ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

A napokban, a „próbaüzem” végeztével eldőlhet, milyen módosításokkal kerül véglegesítve a megváltozott útdíj-fizetés rendszere hazánkban. Az biztos, hogy számos „gyermekbetegség” kijött a tesztüzem
folyamán, amit valószínűleg figyelembe vesznek majd a döntéshozók.
Ugyanakkor az, hogy az új rendszer bevezetése miatt többen használják-e majd az ingyenes, de már alaposan elhasznált főútvonalakat,
vagy ellenkezőleg, az autópályák még jobban kihasználtak lesznek,
csak az év végi összesítést követően lehet majd megtudni.

A Galga mentén élőknek olcsóbb lesz az ingázás

Forrás: Internet

ÚTDÍJ-RENDSZER:
MINDJÁRT VÉGE A PRÓBAÜZEMNEK

Mint ismeretes, 2015. január 1-től az új útdíj-rendszer díjkötelessé tette az eddig ingyenesen használt körgyűrűket és elkerülő utakat,
ugyanakkor bevezetésre került az 5 ezer Ft-ért
tért árusított éves megyei útdíj, ami viszont
sok – csupán-két megyében ingázó – autósnak
kedvező lehet, még akkor is, ha bizonyos típusú gépjárműveket – pl. furgonok – kedvezőtlenebb kategóriába soroltak.
A változtatás bejelentését követően – nem
túlzás állítani- felcsaptak az indulatok. Sokan nem is az új rendszer akkor még csak
tervezett bevezetése miatt fortyantak föl, hanem amiatt, hogy kiderült, a szakmai szerve-

zetekkel nem, illetve csak a bejelentést követően történt egyeztetés. Ráadásul a kormány
előzetes hatástanulmányokkal sem tudta alátámasztani a tervét. Az indulatokat fokozta,
hogy január elsején is nagy volt a tanácstalanság, a rendszer több alkalommal lefagyott, a
benzinkutakon – már ahol lehetett matricát
venni – állt a sor.
Azóta eltelt néhány hét, a kedélyek lecsillapodni látszanak. Információink szerint az
Aszódon és környékén élők viszonylag „jól
megúszták”, a helyi MOL kúton kezdettől fogva lehetett matricát vásárolni.
Folytatás a 3. oldalon.

2015. január

XXVII. évfolyam, 1. szám | 2015. január

Elkészült a PAMI
fúvószenekarának első CD-je

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS
SLÁGEREK
Rövidesen kézbe vehető lesz a
Podmaniczky Művészeti Alapiskola Fúvós Zenekarának az I. világháború a zene tükrében című
CD lemeze, amelyen összesen
14 dal hallható. A hanglemez –
amelynek felvételére a Magyar
Rádió 6-os stúdiójában került
sor – a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatásával jelenhetett meg.

Az Aszód Város Kulturális Központ még
tavaly pályázott az említett szervezetnél a
nagy háborúval kapcsolatos kiállítás megrendezésére. A pályázat – ami lehetővé tette
több intézmény együttműködését is – részeként szerepelt egy olyan CD elkészítésének terve is, amely a történelmi esemény
időszakának „slágereit” mutatja be.
Folytatás a 10. oldalon.
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Önkormányzati hírek

2014. december 18.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A 2014-es esztendő utolsó képviselő-testületi ülésén a napirendi pontok
elfogadása előtt Sztán István polgármester az aszódi rendőrőrs három
munkatársának – Sós Sándor rendőr főtörzs-zászlósnak, Kisbenedek
Péter rendőr törzsőrmesternek és Jánvári Gábor rendőr törzsőrmesternek – egy-egy ajándékkosárral köszönte meg a munkáját, kiemelve,
hogy az utóbbi időszakban javult a város közbiztonsága. Az ülést megtisztelte jelenlétével dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitánya és Gódor Ferenc rendőr alezredes, az
Aszódi Rendőrőrs parancsnoka is.
☐☐ Ezt követően két napirendi pontot zárt
ülésen tárgyalt a grémium, utána pedig az
Elektromos Gyűjtemény vezetőjének, Kaáli
Nagy Kálmánnak személyesen előadott kérelmét hallgatta meg. A kérelmező egy négy órás
takarítói státuszt kért, hogy legyen segítsége a
volt Idősek Napközi Otthona épületébe költözött gyűjtemény kezelésében. A döntéshozók nem tudták teljesíteni ezt a kérést, mivel
nem önkormányzati intézményről van szó. A
tárgyalás során elhangzott, mielőbb rendezni
kellene a gyűjtemény jogi helyzetét.
☐☐ A döntéshozók az ülés nyílt részében elsőként a képviselő-testület, illetve az egyes bizottságok 2015. év I. félévi munkatervét fogadták el. Az eredeti előterjesztéshez két bizottság
tett módosító javaslatot, melyben azt kérték,
hogy a munkatervbe tervezzék be a katasztrófavédelmi őrs márciusi beszámolóját. Ezzel
valamennyi képviselő egyetértett.

elévült követeléseket ki kell vezetnie a listáról.
Az önkormányzattal szemben fennálló adósság behajthatatlanságáról egyébként a felszámolónak kell írásbeli nyilatkozatot tennie.
A most törölt követelések listájának végös�szege 27 millió forint, amely telekadóból,
iparűzési adóból, gépjárműadóból, illetve késedelmi pótlékokból „jött össze”.
☐☐ Egy helyi lakos ajánlotta fel az önkormányzatnak megvételre a tulajdonában lévő
Petőfi Sándor utcai ingatlanát. A képviselő-testület az ajánlatot tudomásul vette, és úgy
döntött, helyszíni szemlét tart, hogy kiderül-

☐☐ Két érvényes ajánlat érkezett az önkormányzat által értékesítésre kijelölt 1502 helyrajzi számú ingatlanra. A magasabb árajánlatot – 6 millió 300 ezer Ft-ot – a Golden Glob
Trans Kft. adta, így ő vásárolhatja meg a területet. További három ingatlant is eladásra
hirdetett az önkormányzat, ám ezekre nem
érkezett ajánlat, az ingatlanok további meghirdetése mellett döntött a képviselő-testület.
☐☐ A grémium döntött arról, hogy az önkormányzat pályázat útján értékesítésre hirdesse meg a Mély út 3. 387/1 számú ingatlant. A
pályázatok benyújtásának határideje lapunk
megjelenését követően jár le, eredményességükről következő számunkban tájékoztatjuk
Önöket. Az ingatlan kikiáltási ára 2 millió Ft.
☐☐ A behajthatatlan követelések listája volt a
következő napirendi pont témája. Az önkormányzatnak öt éven túli de be nem hajtható
követelések listáját felül kell vizsgálnia, és az
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jön, megvétel esetén az ingatlant mire lehetne
hasznosítani.
☐☐ Három vénakereső szkenner megvételéről
döntött a képviselő-testület bruttó 246 ezer Ft
értékben. Az eszközök az aszódi háziorvosok
és a mentőszolgálat készenléti táskájának tartozékai lesznek. A megvételre szükséges pénzügyi forrást a tartalékkeretből biztosítják.
☐☐ Módosította a grémium az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. Erre
egyrészt a felsőbb szintű jogszabályoknak való
megfelelés biztosítása érdekében, másrészt a
vagyonrendelet megalkotása óta eltelt időszak
alatt történt változások (pl.: átminősítések, értékesítések) átvezetése, egyéb adatok pontosítása miatt volt szükség.
☐☐ A következő napirendi pontban Aszód Város 2015. évi esemény naptárával foglalkozott a
képviselő-testület. Bár döntés végül született,
januárban ezt kiegészítésekkel újra fogja tárgyalni a grémium. Ennek oka, hogy Asztalos
Tamás képviselő – egy nappal a beadási határidő lejártát követően – a programtervezettel
kapcsolatos javaslatokat nyújtott be. A képviselők meghallgatták ezeket, de – tekintettel arra,
hogy a bizottságok csak az eredeti előterjesztés-

