérvárosok Találkozója keretében,
melyre Nyárádszeredáról Tóth Sándor polgármester vezetésével 26 fős küldöttség érkezett.
Ugyancsak vendégünk volt a Fölszállott a páva
vetélkedősorozat különdíjasa, a nyárádszeredai Bekecs Táncegyüttes, amely a rendezvényen műsort is adott.
A képviselő-testület a vendégek tiszteletére
ünnepi ülést tartott, amelyre meglehetősen
szokatlan időpontban, reggel 7 órakor került
sor. Ennek oka az volt, hogy a nyárádszeredai
polgármesternek hivatali okból még aznap
Bukarestbe kellett visszautaznia.
Sztán István polgármester a képviselő-testület előtt ismertette a Nyárádszeredán aláírt
megállapodás tartalmát, majd kérte a képviselő-testületet, hogy szavazza meg az együttműködés meghosszabbítását. Ezzel minden
képviselő egyet értett, és igennel szavazott.
Tóth Sándor polgármester meleg szavakkal
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tolmácsolta a nyárádszeredaiak üdvözletét, és
köszönte meg Aszód eddig nyújtott segítségét.
Mint mondta, mindig úgy mentek el innen,
hogy az ittlétük alatt tanultak tőlünk. Természetesen ő sem érkezett üres kézzel. Az egyik
ajándékot maga az alkotó, Bíró János fafaragó nyújtotta át: egy a nyárádszeredai székely
közösségi pecsét fából kifaragott másolatát,
amely a székely önrendelkezés korábbi jogának ékes bizonyítéka. A másik ajándék pedig
egy márványtábla, amely a két város kapcsolatának 20 éves jubileumát hirdeti.
Természetesen itt sem maradt el a köszönet
gesztusa: városunk első embere emléklappal,
egy üveg borral, és ajándéktárggyal kedveskedett a kapcsolat kiépítésében tevőlegesen
részt vevő személyeknek, Adorjáni Árpádnak,
és Frajna Miklósnak, a 20 évvel ezelőtti aszódi polgármesternek, Bagyin Józsefnek és az
akkori képviselő-testület tagjainak, – ők szintén hivatalosak voltak erre az ülésre – , Kissné
Kulybus Gizella korábbi címzetes főjegyzőnek, a nyárádszeredai küldöttség vezetőinek,
Tóth Sándor jelenlegi és Dászkel László korábbi polgármestereknek, a küldöttség valamenynyi tagjának, és nem utolsósorban a jelenlegi
aszódi képviselő-testület tagjainak, valamint
dr. Bóta Julianna jegyzőnek és Úti Csabáné
pénzügyi vezetőnek.
A testületi ülés résztvevői nem feledkeztek meg
Incze Barnáról, Nyárádszereda korábbi, azóta
sajnos elhunyt polgármesteréről, akinek emléke
előtt egy perces néma főhajtással tisztelegtek.
A néhány nap számos közös programja alkalmat adott arra, hogy újra találkozzanak a régi
barátok, hogy szülessenek új ismeretségek, és
hogy új tervek szövődjenek az elkövetkezendő
időszakra. Ez lehet az ajándéka, egyben záloga
is a következő húsz közös esztendőnek.
R. Z.

TESTVÉRVÁROSUNK,
NYÁRÁDSZEREDA
Nyárádszereda a Nyárád-mente
központja, egykori mezőváros,
1861-ig Marosszék székhelye és
régi vásáros helye, szerepét később Marosvásárhely vette át.
Nevét a Nyárád folyóról, illetve a településen
szerdánként tartott vásárról, illetve a szláv
eredetű zerda névről kapta, ami vásárt jelent.
Az első írásos említés a helységről „Oppidum Zereda” néven 1493-ból való. Mezővárosi rangja volt. Itt választották fejedelemmé Bocskai Istvánt 1605. február 21-én.

Közélet

AHOGYAN KEZDŐDÖTT
Nyárádszereda és Aszód testvértelepülési kapcsolata a két város középiskolájának együttműködéséből született. A kezdetekre Frajna Miklós, a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
egykori igazgatója így emlékszik:
A két kezdeményező:
Frajna Miklós, mellette Adorjáni Árpád
Fotó: Rácz Zoltán

teremtődnek a kapcsolattartás anyagi feltételei, megkezdjük az együttműködést. Talán
meglepő, de a reklámok térnyerése adott
nekünk erre lehetőséget. Két reklámcég is
jelentkezett, hogy reklámtáblát helyeznének
el a gimnáziumunk kerítése mentén. Mivel
a gimnázium akkor még a település tulajdonában volt, engedélyt kértem Bagyin Józseftől a táblák kihelyezésére, egyben kértem,
hogy az ebből származó bevételt- ami nem
kis pénz volt akkoriban – a testvérkapcsolatra fordíthassuk. Erre engedélyt kaptam.
Így megteremtődött annak a feltétele, hogy
buszt bérelhessünk, és már abban az évben mentek diákjaink Erdélybe. A busznak

1745-ig itt tartották Marosszék közgyűléseit és
törvényszéki üléseit. 1606-ban már vásárjoga
volt, melyet 1790-ben II. Lipót bővített ki, ekkortól már három országos vásárt tartottak. A
19. században fejlődése megállt, 1876-ban községgé sorolták vissza. 1910-ben 1524 lakosából
8 román és 5 német kivételével mind magyarok. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda
vármegye Nyárádszeredai járásának székhelye
volt. 1993-tól főiskolai kertészképzés működik
a kisvárosban.
A községnek 1992-ben társközségeivel –
Demeterfalva, Siketfalva, Nyárádandrásfalva,
Nyárádszentanna, Kisszentlőrinc, Székelybő,
Székelymoson, Székelysárd, Székelytompa,
Demeterfalva és Vece – együtt 5865 lakosa volt, melyből 4925 magyar, 699 román és

237 cigány volt. Magában Nyárádszeredában
3902-en laktak. A 2002-es népszámlálás során
lakossága 93%-a magyarnak, 4%-a cigánynak
és 3%-a románnak vallotta magát. A városi címet 2003-ban kapta vissza Nyárádszereda.
Legjellegzetesebb nevezetessége a református templom, amely a régi gótikus templom
köveiből 1838-ban épült, tornya 1898-ból való.
A templom előtt álló Bocskai István fejedelem
mellszobrát 1906. június 23-án avatták fel, később a református templomba menekítették,
1998-óta található újra a főtéren. 2008-ban
felújították a központi parkot, amely a város
jellegzetes arculatát adja.
A városkában 1869-ben alakult meg az általános iskola, majd 1956-ban indult a középiskola. A Bocskai Líceum épületét két évvel ez-
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csak a felét töltöttük meg, hogy visszaúton
a nyárádszeredai gyerekek jöhessenek Magyarországra. A diákok mindkét városban
családoknál voltak elszállásolva, és mi arra
törekedtünk, minél többet lássanak egymás
országából. A mieink a Békás-szoroshoz,
Korondra, Kolozsvárra látogathattak el, a
szeredaiak pedig Budapestre, a Balatonhoz,
a Felvidékre utazhattak. A sikert látva állapodtunk meg, hogy az iskolai kapcsolatot
ápolni fogjuk, és arra törekszünk, hogy ez
idővel testvértelepülési kapcsolattá szélesedjen. Erre 1994-ben kerülhetett sor.
Hogy mi vezérelt? Azt tapasztaltam, hogy a
magyar fiatalok egy része nem is tudja, hogy
Erdély létezik. Azok közül pedig, akik tudták
hogy van, mert esetleg a történelem tanulása
során látták a térképen, nem fogalmazódott
meg, hogy itt is magyarok élnek, akik magyarul beszélnek, magyar kultúrát ápolnak. Szerettem volna, hogy ez megváltozzon, és a mai
fiatal Erdélyre már ne közömbösen, érzelem
nélkül gondoljon, hanem úgy, mint a magyarságunk anyaországon kívüli otthonára.

A nyárádszerdai református templom,
előtte a Bocskai-szobor

Az 1989-es romániai változást követően
Erdély felé fokozott figyelem fordult. Mi
is kerestük a kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Aszódon élt ebben az időben egy erdélyi
menekült tanár, akit annak idején a tanügy
Marosvásárhelyről kihelyezett vidékre,
Nyárádszeredára. Ő javasolta a kapcsolatfelvételt az ottani tantestülettel, mivel úgy ítélte
meg, az iskola kollektívája fogékony a nyitásra. Felajánlotta, hogy eljön velünk, segítendő
a kapcsolatfelvételt. Így 1990 májusában útra
keltünk. Két napot töltöttünk Nyárádszeredában, ahol szeretettel fogadtak bennünket,
és nagyon kellemes élményeket szereztünk.
Abban állapodtunk meg, hogy amint meg-
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előtt jelentősen kibővítették, így már 350-400
diák tanulhat benne, akik nemcsak érettségit
szerezhetnek, hanem szakmát –autószerelő,
kereskedelmi eladó – is szerezhetnek. 1993tól főiskolai kertészképzés indult. A budapesti
egyetem távoktatási karának helyszín választásában bizonyára szerepe volt a vidék zöldség- és gyümölcstermesztési hagyományának.
Nyárádszeredának nyolc testvértelepülése
van, hét magyar és egy belgiumi. Aszóddal
1994-ben kötöttek megállapodást, a magyarországi testvértelepülések közül elsőként.
Forrás: Internet
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Önkormányzati hírek