Közélet
ről tárgyaltak - végül úgy határoztak, csak az
eredeti javaslatról szavaznak – ezt elfogadták - a
januári ülésükön – a kiegészítések bizottságok
által történő megtárgyalását követően, illetve
a részletes kidolgozást minden képviselő által
megismertetve – tárgyalják újra.
☐☐ A heves esőzés miatt földomlás és partszakadás történt a magántulajdonban lévő Aszód,
Béke kert 14. szám alatti ingatlan kertjében, az
önkormányzati tulajdonú közterülettel közös
telekhatáron. A nagy mennyiségű omladék –
ami miatt a magántulajdonú ingatlan gépkocsival történő megközelíthetősége körülményessé vált - közterületre omlott. A Geoteszt
Kft által elvégzett kárfelmérés szerint a partfal
bruttó 12 millió 542 ezer Ft-ért állítható helyre. Mivel az önkormányzatnak ennyi pénze
nincs erre a célra, csupán az önrész költségét
tudja vállalni, a képviselő-testület döntése ér-

telmében vis mayor támogatásért a Belügyminisztériumhoz fordul segítségért. Az igényelt
összeg 11,3 millió Ft.
☐☐ Támogatta a képviselő-testület az „Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése”
című ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051 számú projekt kapcsán az elektronikus döntéstámogató
szoftver működéséhez szükséges hardver eszközök beszerzéséről, szereléséről szóló előterjesztést. Mint ismeretes, Aszód Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi
Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszer keretében meghirdetett „Szervezetfejlesztés a Közép - magyarországi régióban
lévő önkormányzatok számára” című pályázaton, és a maximálisan elérhető 22 millió Ft-ot
nyerte el. Ebből a pénzből kerül többek közt
telepítésre a már említett elektronikus döntéstámogató szoftver. A rendszer hardver igényére
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azonban nem lehet a pályázaton belül költséget
elszámolni, azt a pályázó önkormányzatnak
saját forrásból szükséges biztosítania. A szükséges eszközök – mikrofonok, keverőpult, számítógépek stb. – beszerzése várhatóan bruttó 2, 2
millió Ft-ba kerül, amelyre a képviselő-testület
a 2015-ös költségvetésében biztosított keretet.
☐☐ Támogatta a grémium az Aszód FC sporttelepének további fejlesztésére elnyert pályázati támogatásához szükséges önrész biztosításáról szóló előterjesztést. A témával részletesen,
külön cikkben foglalkozunk.
☐☐ A képviselő-testület végül jelentést hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról
és a két ülés közt tett intézkedésekről, majd az
egyéb bejelentésekre került sor.
R. Z.

A Galga mentén élőknek olcsóbb lesz az ingázás

ÚTDÍJ-RENDSZER:
MINDJÁRT VÉGE A PRÓBAÜZEMNEK

Forrás: Internet

A napokban, a „próbaüzem” végeztével eldőlhet, milyen módosításokkal
kerül véglegesítve a megváltozott útdíj-fizetés rendszere hazánkban. Az
biztos, hogy számos „gyermekbetegség” kijött a tesztüzem folyamán,
amit valószínűleg figyelembe vesznek majd a döntéshozók...
Folytatás az 1. oldalról.
Ha tárgyilagosan nézzük az új útdíj-rendszert,
az Aszódon és a környékén élőknek olcsóbb lehet az úthasználat. Rengetegen ingáznak naponta gépkocsival a fővárosba. Nekik eddig 43 ezer
Ft-ért kellett éves matricát venni. Most ezt akár 5

ezer Ft-ból megúszhatják. Az Aszódot hétvégén
érintő – főleg a Mátrába igyekvő, illetve onnan
haza induló forgalom résztvevőinek egy részét is
átcsábíthatja az autópályára az új rendszer, ami
csökkentheti a városunkra ilyenkor zúduló au-

tók mennyiségét. Aki ugyanis nem akarta megvenni az éves, vagy rendszeresen a 10 napos autópálya matricát, most elgondolkozhat: 10 ezer
Ft-ért – Pest és Heves megye éves díja – egész
évben gyorsabban és biztonságosabban juthat a
nyaralójába, kedvenc üdülőhelyére.
A próbaüzem mindjárt véget ér, rövidesen
kiderül, milyen módosításokkal véglegesítik
a rendszert. Az autósok pedig eldönthetik, kinek milyen megoldás éri meg a legjobban.
R. Z.

JÁRÁSANALÍZIS AZ ASZÓDI SZAKRENDELŐBEN!
Fáj a lábad, térded, derekad? Álló vagy fizikai munkát végzel?
Ha igen, gyere el hozzánk!
A JÁRÁSANALÍZIS SORÁN
• egy erre a célra kifejlesztett eszközzel megvizsgáljuk talpadat, járásodat
• ortopédiai műszerész szakemberünk kiértékeli a kapott eredményt
• személyre szóló tanácsot, ellátást kapsz
Egyik ügyfelünk, Szabó Csilla (35) írta:
„A vizsgálat óta nem fáj a térdem. Úgy örülök!
Mindenkinek csak ajánlani tudom.”
A vizsgálat az Aszódon és a környéken élők részére ingyenes.
A vizsgálatot a Promobil Zrt. végzi. Jelentkezz be a vizsgálatra! (+36) 30 332 44 90
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Ünnep

Sztán István polgármester írása

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim, Aszódon és az aszódi járás településein élő Polgárok!
Még fülünkben cseng az éjféli misére hívó harangok ünnepi kongása és
halljuk a karácsonyi kisdedet köszöntő emberek szívből fakadó énekét:
Békesség a jóakaratú embereknek! Még halljuk a szilveszteri óraütést,
hangosan számláljuk a másodpercek múlását, hogy amikor az óra tizenkettőt üt összekoccintsuk poharainkat és köszönthessük jókívánsággal
családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat.
Én az önkormányzati választáson megválasztott Aszód Város polgármestereként, joggal
készülhettem arra, hogy a televízió segítségével a 2015-ös esztendő reményteljes első perceiben szóljak Önökhöz.
Tisztelt Hallgatóim! Arra gondoltam ma
délelőtt – amikor készültem a mai mondandómra, hogy mennyire és milyen igaza van az
ismert sláger szövegének, amikor az énekes a
fülembe súgja, hogy „Rohan az idő…”.
Figyelmeztet, hogy több, mint hat éve annak,
amikor először köszönthettem Aszód Város és
az aszódi kistérség polgárait.
Engedjék meg, hogy ma elsősorban ne a közügyekről ejtsek szót, ne átpolitizált világunk,
hazánk és a világpolitika kérdéseiről beszéljek,
hanem magán és családi életünkről, örömeinkről és gondjainkról, a sokat dolgozó, sokat csalódott, de sikereket is elért, éppen ezért reménykedő, mindig bizakodó emberekről, a derűre és
biztonságra vágyó családi otthonokról szóljak.
Kedves Barátaim! Az általam gondolatban
megfogalmazott beszélgetéshez helyet kérek
az aszódi polgároknak az ünnepre bőségesebben terített asztala mellett a baráti eszmecseréhez. 2008. augusztusában –polgármesteri
beiktatásomkor- fogalmaztam meg, hogy feladataink között legfontosabbnak tartom a közérzetjavító intézkedéseket. Arról beszéltem,
hogy erősítjük a közbiztonságot, a város tisztaságát, virágos várossá szépítjük a sokszor kopottnak, szürkének tűnő települést. Javítjuk az
egészségügyi ellátást, minden igényt kielégítő
lesz majd az iskolai ellátottság, széleskörűvé
lesznek a kulturális lehetőségek.
Tovább bővül a kereskedelmi, ipari és közlekedési hálózat. Meggyőződésünk volt, én magam
is szentül hittem benne, hogy nem kell hozzá
egy évtized sem, és Aszód a derűs otthonok,
virágos utcák, elégedett emberek kisvárosa lesz.
Be kell vallani, hogy tévedtünk, de sok minden
történt amiért büszkén mondhatjuk: jó aszódi
Polgárnak lenni, jó Aszódon élni és lakni!
Igaz, nem épült meg a csillogó kultúrpalotánk, de bővült az egészségügyi ellátásunk,

megépült a szennyvíz-elvezető rendszerünk,
barátságos otthonná lett az öregek napközije,
szélesedett a szociális ellátottság.

Korszerűsödtek oktatási intézményeink, iri
gyelni lehet a minden gyermeknek otthont adó
óvodai ellátottságot, az utak zöme megépült.
Képzeletbeli vendéglátóim is sorolnak még
néhány hiányosságot, de mégis bizakodó mosollyal jegyzik meg, hogy nem kell szégyenkezni
a távozó esztendő csalódásai miatt. Bántó szándék nélkül jegyzem meg, hogy látványosabb
lenne a növekedés, ha mindenki elfogadná azt
az igazságot, hogy ha a fejlődés üteme felgyorsulna, ha a magán és a közérdek mérlege egyensúlyba kerülne. Sajnos a most kezdődő esztendő
lehetőségei az előrejelzések szerint beszűkülnek,
ami fokozottabb és meggondoltabb, takarékosabb gazdálkodást kíván mindannyiunktól. Mit
tehetünk? Új lehetőségeket keresünk, szélesítjük
kapcsolatrendszerünket és felkutatjuk a költségvetésben rejlő tartalékokat. Minden kiírt pályá-

BETLEHEMI KIÁLLÍTÁS
Évekig tartó hagyomány volt Aszódon a Jászolkiállítás, amely néhány
esztendeje Szernecz Zoltán kezdeményezésére indult, és amelyet
évekig ő és felesége bonyolított le. 2014. decemberében új szervezőkkel, új névvel került megrendezésre ez a program.
A december 12-én tartott megnyitóra 17 pályamű érkezett. Ezeket a Csengey Gusztáv Általános Iskola és az Evangélikus Gimnázium diákjai készítették. Köztük többen évek óta
résztvevői a megmérettetésnek, és mindig valami új technikával készítik el munkáikat.
Koncz István, a műveket elbíráló zsűri elnöke elárulta, számára nemcsak azért kedves ez
a rendezvény, mert a gyerekek rendkívüli kreativitásáról tanúskodnak a munkák, hanem
azért is, mert ezek készítésekor a keresztény hagyomány és a néprajzi hagyomány felelevenítésre kerül, ezáltal tovább öröklődik. Ezt követően megköszönte a szülők és a pedagógusok
áldozatkész segítségét.
A zsűri döntése alapján az egyes kategóriákban a következő csoportok, illetve diákok lettek a győztesek:
Alsó tagozat, csoportos munka
Csengey iskola 3.z osztály
Egyéni munka:
Karácsondi Lili
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Felső tagozat, csoportmunka:
Evangélikus Gimnázium 5. b osztály
Felső tagozat, egyéni munka:
Sinkó Sára Paula
(Evangélikus Gimnázium 7. a osztály)
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zatra eljuttatjuk a gondosan indokolt, érvekkel
alátámasztott pályamunkánkat.
Újévet köszöntő Barátaim! A mi feladatunk
az , hogy a mában éljünk, de akként, oly módon, hogy tekintetünket a jövőre emeljük.
Számoljunk azzal, hogy a jövőért a mába kell
áldozatokat hoznunk. Tegyünk hát mindent,
hogy településünkön ne feküdjön le esténként
éhesen egyetlen gyerek sem, hogy juthasson
mindenki a szükséges betegellátáshoz, hogy
munkája legyen mindazoknak, akik dolgozni akarnak a mindennapi kenyérért. Lehetőségeink ismeretében kijelenthetem, hogy a
mi feladatunk nem a világ megváltása. A mi
kötelességünk az, hogy a településért dolgozzunk. És ezzel a munkával összefüggésben két dolgot említhetek Önöknek. Először
azt, hogy mindannyian elkötelezetten fogunk dolgozni. Mindannyian ide tartozunk,
mindannyian itt élünk, tehát minden képviselőnek a feladata a település közösségének a
szolgálata. A másik dolog az – és ez az, amit
ígérhetek erre az esztendőre –, hogy dolgozni
fogunk. Keményen és elszántan, ötletesen és
hasznosan, egyszóval jól és fegyelmezetten
végezzük a munkánkat.
Képviselőtársaimmal együtt valljuk és his�szük, hogy a távlati terveink, városunk jövőjének érzékelésére nemcsak szemre, nem elsősorban álmodozásra, realitásokat nélkülöző
fantáziára, hanem a cselekvések megismertetésére van szükség, hogy városunk minden polgára egyénileg tudja, hogy mit vár tőle közvetlen
környezete, valamint Aszód Város közössége.
Ehhez az is szükséges, hogy gazdasági sikereink
mellett, intézményrendszerünk egésze segíteni

tudja a felszabaduló emberi erőt. Ezért szeretnénk olyan légkört, az emberi összetartozásnak
olyan érzést kialakítani és elmélyíteni, amelyben a már meglévő közösségek tagjai egymásra
találnak, senkit nem választ el politikai hovatartozásának, párthoz való kötődésének tudata.
A rendszerváltást követő 26. esztendőben az
jellemezze a városban élőket, hogy tartozzunk
bár jobb vagy baloldalhoz, elsősorban legyünk
aszódiak és Galga-mentiek.
Kedves Barátaim! Befejezésül kérem, töltsék tele poharaikat, koccintsunk a 2014-es
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esztendő távozására és a 2015-ös esztendő
köszöntésére.
Reméljük, hogy egy esztendő múltán közelebb leszünk céljaink megvalósításához, boldogabb és gazdagabb városához, a derűs polgárok virágos otthonához.
Kérem Önöket működjünk együtt városunk
jövőjéért.
Kívánok Aszódon és az aszódi járásban élőknek Boldog Új Esztendőt!
Kedves Egészségükre!
Sztán István

Ünnepi koncert az Evangélikus Gimnáziumban

ANGYALOK: FENT SZÁRNYAKKAL, LENT
HANGSZEREKKEL
Igazi ünnepre hangoló program volt a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek hangversenye, amelyet december 20-án
tartottak az Evangélikus Gimnázium aulájában. Rónai Lajosnak, az intézmény igazgatójának köszöntőjéből kiderült, az idei már a 26. ilyen
koncert volt. A hangulat emelkedettségét az igazgató az Ezt látják a
karácsonyi angyalok című kis történet felolvasásával alapozta meg,
amelyre a Keresztyén Bizonyságtételekben lelt rá.
Sztán István polgármester elismeréssel szólt az intézmény működéséről, és azt a nyári emléket idézte föl, amikor az iskola felejthetetlen koncertet adott Erdélyben, Nyárádszeredán, és
a Medve-tó partján, Szovátán.
Hogy ezen az estén mit láthattak az angyalok? Azt, hogy itt lenn a földön is vannak társaik, akik zenéjükkel, hangszertudásukkal örömet szeretnének adni a közönségüknek, méltó
módon megteremtve a béke és a szeretet hangulatát. Ez annyira sikerült, hogy sokszor zúgott vastaps egy – egy produkciót követően. Köszönjük a szép élményt.
R. Z.
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Jogszabály

Figyelemfelhívás...