Kenyéráldás óvodaavatóval

SZENT ISTVÁN ÜNNEP

A rendszerváltás utáni első demokratikusan
választott miniszterelnök volt az, aki átfogóan
értékelte Szent István négy évtizedes munkáját,
és jutott arra a meggyőződésre, hogy első királyunk biztos kézzel kormányozta, erősítette,
szervezte az országot. Olyan alapokat hozott létre, amelyekre biztosan építhet egész nemzetünk.
Sztán István arra is utalt, dicső királyunk
életműve ma is iránytűje kell legyen a nemzetnek. Olyan vezérfonal, amely elvezethet a viták
megszűnéséhez, a bölcsesség és tisztánlátás
megismeréséhez. A szónok végül azt kívánta
hallgatóságának, hogy – igazodva Szent István
szellemi hagyatékához – szívükben nyugalommal és megértéssel térjenek haza.
A beszédet követően kitüntetések átadására került sor. Aszód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Aszód Város Díszpolgára címet adományozott dr. Bodó Zsolt nyugalmazott főorvosnak. Aszód Városért díjat
vehetett át Karácsondiné Nagy Erzsébet, a
Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatóhelyettese, aki immáron 37 éve dolgozik a Rákóczi úti tagintézményben. Ugyancsak a Csengey iskolát illette Aszód Város Sportdíja, amit
a Kinder+Sport országos döntőben harmadik
helyezést elért DÖMI csapat kapott. A kitüntetést a két felkészítő tanár, Búzásné Sánta Erzsébet és Korpás Lászlóné, valamint az iskola
igazgatója, Skuczi Erika vett át Sztán Istvántól.
Tiszta Szép Városért Díjat vehetett át Bartók
János és Bartók Mónika, a Csengey utca 1/b

Kenyérszentelés.
Fotó: Rácz Réka

Kulcsátadás. Fotó: Rácz Zoltán

„Azt jelenti Szent István öröksége, hogy magyarság, kereszténység, európaiság elválaszthatatlan egymástól, és ebben gyökerezik egész szellemiségünk, európaiságunk.”
Folytatás az 1. oldalról

kacérkodott a gondolattal, hogy kisüt, hanem
megjelentek az óvodások, és műsorukkal jelezték, most már hivatalosan is birtokba vennék új otthonukat. A nap végül nem sütött ki,
de a kisgyermekek felszabadult nevetése, tánca
láttán mosoly ült a közönség arcára is.
Sztán István átadó beszédében köszönetet
mondott mindenkinek, aki tevőlegesen segí-

Ovisok műsora. Fotó: Rácz Réka

alatti ingatlan tulajdonosa az épített esztétikus
környezetért és a városkép gazdagításáért.
Az ünnepség következő pillanatai viszont
már minden jelenlévő ajándéka volt. Nem arra
gondolok, hogy elállt az eső, és a nap szinte

tett az óvoda megújításában, majd a nemzetiszínű szalag átvágása és az épület megáldása,
illetve felszentelése következett.
A kapu kitárását követően pedig szinte beözönlött a tömeg, markában a belépéskor egy
az ajándékba kapott, stílszerűen napocskát
ábrázoló süteménnyel. Az épületet teljesen
be lehetett járni, de már a folyosó, és az első
csoportszobák láttán kialakult az emberben,
csodálatosan szép új otthont kaptak a kicsik.
Ők pedig boldogan fogyasztották el az ajándékba kapott süteményeket, próbálgatták az új
játékaikat, és vették birtokba új birodalmukat.
Természetesen az óvónők öröme is felhőtlen
volt, mert bár szinte végigdolgozták az egész
nyarat, hogy az avatás napjára minden a helyére kerüljön, ebben az épületben nekik is kényelmesebb, kellemesebb lesz dolgozni.
A közel 200 millió forint felhasználásának
köszönhetően nemcsak egy új és szép épülettel
gazdagodott a város, hanem az összefogás erejével és örömével is.
R. Z.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Aszód Városért Alapítvány pályázatot hirdet a 2013-ban befolyt
SZJA 1%-ának pályázati úton való szétosztására.
Pályázat témája:
Mikulásváró, adventi, karácsonyi rendezvények színvonalának emelése. Olyan kisközösségek pályázatait várjuk, akik a hosszú téli hónapokban együtt kívánnak ünnepelni. Pályázati
adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán. Beadás két példányban.
Beadási határidő: 2014. szeptember 30.
Postacím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
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Pála Sándorné
Kuratóriumi elnök

Közélet

FELAVATTUK AZ ÓVODÁT
Sztán István polgármester ünnepi jegyzete
KEDVES SZÜLŐK!
TISZTELT VENDÉGEINK,
ÜNNEPLŐ ASZÓDI BARÁTAIM!
Azt mondják, s a történelem évszázadai is ezt igazolják, hogy az emberekben akkor nő a bizalom, akkor erősödik a reménykedésük, és lesz
sziklaszilárd a hitük, amikor egyéni céljaik találkoznak az országos és helyi politika képviselőinek céljaival és megvalósításuknak kölcsönös szándékával. Akkor vált bennem meggyőződéssé és lett bizonysággá ez a felismerés, amikor polgármesterré történt választásom után alaposabban
ismerkedni kezdtem a város intézményeivel.
A gondok akkor erősödtek fel, amikor az
édesanyák megoldást sürgettek gyermekeik
bölcsődei, illetve óvodai elhelyezésére, a kultúrált férőhelyek számának növelésére.
Szerencsénkre és a kisgyermekes szülők szerencséjére, a bölcsőde megépítése már az előző
ciklusban elkezdődött, s az ismert tervek alapján, az ütemezés szerint folytak a munkálatok.
Az átadott „mesevár” Aszód büszkesége, kis
gazdáinak és a szülőknek öröme lett.
Az óvodák helyzete sem mutatkozott könnyen
megoldhatónak. Képviselőtársaimat őszintén
tájékoztattam mindarról, amit tapasztaltam, s
azokról a jogos igényekről, amit az óvodák és
a tagintézmények irányítói elmondtak. A város éves költségvetése sem lett volna elégséges a
jogosnak vélt hiányosságok azonnali pótlására.
Más megoldást kellett keresnünk, ami azt jelentette, hogy a legszükségesebb hiányosságokat
folyamatosan pótoltuk.
Ha szükséges volt, a férőhelyek számát megemeltük, az elhasználódott eszközöket, a kiöregedett bútorokat pótoltuk, az új játékszerek
beszerzésére fordítható összeget emeltük.
Mindent megtettünk a jobb feltételek biztosításáért, az érintettek közérzetének javításáért.
Közben pályázatokat írtunk. A megyei és országos hatóságok ajtaján rendszeresen kopogtattunk, folyamatosan kerestük és építettük
személyes kapcsolatainkat az óvodai állapotok
megismertetésére. Munkálkodásunk nem hozott sem látványos, sem átütő erejű sikereket,
de hozzájárult ahhoz, hogy a Szivárvány óvodában egy új csoport részére alkalmas foglalkoztató-termet építettünk, s az ételmelegítő részleget a legkorszerűbb eszközökkel szereltük fel.
Voltak csalódásaink, sikertelenségeink, de
mindig hittünk apáink biztatást nyújtó igazságában, amely arra figyelmeztette, intette őket
és minket is, hogy „Zörgessetek és megnyittatik,
kérjetek és adatik!” 2013-ban 120 millió forintot nyertünk, óvodafelújítás céljára, melyet az

önkormányzatunk saját fejlesztési alapjából
74.195.000 Ft-al megemelt, s az így biztosított
194.195.000 forint fedezte a Napsugár óvoda
teljes felújítását, korszerűsítését, a férőhelyek
számának az emelését, vagyis szinte egy új gyermekintézménnyel gazdagodott városunk. És
így érkeztünk el a mai napig, a 2014-ik esztendő
augusztus 20-ig, államalapításunk és első királyunk piros betűs ünnepéig, amikor unokáinknak, gyermekeinknek szülői elégedettséggel,
a kötelességüket teljesítő képviselők boldog és
jogos büszkeségével Aszód városnak átadjuk a
mindannyiunkat gazdagító létesítményt.
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Azt gondolom és azt érzem, hogy a mai ünnepünk csak akkor lehet teljes, ha hagyományaink tisztelete jegyében megidézzük őseink
akaratát, amely már az 1850-es évek második
felében arra bírta az aszódiakat, hogy létrehozzák a Kisdedóvó Alapítvány Társulatot.
Sok küzdelemmel járó, közel fél évszázad eltelte után – 1893-ban – megnyílt Aszód első
kisdedóvója, amelynek vezetésével a nagy köztiszteletben álló Jencs Zelma kisasszonyt bízták meg. Az óvodaalapítók és Jencs kisasszony
az országos irányelvek alapján fogalmazta meg
az aszódi kisdedóvó nevelési célját. Íme egy
idézet a szabályzatból: „Az anyák elvárhatják,
hogy az óvónő édesanyai gonddal őrködjék gyermekeik fölött egy olyan óvodában, amelyben a
testvériesség mellett családiasság lakozzék.”
A gyermekkert 1912-ig társadalmi, egyéni és
egyházközségi támogatással, a különböző gazdasági egységek anyagi segítségével működött.
Ebben az esztendőben az állami költségvetés
vette át az irányítását és gondoskodott a működtetés feltételeiről.
BARÁTAIM!
Mi, akik itt élünk a Galga mente olyan sokszor
háttérbe szorított, kisebbségi szerepre kárhoz-
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tatott központjában, büszkék lehetünk arra,
hogy városunkban 92 éve működik az óvoda.
A történelem és eseményei szörnyű esztendőkkel sújtottak bennünket. Két világháború,
forradalmak és ellenforradalmak, rendszerváltások zúgtak el felettünk, de minden nehézséget átéltek az egymást követő nemzedékek, akik bizonyították, hogy városunknak
szüksége van gyermekintézményekre. Aszód
iskolavárosi rangja nem csak a múltban élt,
de él a jelenben is. Hogy a jövő évszázadban is
illesse városunkat, ez a cím, ehhez az alapot a
gyermekintézmények biztosítják. Nyugodtan
és magabiztosan kijelenthetjük, hogy ennek
ragyogó bizonyítéka a ma avatott Napsugár
óvodánk, amelyet örömmel és büszkén adok
át gyermekeinknek, szüleik nek és Aszód város
lakosságának, s egyben köszönetet mondok
mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak az építkezéshez.
Engedjék meg, hogy külön megköszönjem a
Napsugár Óvoda felújítása érdekében kifejtett
széleskörű szakmai munkáját
GYURKÓ GÁBOR létesítményvezetőnek,
BARTA JÓZSEF építésvezetőnek, és
DÉR FERENC műszaki ellenőrnek.
Sztán István
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Közélet

Dr. Deák Andor nyugalmazott bőrgyógyász Aszód Város Szolgálatáért díjat kapott

SEMMELWEIS-NAP JUBILEUMI ÜNNEPSÉGGEL

50 esztendő nagy idő. Adhat örömet és bánatot, szürke hétköznapokat és ünnepeket, felívelő időszakot és
lejtmenetet. Az aszódi SZTK fél évszázada ezeket mind-mind tartalmazta, tartalmazza. A kerek évfordulót
a minap ünnepelte az intézmény kollektívája városunk és környékbeli települések ez alkalomból meghívott
vezetőivel az idei Semmelweis-napon.