JÖVEDÉKI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSÁRA
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül
köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az önkormányzat
által rendszeresített nyomtatványon. Ha 2015.
január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre
szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január
15-ig kell megtennie a bejelentést. A bejelentés
tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Az a
személy, aki nem jelenti be a desztilláló berendezést, jövedéki törvénysértést követ el, és az eszköz
lefoglalása mellett, jövedéki bírság kerül megállapításra. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a
magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a
magánfőző fizet meg. Az évente előállítható párlatmennyiség (jelenleg 50 liter) túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak, és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. A magánfőzött párlat
kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem
kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.
dr. Bóta Julianna
jegyző

BIZTOSÍTÁSKÖTÉS,
ÜGYINTÉZÉS,
KÁRBEJELENTÉS

AJÁNLOM:
Kegyeleti gondoskodásra

Nyugalom csomag, 80 éves korig köthető!

Lakásbiztosításra, cascóra
Nagy kedvezmény

Sportolóknak

Csoportos kedvezmény

Vállalkozásoknak
All Risk fedezet is

Aszód, Kossuth Lajos u. 26.
(+36) 20 579 1954
magdolna.novak@tanacsado.generali.hu
Nyitva:
H, Sz, P: 9–13; K, Cs: 13–17-ig

A KOMMUNÁLIS ADÓ NEM AZONOS
A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJJAL
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján még mindig vannak, akik azt gondolják, hogy a (kommunális) hulladékszállítási díjfizetési kötelezettségük azonos a kommunális adófizetési kötelezettségükkel. Jelen cikkünk
kísérletet tesz a fogalmak tisztázására.
A magánszemélyek kommunális adójáról a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezik. Az adónemre vonatkozó részletes
szabályokat a 26/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet szövege
a www.aszod.hu honlapon az Önkormányzat
Rendeletek menüpont alatt megtalálható. E
szerint az adó fizetésére kötelezett minden
olyan magánszemély, aki Aszód város közigazgatási területén saját tulajdonú ingatlannal, illetve bérleti jogviszonnyal rendelkezik.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl:
haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy adókötelezettségük keletkezését (változását) követő 15
napon belül adóbevallást kell tenniük az adó-

hatósághoz az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon. Ezen kötelezettségük
elmulasztása esetén adóhatóságunknak 200
ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabására van lehetősége. Az adótárgy, illetve az
abban történő változás bejelentése elsősorban
nem az adóhatóság felderítése és kivetése, hanem ÖNBEVALLÁS alapján történik.
Az adó megállapításához való jog annak a
naptári évnek az utolsó napjától számított 5
év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve
bevallás, bejelentés hiányában az adót meg
kellett volna fizetni.
A kommunális adóból befolyt bevételt az
önkormányzat a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladataira fordítja, úgymint
a közvilágításra, közterületek tisztán tartá-
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sára, gondozására, önkormányzati utak karbantartására, kátyúzásra.
A kommunális hulladékszállítási díj a háztartási szemét elszállításáért fizetendő a díj,
amelyért egy közvetlen ellenszolgáltatást kapunk. A hulladékszállítási díjat a szolgáltató
Zöld Híd Régió felé kell számla alapján kiegyenlíteni..
Köszönjük mindazoknak, akik eddig
is teljesítették adófizetési kötelezettségüket. Ezzel nagymértékben segítették
és hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat kötelező feladatait maradéktalanul ellássa.
dr. Bóta Julianna
jegyző

Örökség
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Kastélyprogram

AZ ÁLLAGMEGŐRZÉS MÁR ELKEZDŐDÖTT
Aszód neve is elhangzott a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnökével, Sághi Attilával készített interjúban, amit január első napjaiban hallhattak az MR1 180 perc című reggeli
műsorában. Mint ismeretes, a kormány döntése értelmében legutóbb 19 – köztük az aszódi Podmaniczky,
valamint a Podmaniczky-Széchenyi – kastély került a központ kezelésébe.
Sághi Attila az interjúban arról beszélt, a
céljuk az, hogy valamennyi a kezelésükbe
vont kastélyt rendbe tegyék, és működtessék.
Az üresen álló műemléket ugyanis sokkal kevésbé lehet megóvni, mint amelyiket használnak. Éppen ezért az egyik fontos feladat, hogy
ezeknek a kastélyoknak megfelelő funkciót
találjanak. Az elnök külön kiemelte, azok a települések fognak előnyt élvezni, amelyek már
rendelkeznek hasznosítási elképzelésekkel.
Decemberi számunkban arról tájékoztattuk
olvasóinkat, hogy olyan elképzelés körvonalazódik, amely szerint a Podmaniczky-kastélyban a Közép-Európai Magyarok Néprajzi Múzeuma kapna helyet. Ezzel kapcsolatban Sztán
István polgármester fölvette a Forster Központ
elnökével a kapcsolatot, aki januárra már időpontot is biztosított az első egyeztetésre.
Bár kérdés, hogy a megjelölt összeg – a riportban a hétéves ciklusra 40 milliárd forint
keretösszeg hangzott el – mire lesz elég a kas-

tély felújítások tekintetében, az mindenesetre
örvendetes, hogy az látszik: az aszódi műemléknek újra van gazdája. A napokban például
megjavították a hátsó traktus beszakadt tetejét, így az épület már nem ázik be.
A figyelmes járókelők a napokban arra is

felfigyelhettek, hogy este-éjszaka is van világítás a kastélyban. Nem hivatalos információnk
szerint egy filmforgatás előkészületei folynak:
az aszódi műemlék belseje egy I. világháborús
filmnek lesz díszlete.
R. Z.

HIBABEJELENTÉS

TAVASZI ANGOL NYELVTANFOLYAMOK

Tisztelt aszódi lakosok!
Városunk komfortosabbá tételéhez nélkülözhetetlen az Önök aktív részvétele. Az alábbi
elérhetőségeken lehetőséget biztosítunk a közterületeken tapasztalható hibák, észrevételek
bejelentésére.

TANFOLYAM TÍPUSA

ÓRASZÁM

ÁR*

Megjegyzés

Középfokú nyelvvizsga
felkészítő

heti 2 x 90 perc
kedd / csütörtök

50.000 Ft / fő

Az ár 3 részletben fizetendő
Diákoknak 5000 Ft kedvezmény!

E-mail: hibabejelentes@aszod.hu ;
Telefon: 06 28 500 551

Újrakezdő
tanfolyam

Heti 2 x 90 perc
kedd / csütörtök

50. 000 Ft / fő

Az ár 3 részletben fizetendő
Diákoknak 5000 Ft kedvezmény!

Kezdő tanfolyam

Heti 2 x 60 perc
kedd / csütörtök

40. 000 Ft / fő

Az ár 3 részletben fizetendő
Diákoknak 5000 Ft kedvezmény!

A bejelentéseket elektronikus formában az itt
elérhető „Lakossági hibabejelentés” nyomtatványon kérjük megküldeni.
Várjuk a közvilágítással, közterületek rendjével kapcsolatos bejelentéseket. (Nem működik, letört, ellopták, elvitték, beszakadt,
kiesett, stb.) A szolgáltatók tevékenységével
kapcsolatos bejelentéseket a megfelelő helyre
továbbítjuk, a közterületeket érintő bejelentéseket saját hatáskörben orvosoljuk.
Kérjük, hogy lehetőleg az elektronikus
(e-mail) bejelentést részesítsék előnyben!
Tisztelettel:
Kovács Tamás
alpolgármester

indulnak Aszódon február közepétől a délutáni illetve az esti órákban

*Az ár tartalmazza a tandíjat
a tanfolyam teljes hosszára,
illetve a tananyagot is.
Jelentkezési határidő:
2014. szeptember 5.
Kuris Barbara

(+36) 30 9 849 622
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Közélet

AZ OKMÁNYIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
NAPOK

NAPI SORSZÁM,
SZEMÉLYES MEGJELENÉS

INTERNETES
BEJELENTKEZÉS

TELEFONOS, VAGY
SZEMÉLYES BEJELENTKEZÉS

HÉTFŐ

7.00 – 12.00

12.00 – 15.00

15.00 – 17.00

KEDD

8.00 – 12.00

12.00 – 15.00

15.00 – 18.00

SZERDA

8.00 – 12.00

12.00 – 15.00

15.00 – 20.00

CSÜTÖRTÖK

NINCS

12.00 – 15.00

8.00 – 12.00
15.00 – 18.00

PÉNTEK

8.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.00

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST TARTOTT AZ ASZÓD FC
A 2011 januárjában megválasztott elnökség mandátuma a FC alapszabálya szerint lejárt, így az idei év az új elnökség és felügyelő bizottság tagjainak megválasztásával kezdődött a labdarúgó csapatnál. A tagok a régi elnökségnek újra bizalmat szavaztak.
A január 9-én megrendezett közgyűlésen
elsőként Dobes Attila elnök számolt be
az elmúlt négy év munkájáról, elsősorban
szakmai szempontból. Beszámolójában
megköszönte mindenkinek, aki az elmúlt
időszakban bármilyen formában és módon
hozzátett az aszódi labdarúgás előrelépéséhez. Kiemelte, hogy nagyon mélyen volt
a csapat mind anyagilag, mind szakmailag
amikor 2011-ben átvették az irányítást. Azóta a felnőtt csapat minden évben előrébb
elépett a tabellán, az utánpótlás csapatokban pedig mintegy 150 gyerek focizik.
A centenáriumot is sikerült méltóképp
megünnepelni az ország legnépszerűbb csapata, a Ferencváros ellen.
Kovács Tamás ügyvezető gazdaságilag
értékelte az elmúlt négy esztendőt. Nagyon fontosnak tartotta, hogy amit ígértek
és vállaltak, azt sikerült betartani és mára
már stabil a csapat anyagi helyzete. Igaz,
lehetne még jobb is, ha a TAO-s keretet sikerülne megtölteni. Ezúton is kért minden
vállalkozót, hogy akinek lehetősége van,
segítsen az elnökségnek. Az alpolgármester
úr ismertette az utánpótlás csapatok létszámának növekedését és az infrastrukturális
fejlesztéseket is. Az idei évben az önkormányzat költségvetésében 3,9 millió forint
támogatáson nyert összeg és egy 1,5 milliós
önrész szerepel, amelyet az új fedett lelátó-

hoz terveztek be. Beszámolója végén Kovács
Tamás is köszönetet mondott mindenkinek
a segítségért.
A leköszönő elnökség tagjai közül Tolmácsi Miklós elmondta, rég volt ilyen ülése az
elnökségnek, hogy nem az adósságok rendezésének megoldásáról kell beszélni, hanem a
pozitívumokról.
A közgyűlés végén következett az új elnökség megválasztása. Kovács Tamás javaslatot
tett a a régi elnökség újbóli megválasztására,
amit mindenki elfogadott, így a 2015-2019es ciklusban továbbra is a Bán József, Éliás
József, Kádár András, Dobes Attila, Kovács
Tamás, Tolmácsi Miklós, Buzás István ös�szetételű elnökség vezeti a focicsapatot. A
labdarúgó klub elnökének egyhangúlag
Kovács Tamást szavazta meg az elnökség,
aki megköszönte a bizalmat és elvállalta az
elnöki pozíciót. Utolsó napirendként a közgyűlés három tagú Felügyelő Bizottságot
választott. A bizottság tagjai: Molnár József,
Huszár Mihály, Matiny Ferenc lett. A tagság
a Felügyelő Bizottság elnökének egyhangú
szavazással Molnár Józsefet választotta meg.
A tisztújító közgyűlés kötetlen beszélgetéssel zárult.
ifj Rácz Zoltán
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TISZTELT
KUTYATULAJDONOSOK!
Tájékoztatom azokat az ebtulajdonosokat, akik a tulajdonukban lévő eb(ek)ről
2014. június 1. és szeptember 30. közötti
időszakban nem szolgáltattak adatot,
a 2015. évben az ebrendésztől értesítő
levelet kapnak majd az érintett eb(ek)
regisztrációjával kapcsolatban. A későbbiekben az ebrendész személyesen keresi
meg Önöket.
Sztán István
polgármester
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Zene

Elkészült a PAMI fúvószenekarának első CD-je

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS SLÁGEREK
Rövidesen kézbe vehető lesz a Podmaniczky Művészeti Alapiskola Fúvós
Zenekarának az I. világháború a zene tükrében című CD lemeze, amelyen
összesen 14 dal hallható. A hanglemez – amelynek felvételére a Magyar
Rádió 6-os stúdiójában került sor – a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatásával jelenhetett
meg.
Folytatás az 1. oldalról
A közönség pedig már a Petőfi Múzeum Galériájában ősszel megrendezett kiállítás megnyitóján kaphatott egy kis ízelítőt a Podmaniczky
Művészeti Alapiskola Fúvós Zenekarának köszönhetően.
– Nem volt könnyű ilyen kottákra szert
tenni, ilyesmi már nem kapható a zenemű boltokban – avatott be a részletekbe Rónai Lajos
igazgató, a fúvószenekar karnagya. Szerencsé-

re a kollégám, Varga Sándor több fúvószenekarban is játszik, az ő segítségével sikerült szert
tenni számos darabra. 15 induló illetve sanzon
közül végül 10-et választottunk. Mindezeket
két hónap alatt kellett a gyerekeknek betanulniuk, ami rekordidőnek számít.
A stúdiófelvételre igen neves helyen a Magyar Rádió 6-os stúdiójában került sor. Ennek
is története van, erről Odler Zsolt, az AVKK