Fotók: Rácz Zoltán

Az ünnepséget Sztán István polgármester nyitotta meg, aki a vendégek köszöntését követően kiemelte, a Semmelweis-Nap kitűnő alkalom arra, hogy megköszönjük az egészségügyi
dolgozók egész éves munkáját és a betegekhez
való türelmüket.
Dr. Bodó Zsolt nyugalmazott főorvos, az
aszódi Szakorvosi Rendelőintézet korábbi
orvos-igazgatója az elmúlt 50 év történéseit
foglalta össze, egészen az intézmény megépítésétől kiindulva. Fél évszázaddal ezelőtt
az aszódi járás és község vezetői a megye
támogatásával úgy döntöttek, hogy rendelőintézetet építenek Aszódon. Az épület a zirci
szakorvosi rendelőintézet terveinek adaptálásával, a Javítóintézet 1960-ban felrobbantott temploma építőanyagának felhasználásával készült. Erre már csak az a két, szintén
a valamikori templom részeként szolgált oszlop emlékeztet, amely a rehabilitációs rész
bejáratának készítésekor került beépítésre.
Az intézmény első igazgatója dr. Trizla Zoltán belgyógyász főorvos volt.
A betegek 15 esztendő alatt kinőtték a rendelőt, a fenntartók ekkor egy új szárny építéséről határoztak, és az épület elnyerte végleges
formáját. Ezzel együtt a felszereltség is korszerűsödött, és újabb rendelések indulhattak el.
Néhány nyugodt évtized után az 1990-es
években fi nanszírozási gondok kezdődtek,
és a rendelőintézettől közel 60 millió forintot
vettek el. Előfordult, hogy az OEP-től kapott
összeg a fi zetéseket sem fedezte. Mentőövként
érkezett a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ azon ajánlata, hogy az SZTK
csatlakozzon a betegút-követő rendszerhez.
Ez megtakarítást eredményezett, amelyből
az aszódi rendelőintézet évente 10-15 millió
forintot kapott. Ebből sikerült pótolni azt a
hiányt, amelyet az időközben bevezetésre került teljesítmény volumen korlát bevezetése
okozott. A rendszer ugyanis nem jutalmazza, hanem bünteti azokat az intézményeket,
amelyek egy meghatározott betegellátási számot átlépnek. Igaz, nem a rendszer létrehozóinak kell azt mondani egy fájdalomtól szenvedő betegnek, hogy azért nem tudják ellátni,
mert az intézmény már túllépte a határt…
A finanszírozás problémáját az időközben
működtetőnek jelentkezett Medcenter Kft-nek

sem sikerült megoldania, így öt év után ők sem
vállalták a rendelőintézet működtetését. Ezt
követően került az intézmény a hatvani Albert
Schweitzer Kórház szárnyai alá. Időközben
létrejött a Legyen Az Ön Szívügye Is Alapítvány, amely az általa szervezett rendezvények
és gyűjtések során befolyt összegből elsősorban a betegek várakozásának komfortosabbá
tételét igyekeznek biztosítani. Dr. Bodó Zsolt
végül azt kérte a megjelentektől, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek az intézet
időközben elhunyt dolgozóira.
Dr. Stankovics Éva, a hatvani kórház igazgató főorvosa megelégedéssel szólt a működtetés
elmúlt 15 hónapjáról. Külön köszönte, hogy a
már említett alapítvány, vállalkozók, valamint
az aszódi önkormányzat és a térség polgármesterei támogatásának köszönhetően sikerült
felújítani a labort, a masszázshelyiséget, a sebészeti rendelőt, az ultrahang helyiséget, ahol
már terhesgondozást is végeznek. Kifestették a
röntgen helyiséget, a szemészeti és az ideggyógyászati rendelőt. Elkészült a belgyógyászati és
reumatológiai szakrendelő felújítása is. A működtető tervei között szerepel, hogy a fizikoterápiai szakrendelést a főépületbe költöztessék,
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illetve felújítsák a betegek által használt mellékhelyiségeket. A kórház az elmúlt néhány
hónapban 7 millió forint értékben telepített az
aszódi rendelőintézetbe vadonatúj orvosi eszközöket, számítógépeket a rendelések színvonalának emelése érdekében. Az igazgató aszszony azt is elégedetten nyugtázta, hogy mind
több aszódi és környékbeli beteg veszi igénybe
a hatvani kórház szolgáltatásait, amelyben az
utóbbi néhány hónapban ugyancsak rohamos
fejlődés tapasztalható.
Az ünnepség felemelő pillanatai következtek: Sztán István polgámester a város képviselő-testülete nevében átnyújtotta dr. Deák Andor nyugalmazott bőrgyógyásznak az Aszód
Város Szolgálatáért kitüntetést az aszódi
egészségügyben végzett áldozatos munkájáért. Bandi bácsi 1963. november 1-től dolgozott az aszódi SZTK-ban, egészen a nyugdíjazásáig. Több, mint 20 éven keresztül az aszódi
SZTK igazgatóhelyetteseként is dolgozott.
A Semmelweis Napi ünnepség a Breda zenekar és Kakucs Katalin fellépését követően
finom ebéddel és beszélgetéssel ért véget.
R. Z.

Kitüntetés

A KITÜNTETETT
MÉLTATÁSA
Dr. Deák Andor 1930 október
29-én született Kötcsén. 1956
december 15-én szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi
Orvostudományi
Egyetemen.
Az Esztergom megyei, majd
a Szentendrei Járási Bőr- és
Nemi Beteggondozó Intézetben
eltöltött közel 7 év után 1963.
november elsejétől dolgozott az
Aszódi Szakorvosi rendelőintézetben nyugdíjazásáig.

1960 januárjában bőr- és nemi betegségekből szakorvosi vizsgát tett. Nemcsak
a bőr és nemi betegeket, hanem sokéves
kórházi tapasztalatára támaszkodva a
fül-orr-gégészeti járó betegek ellátását
is elvégezte. A helyben végzett munkája
mellett évente rendszeresen helyettesített a hatvani kórházban és a gödöllői
rendelőintézetben is. Több mint 20 éven
keresztül ellátta az aszódi rendelőintézet
igazgatóhelyettesi teendőit. Sokirányú
érdeklődésével, szorgalmával, pontosságával, megbízhatóságával kivívta a betegek és munkatársai elismerését. Kiváló
empatikus készsége népszerűvé tette a
nehezebb életkörülmények között élőknél
is. A város politikai és kulturális életének
aktív részese. Vonzódása a komolyzenéhez magyarázza, hogy értő fülű figyelője
a város zenei eseményeinek.
Hűsége a Rendelőintézethez, Aszód városához, Aszód és a Galga mente lakosságához indokolja azt, hogy Aszód Város
Önkormányzat „Aszód Város Szolgálatáért” kitüntetést adományoz részére.
Kívánunk további erőt és egészséget!
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Civil szféra

Akadtak, akik most nem kapnak támogatást

PÉNZÜKHÖZ JUTNAK A CIVIL SZERVEZETEK
A júniusi képviselő-testületi ülésen döntés született a város civil szervezeteinek támogatását illetően. A szavazás előtt két javaslat volt ismert: a
Pénzügyi Bizottság az eredeti előterjesztést támogatta, míg az Ügyrendi
Bizottság azon a véleményen volt, hogy inkább kevesebb szervezet kapjon
támogatást, de nagyobb összegekkel, hogy elérhesse az eredeti célját.
A képviselő-testület végül négy igen, és kettő nem szavazattal ez utóbbi
javaslatot fogadta el. Eszerint az alábbi szervezetek kaptak támogatást:
Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
Székhely: Aszód, Hatvani út 1.
Támogatási összeg: 100.000 Ft
Támogatott cél: Tápiószecsőn fellépésre, miskolctapolcai és lillafüredi kirándulásra, valamint irodaszerek vásárlására.

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete 6. sz. Területi Szervezet
Székhely: Aszód, Kossuth Lajos utca 59.
Támogatási összeg: 45.000 Ft
Támogatott cél: Korszerű és szakszerű elsősegélynyújtó verseny szervezése

Podmaniczky Júlia Nőegylet
Székhely: Aszód, Kossuth Lajos utca 78.
Támogatási összeg: 70.000 Ft
Támogatott cél: Köztéri Betlehemi jászol elkészítése, városi ünnepi terítő elkészítése, melynek
keretében Dulai Éva hímző asszony vezetésével
a Galgamenti hímzés motívumvilágával való ismerkedés. Az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek megismerése.

Cukorbetegek Egyesülete
Székhely: Aszód, Kondoros tér 25.
Támogatási összeg: 50.000 Ft
Támogatott cél: 2014. évben gyógyfürdő látogatás fedezésére, valamint évzáró rendezvényre.

Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése
van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Galgamenti Nyugállományú Honvédők
Egyesülete
Székhely: Aszód, Szabadság tér 10.
Támogatási összeg: 80.000 Ft
Támogatott cél: Szolnoki Repülőmúzeum
megtekintésére, cserkeszőlői fürdő látogatására, illetve szállítási költségre.
Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott
Múzeumi Alapítvány
Székhely: Aszód, Rákóczi utca 2/a.
Támogatási összeg: 55.000 Ft
Támogatott cél: Pályaorientációs tréning megszervezése középiskolások számára

Ingyenes, minőségi, személyre
szabott jogi tanácsadás az
alábbi területeken:
• munkajog,
• társadalombiztosítás,
• társasági jog (cégjog),
• közigazgatási jog,
• családi jog,
• pénzügyi és adójog.
Továbbra is vegye igénybe JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat
ingyenesen Pest megye kijelölt
településein a projekt zárásáig!
Keressen bennünket, segítünk:
www.jogpontplusz.hu
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Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete
Székhely: Aszód, Bethlen Gábor utca 52.
Támogatási összeg: 30.000 Ft
Támogatott cél: A 20 éves évforduló megünnepléseként a régi és új tagcsaládokkal közös
bográcsozás, szalonnasütés, kézműves foglalkozás, gyerekek szereplésének díjazására.
Ezüst Híd Alapítvány
Székhely: Aszód, Bocskai utca 31.
Támogatási összeg: 120.000 Ft
Támogatott cél: Cél a jó minőségű, szakmailag
felkészült betegellátás. 2014 májusában indult
egy hospice alapképzés, az alapítvány támogatásával 10 fő képzése valósulhat meg.
Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány
Székhely: Aszód, Szontágh lépcső 4. Támogatási
összeg: 40.000 Ft
Támogatott cél meghatározása: A hagyaték
feldolgozása, oktatási célú bemutatása és
szemléltetése érdekében, valamint az összegyűjtött anyag szakszerű tárolása céljából
eszközökre lenne szükség. Terv egy interaktív emléksarok, egy mobil szállítás és egy
állandó látványraktár kialakítása a lehetőségektől függően.
Az Aszód Városért Alapítvány, a Roki Boxer
Teniszklub Egyesület és az Aszódi Elektromos
Gyűjtemény Alapítvány most nem részesült
támogatásban.
A képviselő-testület tervei között szerepel,
hogy a második félévben, amennyiben a város
pénzügyi lehetőségei megengedik, további támogatásban részesíti a város civil szervezeteit.
R.Z.

Önkormányzati hírek
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Az Aszód Városi Kulturális Központ oldala

Barlai Béla tanító úr emlékezete

TOLL, ECSET ÉS ORGONA
Barlai Béla Emlékkiállítás lesz látható 2014. szeptember 5-től az
„Aszódi Diák Szalonban”, a Szontágh lépcső 4. szám alatt.
Béla bácsi itt, az evangélikus elemi iskolában kezdte
tanítói pályáját 80 évvel ezelőtt. Gyönyörű szép festményein kívül a személyes életút dokumentumait
ilyen részletesen most először láthatja az aszódi nagyközönség. Köszönet illeti a Barlai család tagjait, hogy
közkinccsé, láthatóvá teszik a Béla bácsival kapcsolatos tárgyi emlékeket.
A megnyitó pontos helye és ideje: Aszódi Diák Szalon,
Szontágh lépcső 4.
2014. szeptember 5. (péntek), 18:00
A kiállítás szeptember és október hónapban tekinthető
meg előzetes bejelentkezés alapján:
tagokalapitvany@gmail.com, (+36) 30 506 6124
Az érdeklődésre való tekintettel a Tarr Gábor tanár úrról szóló emlékkiállítás továbbra is
megtekinthető ugyanitt október végéig.
Belépődíj nincs.
Adományával az alapítvány további munkáját segíti.
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Fesztivál

ASZÓDI TÜKÖR

XXIII. ALKALOMMAL IS ASZÓD FESZTIVÁL
Nem fogadta idén kegyeibe az időjárás a szervezőket, hiszen az első estén az eső, a másodikon pedig a hűvös
időjárás gondolkodtatta el az embert, érdemes-e kimenni a térre. Szerencsére azért így is akadtak szép
számmal, akik dacoltak a külső tényezőkkel, és a beszélgetést, a közös szórakozást választották. Minden
jó, ha a vége jó – szokták mondani. Nos, ez a fesztivál harmadik napjára igaz lett: csodálatos időjárás, és a
korábbi két naphoz képest kellemesebb hőmérséklet csábította ki az aszódiakat. Programból mindenesetre
nem volt hiány, s ami külön örvendetes, néhány aszódi fellépő is lehetőséget kapott. Képriportunk csupán
ízelítőként tud szolgálni.

Fotók: Rácz Zoltán
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Kultúra

Taps jutalmazta a II. T.A.P.S rendezvényeit

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Bár idén a II. T.A.P.S rendezvénysorozatának időpontja egybeesett a
Múzeumok Éjszakája országos programjaival, ezúttal sokan maradtak
idehaza, és választották az Aszód Város Kulturális Központ által kínált
kulturális választékot.
Sztán István polgármester rövid megnyitója után első programként az Evangélikus
Gyülekezeti Teremben dr. Asztalos István
nyugalmazott múzeumigazgató mutatta be
új helytörténeti munkáját, melynek a „Szent-

háromság népe” címet adta. A könyv – amely
igazából DVD, hiszen elektronikus formában,
a Digitális Tudástár második darabjaként
jelent meg – a helyi katolikus közösség történetét követi nyomon a kezdetektől napjainkig.

munkásságának egy részét mutatta be az érdeklődők előtt. A gyerekek sem maradtak program
nélkül, ők a Tündérvölgy Bábszínház előadásában nézhették meg Móra Ferenc: A didergő
király című meséjéből készült bábjátékot.

Fotók: Rácz Zoltán

A könyvbemutató után Dr. Raczky Pál régész
professzor és munkatársai, Tóth Zsuzsanna és
Siklósi Zsuzsanna mutatták be az aszódi papi-földeken végzett régészeti feltárás eredményeit, amelyekből következtetni lehet, hogyan
is éltek itt eleink 6000 évvel ezelőtt.
Zsúfolásig megtelt a Podmaniczky Kastély
díszterme a nemrégiben alakult Stellaria Media Városi Női Kar első hangversenyére. A hölgyek Énok Nagy Levente vezetésével teljesen
elvarázsolták a közönséget, amely vastapssal
jutalmazta a csodálatos produkciót. Szép gesztus volt, hogy a karvezető Énok-Nagy Levente
kitűnő elődjének, a két évvel ezelőtt elhunyt
Tarr Gábornak ajánlotta a koncertet, majd annak végén a hölgyek által kapott virágcsokrot
átnyújtotta az özvegynek.
A kiváló zenepedagógusra emlékeztetett a
TAGOK Alapítvány által a Petőfi Múzeum
épületében annak idején működött kis iskola
néhány termében rendezett „Emlékszem minden gyermekhangra” című kiállítás, amely Tarr
Gábor relikviáit mutatta be az érdeklődőknek.
Vargáné Marsall Ágnes, az alapítvány alapítója elmondta, reményeik szerint a kiállítás szeptemberben újra megnyitja kapuit az érdeklődők előtt, a most berendezett néhány termet
pedig a későbbiekben diákcentrumként szeretnék üzemeltetni.
A múzeum galériájában Utak címmel nyílt
kiállítás, amely Ghyczy György festőművész
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Természetesen a programok alatt mindenki
ingyen tekinthette meg a múzeum kiállításait,
és időzhetett el számára egy-egy érdekesebb
műtárgy előtt. Aki pedig megéhezett a programkavalkád során, finom bugaci húsgombóc
levessel csillapíthatta éhségét, szomját pedig
csapolt sörrel olthatta.
Az igazi nyári estén hangulatos, de eltérő
stílusú koncertek következtek. A komolyzene kedvelői Hutai Ágnes (cselló) és Énok
Nagy Levente (zongora) produkciójában
gyönyörködhettek. Budai András és barátai
Cseh Tamás dalokat, valamint megzenésített
József Attila és Radnóti Miklós verseket adtak elő nagy-nagy sikerrel. A könnyebb műfaj kedvelői pedig az Eracoustic Duó számaira táncolhattak.
Ezúttal is nagy sikert aratott Odler Zsoltnak a múzeum falára vetített, a Vágtázó
Halottkémek és a Dead Can Dance zenéjére
komponált fényfestése, amit a tűzugrás követett. A népi hagyományhoz fűződő magyarázatot dr. Klamár Zoltán néprajzkutató
adta az érdeklődőknek, akik ezt követően
talán még lelkesebben igyekeztek átjutni a
lángok fölött.
Az este megmutatta, hogy büszkék lehetünk
helyi értékeinkre. Köszönet a rendezőknek és a
szereplőknek az élményekért.
R.Z.

Helyi társadalom

Két évtizede szolgálják a nagycsaládosokat

SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELT A NAE
20 éves születésnapját ünnepelte augusztus 9-én a NAE, vagyis a Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete. Az 1994-ben létrejött szervezet 12 családdal indult, ma 28 nagycsaládot foglal magába. A Falújárók úti Idősek
Napközi Otthonában tartott rendezvényen – amelynek délelőttjén a köszöntőkre és a műsorra, délután pedig közös játékra, beszélgetésekre
került sor – az országos szervezet főtitkára, Varga Anikó is köszöntötte
a nagycsaládosokat.
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nek munkáját az ünnepség keretében köszönte meg Balázsné Mayer Zsuzsanna. A támogatók között szerepel a város önkormányzata is,
amelynek nevében Sztán István köszöntötte az
ünneplő közösséget, és biztosította arról, hogy
a közeljövőben is igyekeznek mindennemű segítséget megadni.
Az eseményen részt vevő Varga Anikó, a
NOE főtitkára különösen méltánylandónak
nevezte a nagycsaládos egyesületek által végzett munkát, hiszen az aktív közösségek úgy
végeznek önkéntes, értékteremtő tevékeny-

Fotók: Rácz Zoltán

Az aszódi szervezet alapító elnökeként Balázsné Mayer Zsuzsanna üdvözölte a résztvevőket, majd az elmúlt húsz esztendő történéseit
sorolta fel, kiemelve közülük a legsikeresebb
programokat. Arról, hogy eseményben menynyire gazdag volt az elmúlt két évtized, az ünnepség alkalmából összeállított kis kiállítás,
illetve diavetítés is tanúskodott.
Az aszódi szervezet a Nagycsaládosok Országos Egyesületének célkitűzéseit tekinti
irányadónak, vagyis a családok mindennapi
anyagi és egyéb gondjainak, gyermeknevelési

problémáinak megoldásában igyekszik segíteni. Mindamellett fontosnak tartja, hogy
kulturális programokat is kínáljon az azonos
értékrend alapján élő tagcsaládoknak. Rendszeresen járnak kirándulni, szívesen vesznek
részt országos találkozókon, ahol rengeteg tapasztalatot szerezve tudják segíteni egymást.
A NAE egyébként nyitott, nemcsak a három
vagy afölötti csemetével bíró családokat várja,
hanem az egy-két gyermekeseket is.
Az egyesület működéséhez mindenképpen
szükséges pártfogókra, segítőkre lelni, akik-

Ökumenikus Nyári Tábor

„VIRÁGZÓ LELKEK, KIPIRULT ARCOK…”
Bár családunk évek óta „kapcsolatban van” az Aszódi Ökumenikus Nyári Napközi Táborral, mégis mint szülők, leginkább a gyermekünk élményeiből tudhattunk meg valami többet, valami hangsúlyosabbat a tábor mindennapjairól.
annyit, de annyit énekelni és imádkozni, hogy
mennyire klassz volt simogatni Luna-kutyát,
és milyen volt a hatvani csodálatos kirándulás.
Egy így első hallásra is soknak, és bőségesen
elégnek tűnhet. Ám nézve a mesélő arcát, a
virágzó lelket, a kipirult arcot, aki kishúgának
az éjszaka csendjében talán majd megsúgja,
milyen gyógyszert kapott a „csodapatikában”,
ennél is sokkal de sokkal többet ért.
A pénteki záró alkalmon aztán az apai kéz,
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amelyet a hétfő reggeli áhítaton még olyan
nagyon szorítottak, már felajánlható lett anyának, és az este áhítatos, zenétől és gyerekektől
hangos, játékos lelkülete minket felnőtteket is
belevont egy pár óra erejéig ebbe a magával ragadó, lelket formáló világba.
Simon család

Fotó: Rácz Réka

Ez a „több és hangsúlyosabb” az, ami egy gyermek lelkében történik, ami feltölti, ami erőt ad
neki. A mindennapi élménybeszámolókból
sok minden kiderült, hogy milyen jó volt a
rengeteg barkácsolás, hogy sok volt az ismerős
arc annak ellenére is, hogy először voltunk ott
a táborban, és jó volt az is, hogy „apát mindenki ismerte”. Hogy milyen belehelyezkedni egy
fogyatékkal élő, vagy egy egészen távoli vidéken élő ember életébe, hogy milyen nagyszerű

séget, hogy emellett a saját (nagy)családjukat is el kell látniuk. Az aszódi egyesület 20
évével kapcsolatban pedig megjegyezte, a két
évtized egyben generációváltást is feltételez,
vagyis a nagycsaládosok eredményes működése példaként szolgált az azóta alakult
többgyerekes családok számára, akik szintén
beléptek ebbe a közösségbe.
A beszédek után színvonalas műsor következett, a közösen főzött gulyásleves elfogyasztása
után pedig a játéké és a közös beszélgetésé lett
a főszerep.
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Iskolai élet

320 pedagógus szerezhetett új ismereteket

ASZÓD ADOTT HELYET AZ IDEI EPOT-NAK
„Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek.” (Neh 8,10b) Ez a bibliai idézet volt a mottója az
idei Evangélikus Pedagógusok Országos Találkozójának, melynek az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és
Kollégium adott otthont. A rendezvényre 32 evangélikus oktatási intézményből érkeztek kollégák az ország
minden tájáról. A háromnapos konferencia hétfőn nyitó istentisztelettel indult, amelyen dr. Fabiny Tamás az
északi egyházkerület püspöke köszöntötte a vendégeket és hirdetett igét.
Az istentisztelet után a tantárgygondozók
szervezésében szakmai előadások hangzottak
el, különböző témákban. A legnagyobb érdeklődést minden bizonnyal Zacher Gábor toxikológus előadása váltotta ki, de a többi prezentációnak is bőségesen akadt közönsége.
Ezután a volt aszódi diákok képzőművészeti
alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitójára
került sor. A vacsorát követően pedig az aszódi
evangélikus gimnázium énekkara, a Muharay
Elemér Népi Együttes (Bag) valamint a Breda
zenekar szórakoztatta a résztvevőket.
A második nap a pihenésé és a fakultatív
programoké volt. A résztvevők megtekinthették a hatvani és gödöllői Grassalkovich-kastélyt, Hollókő, Vanyarc, Szirák, Ipolytarnóc,
Szécsény, Eger, Noszvaj nevezetességeivel
ismerkedhettek, de választhatták a fürdőzést

is Káposztásmegyeren a Ramada Aquaworld-ben. A nap végén a domonyvölgyi Lázár
Lovasparkban lovasbemutatóra, majd közös
vacsorára került sor. Ennek keretében adták át
az év evangélikus tanára, tanítója és óvónője
kitüntetést. Az év evangélikus tanára a győri
Győryné Tímár Henrietta, tanítója a békéscsabai Székelyhídi Tünde, óvodapedagógusa
pedig a lajoskomáromi Bodai Zoltánné lett.
A harmadik napon a résztvevők ellátogattak
a 130 éves Aszódi Fiúnevelő Intézetbe, majd
plenáris előadások következtek a gimnázium
dísztermében. Először Prőhle Gergely országos felügyelő, a külügyminisztérium helyettes
államtitkára, európai igazgató tartott előadást
Mit is jelent a keresztény Európa? címmel. Aztán dr. Gerhard Pfeiffer nyugalmazott iskolaigazgató, a Nemzetközi Szövetség a Keresztény
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Nevelésért titkára szólt arról az eseményről,
hogyan ünnepli 500 iskola közös együttműködésben a reformáció 500. évfordulóját.
A záró istentiszteletre az aszódi evangélikus
templomban került sor, ahol ebből az alkalomból dr. Szabó Lajos az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) rektora hirdette Isten igéjét.
Kíváncsiak voltunk arra, miért vállalkoztak
a résztvevők arra, hogy szabadságukból lecsípve részt vegyenek ezen a rendezvényen. A hagyományos programon immáron harmadszor
részt vevő Szabó Bálintné tagintézmény-vezető
szerint jó érezni az egységet, az összetartozást.
Értékesnek tartotta az információszerzés lehetőségét is. Fellegvári Zoltán, a miskolci evangélikus gimnázium igazgatója szerint nem sokat
kellett agitálnia pedagógusait, hogy eljöjjenek
az idei EPOT-ra, mert az előadások címei és az
előadók névsora eleve húzóerőnek bizonyult.
Dr. Roncz Béla igazgató, a mintegy 250 fős
vendéget fogadó rendezvény házigazdája
úgy vélekedett, sikerült arányosan elosztani
a programokat: az első nap délutánja a szakmaiságot szolgálta, az előadók névsora pedig
garantálta a színvonalat, míg a második és
harmadik nap már inkább a pihenést és a közösségépítést szolgálta. A gimnázium vezetője
ezt követően megköszönte kollégáinak a színvonalas rendezést.
R.Z.
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a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatos tudnivalókról
A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának
időpontja:
2014. október 12. (270/2014.
(VII. 23.) KE határozat)

eljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus
25-éig. (Választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (Ve.) 115. § (2) bek.)
A helyi választási iroda készíti el az értesítőt
és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve.
116. § (1) bek.)

Városunkban 8 egyéni listás képviselői
mandátum szerezhető meg. (Övjt. 4. § d)

VÁLASZTÓJOG:
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó
és választható legyen.
Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz,
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
Nem rendelkezik választójoggal az, akit
bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság
a választójogból kizárt. Nem választható az
Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha
az állampolgársága szerinti állam jogszabálya,
bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
(Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk
(1)-(6) bek.)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
• a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,
• a választópolgár bármely választókerületben választható,
• nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését vagy büntető-

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel:
(szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített
tartózkodási helyének érvényessége legalább
2014. október 12-éig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek.
a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi
azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a
választópolgár tartózkodási helyének címét.
A helyi választási iroda vezetője a kérelem
alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg
felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
– legkésőbb a szavazást megelőző második napon – tartózkodási helyét megszüntette.
(Ve. 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A.
§ – 307/B. §)
Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához.
Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri
névjegyzéket érintő kérelem)
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri
névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás
kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást
megelőző második napon kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a
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szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1)
bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve,
születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia
kell a szavazókör területén lévő tartózkodási
helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az
a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a
mozgóurna-igénylés okát.
(Ve. 103. § (1)-(3) bek.)
Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához
2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
Fogyatékossággal élő választópolgárok
segítése:
(központi névjegyzéket érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának
gyakorlása érdekében:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon
alkalmazása a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – az akadálymentes szavazókörök
felsorolását külön jegyzék tartalmazza.
(Ve. 88. §)
Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja
szerint kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint
kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a
helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel
rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
(Ve. 102. § (3) bek.)
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
• személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodához vagy
• levélben, az ügyfélkapun vagy a választások
hivatalos honlapján keresztül a lakcíme
szerinti választási irodához nyújthatja be.
(Ve. 91. § (1) bek.)
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Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján
on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf
formában a honlapról letölthető.
Az Aszódi Helyi Választási Iroda címe:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási
iroda nem működik.(Ve. 304. §)