igazgatója beszélt.
– Egy gödöllői ismerősöm, Németh László, aki történetesen a Magyar Rádió munkatársa, eljött a kiállítás megnyitójára. Amikor
meghallotta a zenekart játszani, és azt,. hogy
lemezt szeretnénk készíteni, odajött hozzám,
és azt mondta, maximálisan támogatni fogja,
hogy bejussunk a már említett stúdióba.
A hatos stúdióban történő felvétel a zenekar
tagjait is inspirálta. Amikor kiderült, hogy az
lesz a helyszín, senkit sem kellett noszogatni,
hogy időben érkezzen a próbákra, és maximálisan odategye magát. S bár lélekben készültek
a megmérettetésre, amikor elérkezett december 14-e, a felvétel napja, a stúdiót meglátva
mégis érződött rajtuk a megilletődöttség.
– Főleg azért volt ez, mert látták, hogy minden
zenekari tag széke előtt mikrofon van, és úgy gondolták, itt nem lehet hibázni, hamisan fújni – mesélte Rónai Lajos. Aztán a beállást követően a próba során lassan lekerült róluk a teher, olyannyira,
hogy a tervezett stúdió időnél jóval hamarabb
végeztünk. Annak meg külön örültek a gyerekek,
hogy a végén a hangmérnök személyesen gratulált, és azt mondta, rég hallott ilyen fiatalokból álló
zenekart ennyire összefogottan és szépen játszani.
A CD lemezen összesen 14 szám lesz hallható.
Ebből 10 stúdiófelvétel, 4 zeneszám pedig a fúvószenekar novemberben tartott koncertjén került rögzítésre. Rónai Lajos elárulta, a zenészeknek a 32-es baka vagyok én… című szerzemény
vált a kedvencükké. Hogy Önöknek melyik lesz
az, rövidesen kiderülhet. A CD január végétől,
február elejétől elérhető a Városi Könyvtárban.
R. Z.

24. Kodály Kórustalálkozó

AZ EMBERI HANG A LEGSZEBB HANGSZER
December 13-án 24. alkalommal rendezte meg a Csengey Gusztáv Általános Iskola a Kodály Kórustalálkozót. Az időzítés nem volt véletlen,
hiszen a kiváló zenetudós, zeneszerző és zeneoktató december 16-án
született, így a résztvevők méltó módon tiszteleghettek emléke előtt.
Az eseményre ezúttal is az Evangélikus Egyház aulájában került sor.
Skuczi Erika, a rendező iskola igazgatója külön
örömét fejezte ki, hogy idén nagy érdeklődés
mutatkozott a rendezvény iránt, összesen kilenc
kórus jelentkezett. Érdekes módon egy évvel korábban ennek hiányában maradt el a találkozó.
Az esemény a kilenc kórus közös népdaléneklésével kezdődött. Ebben meghívott vendégként
a Rónai Lajos vezette Fix Stimm zenekar is közreműködött. Ezt követően a rendezvény doyenjeiként a Városi Nyugdíjasklub Hagyományőrző
Csoportjának tagjai léptek színpadra és örvendeztették meg a közönséget Galga menti népdalokkal.

Nem túlzás állítani, a kórusok ezen a délután
és estén elvarázsolták a közönséget. A gyermekkórusok – fellépett a Csengey iskola, az Evangélikus Gimnázium, a budapesti Vörösmarty
Gimnázium gyermekkara- szép énekhangjukkal, kedvességükkel hódítottak, a felnőttek
– Stellária Média Női Kar, Veresegyházi Gaudeamus Női Kar, Prelude Vegyeskar – pedig a
profizmusukkal. Igazi kuriózum volt a Kárpátaljáról érkezett Újbátyói Református Kar, amely
csodálatosan adott elő református egyházi énekeket, és nemzeti öntudattal átitatott dalokat.
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A legnagyobb hangerővel azonban kétségkívül
a Tungsram Kodály Zoltán Férfi Kar rendelkezett. Kis túlzással néha azt gondoltuk, hogy
a mintegy negyven férfi erőteljes, szép tiszta
énekhangja megemeli az aula födémjét.
A katarzis a végére maradt, hiszen a kilenc
részt vevő kórus együtt adta elő Gebhardi: Glória szálljon a mennybe föl című dalát és Kodály
Zoltán: Magyarokhoz című kánonját, ismét bebizonyítva, az emberi hang a legszebb hangszer.
R. Z.

Közbiztonság

RENDŐRSÉGI HÍREK
Egy vácszentlászlói lakos tett feljelentést a Gödöllői Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. december 29-én a korai
esti órákban Vácszentlászlón, az
utcán leparkolt tehergépkocsit a
helyszínről ismeretlen helyre vitte
a benne lévő kézi szerszámokkal
együtt.
A gödöllői nyomozók hamar kézre kerítették R.
Róbert 36 éves galgahévízi lakost, akit gyanúsítottként hallgattak ki jármű önkényes elvétele
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt. A férfi kihallgatása során beismerte, hogy
ő tulajdonította el a szóban forgó tehergépkocsit.
Kihallgatása során csak annyit tudott mondani,
hogy Budapestről tartott Turára egy ismerőseivel,
ám számára tisztázatlan okok miatt Vácszentlászlón találta magát a hidegben, egy vékony felsőben.
Nagyon fázott és haza szeretett volna menni, ezért
kötötte el a járó motorral parkoló gépkocsit az utcáról, mellyel Galgahévízre hajtott.

Kihallgatásán a gyanúsított elmondta, hogy:
„A történteket nagyon megbántam, elmondom,
hogy én mindig nagyon vigyáztam arra, hogy ne
kerüljek összetűzésbe a rendőrséggel, és eddig
soha nem is volt semmilyen rendőrségi ügyem.”
A 36 éves gyanúsított ellen a további eljárást
a Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.
A Gödöllői Rendőrkapitányság 2014-ben is
nagy szerepet vállalt abban, hogy illetékességi
területünkön csökkenjen az elkövetett bűncselekmények száma, valamint egyre kevesebb ember váljon bűncselekmény áldozatává.
Ennek érdekében a Bűnmegelőzési Csoport
tagjai előadások során, szórólapok készítésével, esetmegbeszélő fórumok megtartásával
hívják fel az állampolgárok és a szakemberek
figyelmét a leggyakrabban elkövetett bűncselekményekre, valamint azok megelőzésének
lehetséges módszereire.
A hatékony bűnmegelőzés alapvetően társadalmi feladat és a települések rendőrsége tudja
meghatározni a megelőzés irányát, módszerét,
valamint kellő információval ellátni a lakosságot. Ennek értelmében a rendőrségnek katali-