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét,
hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és
az európai parlamenti választásoktól
eltérően:
• csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
• átjelentkezés iránti kérelmet az a
választópolgár nyújthat be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal létesített tartózkodási helyének
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
• az elfogadott átjelentkezési kérelem
alapján a választópolgár tartóz-

kodási helye szerinti szavazókör
névjegyzékébe kerül felvételre.
(Átjelentkezők számára nincs kijelölt
szavazókör)
• mozgóurna kérelem lakóhelyre,
- átjelentkezést igénylő - tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy
tartózkodási hely szerinti szavazókör
területéhez tartozó címre igényelhető.
(Egészségügyi intézményben történő
szavazásra nincs lehetőség),
Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.
Helyi Választási Iroda
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a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról
Helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi választása.
Jelölő szervezet bejelentése
Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság a
jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
(A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 3. § 3. pontja)
Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát
kíván állítani, a választás kitűzését követően
jelölő szervezetként be kell jelenteni a területi
választási bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.
A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni
kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben
a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. (Ve. 119. §, 307/D. §)
Jelölt- és listaállítás
Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább
1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármester-jelölt az, akit
• a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
• a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000
vagy annál kevesebb lakosú település
esetén legalább 300 választópolgár,
• a 100 000-nél több lakosú település esetén
legalább 500 választópolgár
jelöltnek ajánlott.
A polgármester-választáson és a települési
önkormányzat képviselő-testülete tagjai-

nak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény
szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje – vagy
több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt –, ha
• a nemzetiségi névjegyzékben szerepel,
• a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, továbbá a nemzetiségi
önkormányzati képviselők megelőző két
általános választásán, valamint az azokat
követő időközi választásokon nem volt más
nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
• nyilatkozatot tesz arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,
kultúráját és hagyományait ismeri.
A megyei választókerületben listát állíthat az a
jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.
(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 8-10. §)
Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások konkrét számát a helyi választási iroda
vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a
megyei lista állításához szükséges ajánlások
számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg legkésőbb 2014. augusztus 18-áig.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát –
egész számra felfelé kerekítve – a központi
névjegyzék 2014. augusztus 15-ei adatai
alapján kell megállapítani. (Ve. 307/E. §)
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet
a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási
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bizottság mellett működő választási irodától
igényelheti a választás kitűzését követően.
A választási iroda az igénylését követően
haladéktalanul, de legkorábban a szavazást
megelőző negyvennyolcadik napon (2014. augusztus 25.) átadja az igénylő részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási
iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.
(Ve. 120-121. §)
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal
rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az
ajánlást adó választópolgár nevét, személyi
azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló
választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő
szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
Nem gyűjthető ajánlás:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy
szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
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• állami, helyi és nemzetiségi
önkormányzati szervek hivatali
helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást
adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet
előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. (Ve. 122-123. §)
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott
összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló
határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén
a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A
bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív
után 10 000 Ft. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást
nem tartalmazó ajánlóív után. (Ve. 124. §)
Az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a
főpolgármester-jelöltet a területi választási
bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 307/G. §)
A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. augusztus 25. – 2014. szeptember 8. (Ve. 121. § (2)
bek., 307/G. (1) bek.)
Nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2014. évi választása
Jelölő szervezet:
Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a
választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette. (Ve. 3. § 3. pont)
A törvény 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában
szereplő olyan egyesület, amelynek rögzített
célja a nemzetiségek jogairól szóló törvény
szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség
képviselete. (Nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény (Njt.) 2. § 14. pont)
Jelölt- és listaállítás:
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő
választópolgárok 5%-ának, de legalább 5 választópolgár ajánlása szükséges.
A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet

állíthat listát, amely a fővárosban, megyében
kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és
amely a választópolgárok legalább 2%-ának
ajánlását összegyűjtötte.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet
állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a
választások 10%-ában önállóan jelöltet állított,
és amely a választópolgárok legalább 2%-ának
ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési
nemzetiségi önkormányzati választás hiányában
bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
Két vagy több nemzetiségi szervezet közös
egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek
részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben csak egy
– önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.
Egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt
szerepelhet, mint a megválasztható képviselők
száma. Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a
listán soron következő jelölt lép.
Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.
Egy személy csak egy települési, egy területi és
egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható
képviselők száma. (Njt. 58-63. §)
A jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész számra kerekítve állapítja meg
a Nemzeti Választási Bizottság. (Ve. 316. §)
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a
jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelhető a választás kitűzését követően.
A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző negyvennyolcadik (2014. augusztus 25.)
napon átadja az igénylő részére az általa igényelt
mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 120-121. §)
A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet
számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét
és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként
az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő
adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2014. szeptember 7-én, illetve 2014. szeptember 28-án igényelheti. Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az
ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai
kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszol-
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gáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és
listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás
napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles
átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási
irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a
választási iroda bírságot szabhat ki. (Ve. 317. §)
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 318. §)
A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. augusztus 25. – 2014. szeptember 8. (Ve. 121. § (2)
bek., 318. § (1) bek.)
A területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a
területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és
az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási
Bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 319. §)
A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított lista bejelentésének határideje: 2014. szeptember 9. (Ve. 319. §)
Helyi Választási Iroda
POLGÁRMESTER- ÉS
KÉPVISELŐJELÖLTEK FIGYELMÉBE!
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az Aszódi Tükör választási melléklettel jelentkezik 2014.
szeptember végén, hogy – az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében – a polgármester- és
képviselőjelöltek térítésmentesen bemutatkozhassanak, illetve ismertethessék elképzeléseiket Aszód polgárai előtt. A választási
mellékletben a polgármesterjelölteknek fél, a
képviselőjelöltek negyed oldal áll rendelkezésükre, amely 1500, illetve 3000 karaktert
biztosít. Szerkesztőségünk arra kér minden
szeptember 8-án 16 óráig bejelentett, és a
HVB által az ajánlások ellenőrzése után
nyilvántartásba vett polgármester- és képviselőjelöltet, hogy a bemutatkozó szöveget,
illetve a hozzá mellékelt portréfotót (3x4 cm)
szíveskedjenek minél előbb, de legkésőbb
2014. szeptember 16-án éjfélig az Aszódi Tükör levelezési címére (2170 Aszód Szabadság
tér 9.) vagy a szerkesztőség e-mail címére
(aszoditukor2013@gmail.com) eljuttatni.
Késedelem esetén az anyagot már nem tudjuk megjelentetni, ugyanakkor annak helyét
üresen hagyjuk, jelezvén, hogy a lehetőséget
biztosítottuk, de a jelölt nem kívánt élni vele.
Kérem szíves együtt működésüket!
Tisztelettel:
Rácz Zoltán felelős szerkesztő
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Várostörténet

Munkára nevelés

130 ÉVES AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET
Magyarország az 1867-es kiegyezés utáni évtizedekben felzárkózott az
európai polgári államok sorába. Az ország vezető tisztségeit kezdetben
a reformkor nagyjai töltötték be, majd felzárkóztak melléjük a klasszikus
liberális eszméken nevelkedett fiatalabb politikusok.

Ezek sorába tartozott a magyar oktatási rendszert megújító Eötvös József és utóda Trefort
Ágoston, valamint a magyar törvénykezést európai színvonalra emelő Pauler Tivadar. Az ő
eszmei irányításukkal fogalmazták meg az 1878:
V. törvénycikket, amely többek között elrendelte
(42. §), hogy a fiatalkorú bűnözés visszaszorítására javítóintézeteket kell létesíteni. Így került
sor Közép-Európában elsőként 1884-ben a Magyar Királyi Aszódi Javítóintézet létrehozására.
Aszódon a napjainkban Baross utcának nevezett városrészen, 1870-ben részvénytársasági kezdeményezéssel cukorgyárat létesítettek
Urbán János neves aszódi építőmester kivitelezésében. A gyár néhány évig olyan jelentős
kapacitással, dolgozott, hogy helyi szakember
híján számos idegenből jött munkaerőt is alkalmaztak. A cukorgyár a nagy gazdasági válság miatt 1873-ban bezárta kapuit.
Amikor a Parlament megalkotta az 1878: V. törvénycikket, azt is eldöntötték, hogy az első javítóintézetet Aszódon, mégpedig az egykori cukorgyár 35 ha kiterjedésű (a rajta lévő pusztulásnak
indult gyárépületekkel együtt), 62 ezer koronáért
megvásárolt területén építik fel. A földmunkálatok 1884. március 30-án kezdődtek meg, 50 jó
magaviseletű fegyenc (3 fegyőr kíséretében) részvételével. Ezt követően Wágner János budapesti
építőmester tervei alapján és kivitelezésében készült el 1884 júliusában az Intézet első főépülete,
amelybe augusztus 14-én költöztek be az első növendékcsoportok. A további munkálatokban már

a növendékek is részt vettek, akik száma 1885-ben
149 fő, volt. A létszám folyamatosan gyarapodott,
volt olyan időszak, amikor elérte a 6-700 főt. Az
Intézet folyamatos fejlesztésének első nagy üteme
az első világháború kezdetén fejeződött be.
Ekkorra állt a víztorony, a jelenlegi U alakú főépület, a műhely épületsora, a hatalmas üvegház,
a kórház, a raktár, az igazgatói lak különálló épületei, a neogót templom (1960-ban lebontották!),
valamint a Baross téren napjainkban is megtekinthető un. „Tiszti” és alkalmazotti lakások javarésze,
amely néhány további épülettel az 1920-as évek
elején bővült.
Az igazságszolgáltatási rendszerrel javítóintézetbe helyezett fiatalkorúakat (20 éves korig)
a munkára-, a valláserkölcsi nevelés és a „családi” rendszer eszközével igyekeztek (jó hatásfokkal!) visszavezetni a helyes útra. A munkára
nevelés területei: mezőgazdaság – szántóföldi
gazdálkodás, állattenyésztés, zöldség-, virág- és
gyümölcskertészet; ipar – különböző termelő- és szolgáltató szakmákban. Külön ki kell
emelni a századfordulón országos, sőt világhírű
kocsigyártó részleget. Ebből nőtt ki a gépkocsigyártó üzem, majd a hatalmas Magyar Lloyd
Repülőgép- és Motorgyár. Mindezeken kívül
(a kenyérsütést, főzést, mosást leszámítva) mindenféle házimunkát is a növendékek végezték el.
A munka mellett – a szükséglet szerinti - iskolai
képzésben is részesültek. Nemcsak az akkori hat
osztályos elemi iskolai (a II. világháború után a
nyolc osztályos általános iskolai), hanem az ipari
tanulói képzésben is részt vehettek. Gondoskodtak a növendékek testi nevelésével (rendgyakorlatok, úszásoktatás, sportolás). Kiemelendő a
külön tűzoltócsapat. Hasonlóképpen a kulturális
nevelés eszközei (énekkar, hangszeres képzés stb.)
is szerepelt a nevelési rendszerben. A Javítóintézet
Fúvószenekara országosan is ismertté vált.
Az Intézetben dolgozó, magasan képzett pedagógusok és alkalmazottak Aszód nagyközség társadalmi-, kulturális életében is jelentős
szerepet játszottak, és kezdettől fogva napjainkig a nagyközség/város megbecsült polgárai.
Több olyan munkatárs van jelenleg is, akiknek
már a szülei is egykoron példát mutató, tekintélyes intézeti dolgozók voltak.
A II. világháborút követő kommunista diktatúra évtizedeiben a „munkára nevelés” makarenkói módszer hangoztatásával (Makarenkó
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nélkül kezdettől fogva ez volt az Intézet nevelő-oktató-képző munka alapja!) a politikát is
bevonták a Javítóintézet életébe.
A háborúban megsemmisült üvegház és szabadtéri uszoda lebontásra került, majd jelentős fejlesztések történtek. Új kazánházat és növendékszárnyat, sportcsarnokot, szolgálati lakásokat építettek.
Maga az intézet néhány évtizedig két részre (mezőgazdasági és ipari) szakadt, külön igazgatással.
A növendékek átnevelése mellett fontos feladatnak
számított mind a mezőgazdasági, mind az ipari
termelés növelése. Tehát nemcsak nevelő-, hanem
évtizedeken át „termelő üzem” is volt az Intézet.
A folyamatosan fejlődő, átalakuló társadalmi
viszonyok hatással voltak a fiatalkori bűnözésre.
Az 1980-as évek közepétől a fiatalkori bűnelkövetés többrétűvé vált, amelynek a leküzdésére
a jogalkotás késlekedett, a hivatalos bizalom a
javítóintézetek iránt megrendült. Ugyanakkor
az Intézeten belül a körülményeket felismerve
folyamatosan erősödött a pedagógiai rendszer.
Nemcsak a szakmai kiscsoportos rendszer kiépítésével, hanem ezzel párhuzamosan a tanári,
nevelői gárda képzésével. Az új kihívások (kábítószert használók, retardált, értelmi- és érzelmi
fogyatékosok, pszichiátriai-, sajátosan egyedi
esetek, stb.) leküzdésére, megoldására magasan
képzett gyógypedagógusokra, szociálpedagógusokra, pszichológusokra, jogászokra és női nevelőkre volt szükség. A rendszerváltást követően
ismét szerepet kapott a valláserkölcsi nevelés, létrehozták az utógondozási alapítványt. Mindezek
együtthatására a törvényalkotó is módosította
1995-ben a büntetőtörvénykönyvet, amelyek új
távlatot nyitottak a javítónevelés számára.
2014-ben, fennállásának 130. évfordulóján az
Aszódi Javítóintézetben továbbra is a jól bevált
nevelési keretek (a tanulás, a munkára nevelés
négy szakmában, az egykori családi rendszer
újjáalakított formájának alkalmazása, melyben
nagy szerepet kaptak és töltenek be a női nevelők,
a valláserkölcsi nevelés, kulturális tevékenység a
sportolás stb.) között végzi áldásos munkáját.
Az Aszódi Javítóintézet létrehozása az egyik legnagyobb kriminálpedagógiai kísérlet volt hazánkban. Többször felvetődött, hogy a kísérlet sikeres
volt, avagy sem? Az elmúlt százharminc év alatti
folyamatos mérések egyértelműen bebizonyították, hogy igen, az Intézet egy sikertörténet, mely
nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is elismerést
váltott és vált ki. Ami a legfontosabb: a mindenkor
itt dolgozók áldozatos munkájának eredményeként azoknak a fiataloknak, akiket különböző
okok miatt bírói döntéssel az elmúlt 130 év alatt javítónevelésre ítéltek, 60-65 %-os eredményességgel
sikerült munkára nevelni, szakmát, életcélt, erkölcsi tartást adni, a társadalom megbecsült polgárai
sorába emelni.
A. I.

Labdarúgás
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FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Hírek a bajnoki évad kezdetén

Rendőrjárőr:
(+36) 20 516-5940

A nyári szünet ellenére sem teltek unalmasan az FC napjai. A tavasz
sikeres zárása – két bajnoki utánpótlás bronzérem, felnőtt bajnoki
negyedik helyezés – után a legfontosabb a város sportlétesítményének további fejlesztése volt. Június végére elkészült a Breda patak
oldali kerítés, parkoló, így a sporttelep zárhatósága mellett a mérkőzésekre történő beléptetés is rendezett körülmények között valósítható meg. Elkészült a régi salakos edzőpálya felújítása, s hála a
csapadékos időjárásnak, no meg az öntözésnek, sűrű gyepszőnyeg
várja az edzésre érkező sportolókat.

Polgárőrség:
(+36) 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816-0437
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301-6969
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(+36) 30 452-9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593-8628
Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500-025;
(+36) 30 6352-608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500-035

APRÓHIRDETÉSEK

☐ Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak, akik Molnár Boldizsár temetésére eljöttek, sírjára virágot és koszorút helyeztek, együttérzésükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Felesége, leánya és családja
☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez közel két szobás, felújítandó családi ház
eladó. A házba a villany, a víz bevezetésre
került, és a szennyvízcsatorna hálózatra is
rá van kötve. Telefon: (06) 28 401 499.
☐ 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!” Telefon: (06) 28 636 414

HÍREK AZ ASZÓD FC HÁZA TÁJÁRÓL

Az egyesület rendben, határidőre elszámolt a 2013-2014-es évad TAO-s támogatásával, s bizakodva várjuk az új évadra vonatkozó pályázatunk elbírálását.
Korosztályos és felnőtt csapatunkat beneveztük az új bajnokságokba. Az FC a következő
csapatokat versenyezteti: U7 – U9 – U11 – U13 korosztály Molnár László és Masznyik Dávid vezetésével a területi Bozsik-program versenyeiben, U15 – U18 és U21 fiú csapataink
Boda Gergely és Kvaka Zsolt támogatásával már bajnoki rendszerben lépnek pályára. Az
egyesület történet először leány csapatot is indítunk U15-ös korosztályban. A gárda – Boda
Gergely irányításával – az MLSZ Budapest B csoportjába lett nevezve, olyan neves egyesületekkel fognak majd mérkőzéseket játszani, mint az MTK Budapest, az UTE, a Femina,
illetve Gödöllői SK. Sok sikert kívánunk minden csapatunknak.
A felnőtt gárda háza táján is nagy volt a jövés-menés az átigazolási időszakban. Távozott
a csapatból Téglás László kapus, Domján Norbert, a két Madarász testvér, Káposzta Balázs,
Hugyecz Márk, Szabó István, Lázár László. Érkezett: Simek Péter (korábban Újpest FC),
Györök Tamás (korábban Siófok SC), Horváth József (Tokod SC), Ráfel Dániel, Dobes Raymond (Hévízgyörk SC), Sárga László (Nagykálló), Kovács Bence (Kosd), visszatért Krecsmarik Patrik, illetve a felnőtt kerethez került az U21 csapatból Kovács Dávid, Szalay Gerely,
Köntös Ádám. A felnőtt csapatot továbbra is Dobes Attila edző vezeti.
Az elnökség bizakodva vág neki az új bajnoki évadnak. A csapat részére nincs cél kitűzve, de elvárás minden csapatunktól, hogy
mindvégig a dobogó
közelében legyenek és
minél több jó mérkőzést
játszunk. A játékosok,
szurkolóink és a szülők
legnagyobb örömére…
Várunk minden sportszerető aszódi és környékbeli szurkolót. A
bajnokságról, sorsolásról,
mérkőzésekről részletesen és folyamatosan beszámolunk az Aszód FC
weboldalán, és facebook
oldalán.
Kovács Tamás
ügyvezető elnök
Simek nagy segítsége lehet a csapatnak
Forrás : internet
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Sport