ÖN DÖNT! ISZIK VAGY VEZET?
A 2014-ben bekövetkezett személyi sérüléssel
járó balesetek esetén a baleset okozói közel 14%ban bizonyultak ittasnak. A hatályos KRESZ értelmében, hazánkban a közúti járművek vezetése
során nem lehet a járművezetők szervezetében
szeszesital fogyasztásából származó alkohol.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy közúti járművet vezetve – legyen
az például segédmotoros kerékpár, személygépkocsi vagy autóbusz
– tilos alkoholt fogyasztani, azaz egy kortyot sem szabad inni. A tilalom alkoholtartalmú ételek fogyasztására is vonatkozik. (pl.: konyakos meggy). Ezt nevezzük zéró toleranciának. Kerékpárral történő
közlekedés során annyi szeszesital fogyasztható, amennyi a jármű
biztonságos vezetését hátrányosan nem befolyásolja. (pl.: dülöngélés,
cikk-cakkban haladás.) A Gödöllői Rendőrkapitányság szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel és tervezett akciók végrehajtásával igyekszik
kiszűrni az alkoholos állapotban vezető személyeket, akik nagy veszélyt jelentenek önmagukra és közlekedési partnereikre egyaránt.
Az év első hónapjából csak pár nap telt el, amikor egy 33 éves kerepesi férfi úgy gondolta, hogy egy napon csak egyszer fogják ellenőrzés alá vonni a rendőrök. Számítása nem jött be, mivel aznap
két esetben – két különböző településen - ellenőrizték őt, és mindkét alkalommal ittasnak bizonyult.
Minden járművezetőtől gondos mérlegelést igényel, hogy az alkoholfogyasztás után mennyi idővel vesz részt a forgalomban. Ehhez tudni kell, hogy az elfogyasztott alkohol lebomlásának ideje
egyénenként változó. Függ az alkohol minőségétől, mennyiségétől,
az egyén súlyától, általános fizikai állapotától.
Ne feledje! Alkoholt fogyasztva járművet vezetni veszélyes és tilos!
Gödöllői Városi Baleset-megelőzési Bizottság
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zátorként kell működnie, ezért a 2015-ben is
folytatni kívánjuk a hatékony bűnmegelőzési
tevékenységünket, kiegészítve azt a helyi sajtó,
rajtuk keresztül pedig az állampolgárok rendszeres tájékoztatásával. Folyamatosan számot
adunk majd a csoport működéséről és strukturáltan látjuk el a lakosságot bűnmegelőzési
tanácsokkal.
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportja 2015 január első hetében megkezdte a gödöllői szépkorúak számára tartott
kortársképzés harmadik előadásának megszervezését. A program célja az idősek szubjektív biztonságérzetének javítása, valamint
áldozatvédelmi, vagyonvédelmi, önvédelmi
és egészségügyi előadások megtartása a célközönség számára.
Több oktatási intézmény vette fel velünk a
kapcsolatot, akik előadások megtartását kérték a csoport tagjaitól drogprevenciós és iskolai agresszió témában, amelyeket az iskolák
által kért időpontokban megtartunk a hónap
folyamán.
Gödöllői Rendőrkapitányság
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Sikert aratott a Műszaki Napok programsorozata

„HA NINCS PÉNZÜNK REPÜLŐRE, ÉPÍTHETÜNK IS EGYET”
A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában PSG Műszaki Napok néven sikeres programsorozat zárult. Ennek keretein belül üzemlátogatásokra mentünk, részt vettünk a Műszaki Egyetem által
szervezett Nyitott laborok délutánján, valamint műszaki és természettudományos területen dolgozó sikeres
szakemberek osztották meg tapasztalataikat az érdeklődő diákokkal.
VENDÉGEINK VOLTAK:
Bán Zoltán repülőgépész, aki többek között a
hajdani Lloyd repülőgépgyárban dolgozó példaképeire emlékezett.
Varga-Dudás Tibor versenyautó-tervező, volt
diákunk, aki a géptervezés rejtelmeibe avatta be
a diákokat, és silverstone-i élményeiről mesélt.
Gyurkovics István aszódi plébános, aki gépészmérnök doktor minőségében nagyon
tartalmas előadást tartott. Beszélt arról, hogy
mindenképpen érdemes egy percet áldoznunk
egy nagyon jó hobbi érdekében, még akkor is,
ha az történetesen az ujjunk egy perce.
Garamszegi Józseftől megtudhattuk, hogyan
kell mindent megtenni a gyermekkori álmunk
megvalósításáért. Ha nincs pénzünk repülőre,
bátran építhetünk is egyet.
Benke Sándor a turai Szelektív Hulladékhasznosító működését mutatta be.
János Pál mérnöktanár a hatvani Boschtól érkezett, nagyon hasznos gyakorlati információkat adott gépészeinknek.
Krompáczki Péter építészmérnök, tervezőgrafikus az alkotó diákoknak művészi szemmel
mutatta be az építészetet. Egy nagyon fantáziadús tervet ismerhettünk meg például az aszódi piactérről.
Ferenc Katalin kutatóbiológus a labormunka
rejtelmeit tárta fel az idegsejtek ingerület-átvitelének tükrében.

Kiss László optikai csillagász akadémikus az
egzabolygók kutatásáról és saját életének sikeres véletlenjeiről mesélt.
A PROGRAMSOROZAT ESEMÉNYEIRŐL
ÍGY ÍRNAK DIÁKTÁRSAIM:
Polgár Lilla:
„Az iskolánkban a PSG műszaki napok program kereti között egy előadáson vehettem
részt, ahol egy fiatal egyetemista lány mutatta
be, hogy őbelőle hogyan is lett kutatóbiológus.
Elmesélte, hogy egy véletlen pályázat kapcsán belecsöppent egy kutatócsoport munkájába. Érdekes kísérletekkel találkozott, például, hogy hogyan lehet műcsontot készíteni
tojáshéjból. Nagyon megtetszettek neki ezek a
kísérletek, és újra pályázott. Több pályázat és
tábor után megtalálta helyét ebben a világban.
Stockholmban is több hónapot eltöltött, ahol
magas jövedelem mellett dolgozhatott laborban diákként. Jelenleg az ELTE biológushallgatójaként idegsejtek viselkedését kutatja.
Látszott rajta, hogy élvezi és szereti azt, amit
csinál. A hallgatókat – köztük engem is – nagyon meggyőzött és motivált az elbeszélése.”
Hegedűs Tamás:
„Többek között: a csillagász, repülőmérnök,
környezetmérnök előadásokon vettem részt
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illetve jártam a visontai erőműben. Véleményem szerint a csillagász előadása volt a
legérdekesebb. Ez szerintem részben annak
köszönhető, mert érdekel a csillagászat. Nagyszerű volt az előadó, mesélt a kutatásairól és a
külföldi élményeiről, sőt pályázati lehetőségekre is felhívta a figyelmünket.
A visontai erőmű meglátogatásakor a hatalmas méretek tetszettek a legjobban, illetve a
gyár működésének megismerése. Megtudtam
például, hogy a hűtőtornyokból nem füst,
hanem vízgőz távozik. Láthattuk a hatalmas
lignitkitermelő telepet is, ahol több mint 90
méter magas gépek is dolgoznak.
A »PSG műszaki napok« segítségével betekintést nyerhettem számos természettudományi és műszaki szakma rejtelmébe.
Összeségében egy nagyon érdekes, élvezetes
programnak lehettem részese az iskola valamint előadók jóvoltából.”
Bérces Zsombor:
„November 7-én a Nyitott laborok délutánján
jártunk a Műszaki Egyetem informatikai és
villamosmérnöki laborjaiban.
Az egyetem informatikai épületében rövid
bemutatást tartottak a 3D lézernyomtatóról.
Bemutatták a működését egy csicsás kerámia
gombán keresztül. A gombát a lézerscanner forgótányérjára helyezték. Egy lencse segítségével a
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EGA-HÍREK
A szlovákiai Ipolyságba került az
az 1260 darab könyv, amelyet
az Aszódi Evangélikus Pefőfi
Gimnázium és Kollégium diákjai
gyűjtöttek össze az intézményben működő Rákóczi Szövetség
Egy könyv, egy mosoly című akciója során.