Tizennegyedszer is sportnap az EGÁ-ban

MEGVÉDTÉK ELSŐSÉGÜKET A 6.B-SEK
20 sportág, közel hatszáz sportoló diák, remek hangulat, főzőverseny,
illusztris vendégek. Röviden így lehetne összefoglalni azt a rendezvényt,
amely immáron 14 alkalommal mozgatta meg az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium tanárait, diákjait és számos szülőt is. Igaz,
utóbbiak leginkább a főzőversenyben segédkeztek, és biztosították,
hogy a végén tényleg legyen mit enniük az osztályoknak.
A gimnázium tanítás nélküli munkanapjaként
megrendezett programját 2001-ben Fáczán Zoltán testnevelő indította útjára. Akkor még csupán
néhány sportversenyt és sportbemutatót rendeztek. A közel másfél évtized alatt a lehetőségek bővülésével újabb sportágakat tudtak bekapcsolni,
és magán a rendezvényen belül is kialakultak hagyományok. Így például mindig vendégül látnak
neves sportembereket, akik személyes példamutatásukkal motiválhatják a diákokat a mozgásra és
az egészséges életmódra. Vendég volt már többek
között Kemény Dénes, Kovács „Kokó” István,
Kovács Antal, Martinek János, Nagy Tímea, valamint Kiss Gergő. Idén Balogh Gábor többszörös
világbajnok öttusázó, az Országos Diáksport Szövetség elnöke és Éllő Vivien, többszörös magyar
válogatott asztaliteniszező látogatott az iskolába,
és vett részt aktívan a programokon, amelyeket

egyébként – némi tanári segédlettel – teljes egészében a diákok bonyolítanak le.
A sportolás mellett a diákok egy arra alkalmas eszköz segítségével megmérhették testük
zsírtömegét is. A testösszetétel mérő mérleg egy
tesztrendszer része, amely segítségével a páciens
teljesen feltérképezheti, milyen a kondíciója,
milyen állapotban van a vázizomzata, és milyen
a testének állóképessége. Dr. Csányi Tamás, az
Országos Diáksport Szövetség osztályvezetője
–aki szintén a gimnázium vendége volt – arról
tájékoztatta lapunkat, hogy minden iskola fog
kapni egy ilyen berendezést, csakúgy, mint a
NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt) program kézikönyvét. A programmal
kapcsolatban 30 órás akkreditált képzést indítottak, amelyen várhatóan 7000 testnevelő
tanár vesz majd részt, és tanulja meg többek

2014. augusztus

között az ingyenesen az iskolájuk rendelkezésére bocsátott eszközök és szoftverek kezelését. A
követelményrendszerrel kapcsolatos elképzelések szerint a testnevelő kollégáknak a következő
esztendő januárjában kell felmérniük iskolájuk
tanulóinak fittségi állapotát, és az eredményeket feltölteniük egy addig létrehozandó adatbázisba. A következő mérés már pontos képet ad
majd arról, az illető tanulónak hogyan változott
a fizikai állapota az adott időszakban.
Az EGA sportnapjának természetesen tétje is
van: ugyanis mindig az az osztály kapja és őrizheti a sportnap vándorserlegét, amelynek tagjai a
legtöbb sportágban indulnak, és ezáltal a legtöbb
pontot szerzik. A nyertes ezúttal is a 6. b osztály
lett Soós Éva osztályfőnök vezetésével.
R. Z.
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GYÓGYSZERTÁRI
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Vasárnap: 9.30-11.30
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REJTVÉNY
Vavyan Fable gondolata az utazásról
Vízszintes: 1. Az írónő gondolatának első része (zárt betű: S) 12. Méhek lakhelye 13. Kisütött
háj 14. Angol sör 15. Beteg, angolul 16. Tonna 17. Földről felvesz 18. Ázsiai folyó 20. … de
Janeiro /brazil város/ 23. MMM 24. Állóvíz 26. Közlekedünk rajta 28. Kis település 30. Spanyol
autójel 31. Hont közepe! 32. Ilyen rózsa is van 34. Tini betűi keverve! 36. Orvos 38. Cicomázott
40. Balaton vége! 41. Névelő 42. Eszes 44. Aroma 45. Nitrogén, jód 46. Tagadó szó 48. Házas
férfi 50. Duplán dunántúli város 52. … a viking, angol film 54. Észak 55. Hajít 58. Angol aszszony jelzés 59. Nem álmos 62. Az államnak fizetett anyagi juttatás
Függőleges: 1. Vonatkozó névmás 2. Vízben élő állat 3. Norvégia fővárosa 4. Volt 5. Nem ezt! 6.
Kötőszó 7. Sír 8. Doktor röv. 9. Egye! 10. Kihalt állat 11. LM! 17. Félbe! 19. Ruha bolt 20. Sugár
jele 21. Fiatal sportolók 22. Óra szélek! 24. Félti! 25. Yoko … (Lennon felesége volt) 27. Balta
vége! 29. Őrölt búza 31. Az írónő gondolatának befejező része (zárt betű: V) 33. Szerszám 35.
Elektromos töltésű atom 37. Alattomos, gonosz 39. Tojás, németül 43. Középen bont! 47. Nem
arra! 49 Kén 51. Vissza: gyerekfelügyelő 53. Kálium 54. Érvényes röv. 56. Fában lévő lyuk 57.
Pálca 59. Keserű (csoki) 60. Bróm 61. Erős páratlan betűi 63. Félre! 64. Római 1
- fné Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Nem pedig az akadályokat”.
A Móni Fotó 1500-1500 Ft értékű ajándékutalványát Máthé Tamásné (Vörösmarty utca 2.) és
Lipták Irén (Falujárók útja 5/11 I. lépcsőház) nyerte.
E számunk rejtvényének megfejtését szeptember 12-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.).
Jó szórakozást kívánunk!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Augusztus :
30–31.: dr. Dobos László
(+36) 20 925 3824
Szeptember:
6–7.: dr.Németh Mihály
(+36) 30 275 4718
13–14.: dr. Fodor Sándor
(+36) 20 446 0938
20–21.: dr. Márton János
(+36) 30 400 9819
27–28.: dr. Szőke Zsolt
(+36) 20 956 6529
Október:
4–5.: dr. Dobos László
(+36) 20-925-3824
11–12.: dr. Tóth Béla
(+36) 30-449-6319

2014. augusztus

23

24

ASZÓDI TÜKÖR

Közbiztonság

MOST AZ INTERNETES BŰNÖZÉS
SZEDI ÁLDOZATAIT
Az elmúlt időszakban viszonylag kevés bűncselekmény történt Aszódon,
ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy a rendőrség hetek óta nagyobb létszámmal van jelen a közterületeken.
Viszont úgy tűnik, a rossz emberek – hallgatván az idők szavára – egyre inkább az
internet segítségével próbálnak pénzhez jutni. Az elmúlt időszakban tucatnyi feljelentés
érkezett a rendőrségre, amely arról tanúskodik, hogy sokan az internetes vásárlás elemi
óvatossági szabályait sem ismerik vagy elfelejtik betartani. A trükk nagyon egyszerű: az
„eladó” feltesz egy árut, és azt kéri a vevőtől,
hogy előre utalja a pénzt. A vevő ezt megteszi,
ám az áru soha nem érkezik meg, az eladó pedig elérhetetlenné válik. A rendőrség arra kér
mindenkit, előreutalást csak megbízható üzlet és előlegszámla ellenében tegyen, egyébként pedig válassza az utánvétel történő fi zetés lehetőségét vagy az áru személyes átvételét
és készpénzzel történő kifi zetését.
Azért a hagyományos módszerrel is történt
betörés: ismeretlen tettes Aszód Iklad felé eső
részének egyik családi házába hatolt be ajtó-

befeszítés módszerével, és onnan 70 ezer Ft-ot
zsákmányolt.
Éjszaka leple alatt szívtak le üzemanyagot
egy a Kondoros téren parkoló gépkocsiból, miután lefeszítették annak tanksapkáját.
Nem volt szerencséje annak a budapesti illetőségű férfinak, aki a Szabadság téren próbált
telefont és parfümöt értékesíteni. A rendőrök
igazoltatták, miközben állampolgári bejelentés érkezett ezen tárgyak eltűnéséről. A férfit
előállították.
Ugyancsak rendőri intézkedés során bukott
le az a gépkocsivezető, aki ittasan vezette gépjárművét. A járőröknek feltűnt a vezető furcsa
viselkedése, ezért szondát fújattak vele, majd
vérvételre kísérték. Az eredmény alapján a
sofőr jogosítványát a helyszínen bevonták.
Történt egy szökés a Javítóintézetből is, ám a
növendék nem tudott elbújni a rendőrök elől,
akik visszavitték az intézetbe.

Súlyos közlekedési baleset történt Aszód
és Hatvan között a 3-as úton. Két személygépkocsi frontálisan ütközött össze. Ketten
a helyszínen életüket vesztették, hárman súlyosan megsérültek. A balesetet feltehetőleg
az okozta, hogy a hirtelen lezúduló zápor
miatt az egyik gépkocsi megcsúszott, és a
vezetője elvesztette uralmát a gépkocsija
fölött.
Ugyancsak ezen az útszakaszon tért le egy
gépkocsivezető a főútról, és hajtott bele az
árokba. Az árokfalnak történő ütközés során
kéz, és lábtörést, valamint hasi sérüléseket
szenvedett.
Aszód belterületén szintén történt egy
pályaelhagyásos baleset. Egy Gödöllő felé
haladó autó a Kossuth Lajos utcában letért
az útról, és a füves szakaszon egy lámpaoszlopnak ütközött. Az ütközés miatt a lámpaarmatúra egy ott parkoló gépkocsira zuhant.
A vétkes sofőr könnyű sérüléssel úszta meg
az esetet.
Történt vadelütés is. Aszód külterületén
Hatvan irányába haladt egy gépkocsi, amikor
hirtelen egy őz ugrott ki az útra. A gépkocsivezető már nem tudta elkerülni az ütközést. Az
állat elpusztult, a gépkocsiban pedig jelentős
kár keletkezett.

Új parcellázásÚ telkek aszódon eladók!
y út
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1539
1541
1543
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la utca

szt utca

1538

1554

kómár Gyu

1514

szentkere

akció!
A Szent Kereszt utcában az 1517 hrsz. telek 4,99
millió forintért eladó. A Pauler Tivadar utcában az 1543 hrsz. telek (740 m2) 4,8 millió Ft-ért
és a Kómár Gyula utcában az 1549 hrsz. (746 m2)
4,8 millió Ft-ért eladó!
Több telek is most nagyon kedvező áron vásárolható meg!
A részletekért keressék fel a honlapunkat!

mél

1565
1566

információ, tájékoztatás:
1523
(+36) 30 949 6925, (+36) 30 857 4513
www.telekbroker.hu
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Ősz utca

1567

tél utca
a helyszínrajz nem méretarányos vázlat!

Városréti út

A Tél utca – Szentkereszt utca – Városréti út
által határolt területen 753-tól 1236 m2-ig választható méretben összközműves építési telkek megvásárolhatók!