lézer pont fényéből hosszanti csíkot generáltak.
Számítógépes program segítségével meghajtották a forgótányér motorját, miközben egy előre
beállított szögből, egy kamera vette a tárgy felületére irányított lézer vetületét, Amint a gomba
egyszer körbefordult a monitoron megjelent a
gomba felszínének tökéletes másolata.
Az egyetemen ennek a programnak egy sokkal pontosabb fejlesztésen dolgoznak. Remélem én is részt vehetek majd egy hasonló kaliberű projektben.”
ifj. Rektenwald Csaba:
„A hálózatok és szerverek fejlesztőinek csapatát két fiatalember képviselte, akiktől meghallgathattunk egy előadást, a magas prioritású szerverekről illetve az azon futó integrált
rendszerekről.
Az első előadó beszámolt nekünk a szerverek
terhelhetőségének fejlesztéséről, előnyeiről,
hátrányairól. A következő előadásban pedig
betekintést nyerhettünk az integrált számítógépek és hálózataik továbbá a tárhely-megosztás világába. Az ezt bemutató diák arról is
beszámolt nekünk, hogy rendszerükkel bármelyik gépükről levehető a teher, mivel a rajta
futó programok megszakítás nélkül áthelyezhetőek egy másik gépre a hálózaton.
Habár az előadás kicsit nehezen értelmezhető lehetett azok számára, akik nem jártasak
az informatika világában, számomra nagyon
érdekes volt.”
ifj. Csobán Attila:
„A BME-n a csapatjátékon van a hangsúly.
Ezt a legtöbb előadás is alátámasztotta. Ren-

geteg érdekes eszközt láthattunk: a lézeres
felület analizálótól kezdve a számítógépes
hálózat kezelésen át egészen a távirányítható helikopterekig. Engem mégis az Űrkutató
Diákkörnek találmánya ragadott meg a legjobban. Ők bocsátották a világűrbe egy nemzetközi diákpályázat nyerteseiként az első
magyar műholdat, a Masat-1 et. Két éve történt a kilövés. Akkor még kevesen gondolták,
hogy a Rubik kocka nagyságú szerkezet ilyen
hosszú életű lesz. Eredetileg úgy tervezték,
hogy 3 hónap múlva felmondja a szolgálatot a
kis Masat, ám a számítások szerint még plusz
egy éve van hátra mielőtt elég a légkörben.
Testvérei, a Masat-2 és Masat-3 fejlesztéseken
most dolgoznak, ezek már igazi nagy műholdak lesznek.
Ez a lehetőség felnyitotta a szememet. Látom
mennyi lehetőség állhat előttem, ha azt igazán
akarom!
Örülök, hogy ott lehettem!
Ezúton szeretném megköszönni az előadóknak az együttműködést, és azt, hogy lelkiismeretesen felkészültek, és valódi példaképük
lettek az őt hallgató gyermekeknek.
Köszönettel tartozom még kollégáimnak, a
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola dolgozóinak, akik egy emberként
segítették munkámat.
Nem utolsó sorban köszönöm a diákoknak a
nem csillapodó érdeklődést, a cikkeket, a fotókat és a szervezésben nyújtott segítséget.
Gécziné P. Erika
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Az adományt az iskola kisbuszával dr.
Roncz Béla igazgató és dr. Péterfi Gábor
történelem szakos tanár szállította az
Ipolyságban működő Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolába. A szlovákiai tanintézménnyel egyúttal tárgyalások is kezdődtek egy későbbi
együttműködés lehetőségeiről.
December 3-án William Shakespeare
halálának 450. évfordulója alkalmából
a Deák Téri Evangélikus Gimnázium
rendezett műveltségi vetélkedőt, ahol az
aszódi evangélikus középiskola csapata –
D. Tóth Zsófi, Szőke Petra és Tassy Fanni
részvételével – a harmadik helyezést érte
el. A csapatot Homoki Gábor irodalom
szakos tanár készítette fel.
Másodszor is megrendezi az evangélikus középiskola az EGA-sztár cmű tehetségkutató versenyét. Az iskola diákjai
ének, hangszeres zene, tánc, vers- és prózamondás kategóriában csillogtathatják
meg tehetségüket. A verseny döntőjére
– két válogatóverseny, majd az elődöntő
és a középdöntő megrendezését követően – április 15-én kerül sor. A zsűri mellett a közönség tagjainak is nagy szerep
jut, mivel az első három helyezett mellett
az általuk legjobbnak ítélt versenyző is
díjat kap.
Hírforrás és fotó:
EGA Térkép iskolaújság
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Portré

Pardi László a másik nívódjas

A KERTÉSZ, AKI NEMCSAK NÖVÉNYEKKEL,
HANEM „EMBERPALÁNTÁKKAL” IS BAJLÓDIK
Mint arról lapunk 2014. novemberi számában beszámoltunk a Szociális Munka Napja alkalmából ketten vehettek át nívódíjat eddigi munkájuk elismeréseként. Pardi László a Javítóintézet Tangazdaságának vezetője
munkába állásától, 1973-tól dolgozik jelenlegi munkahelyén, különböző beosztásokban. Most kapott kitüntetése a több, mint 40 éve végzett eredményes és kitartó munkájának elismerése.
Pardi László már kisgyermek korában eldöntötte, felnőttként mivel szeretne foglalkozni.
Ebben a nagyapjának van nagy érdeme, aki
ideje korán megtanította őt arra, a növényekkel és az állatokkal érdemes foglalkozni, mert
meghálálják a gondos törődést. A kisfiú szinte
minden nyarat a nagyapa tanyáján töltötte, és
segített a ház körüli munkákban. Amikor eljött a pályaválasztás ideje, csak az iskola volt
kérdéses, a szakma már nem.
– Ekkor már itt laktunk Aszódon, a család
1953-ban költözött ide, úgyhogy 1955-ben én
már ide születettem – mesélte beszélgetőtársam.
– Az általános iskolát követően Sátoraljaújhelyre
jelentkeztem mezőgazdasági szakközépiskolába,
de nem vettek föl. Szerencsére még időben kiderült, hogy Turán – akkor még ott működött mezőgazdasági szakközépiskola – is indul növénytermesztő és hajtató szak, úgyhogy átjelentkeztem
ide, és itt érettségiztem 1973-ban. Persze ekkor
jött a kérdés, hová is menjek dolgozni. Jártam a
téeszeket, de ebben az időben nem igazán kerestek zöldségtermesztőket, a szövetkezetek egyre
inkább a búza-és kukoricatermesztésre álltak át.
Bevallom, a Javítóintézet, mint munkahely lehetősége, eszembe sem jutott. De aztán megismerkedtem Váci Dani bácsival, aki meg bemutatott
Csobán Pali bácsinak, aki ebben az időben itt volt
igazgató. Kiderült, hogy az intézetben üvegház is
működik. Eldőlt a sorsom: 1973. szeptember 1-jén
munkába álltam, és azóta is itt dolgozom.
Az intézeti tangazdaság ekkor 11 szakoktatót
foglalkoztatott, akikhez 110 növendék tartozott.
Jelentős állatállománnyal és növényi kultúrával
rendelkeztek, ami azt jelentette, hogy mintegy
80 szarvasmarhát és 200 sertést gondoztak. 80
hektáron gazdálkodtak, a zöldségtermesztéshez
üvegházakat és melegágyakat tartottak fenn. Természetesen a takarmányozáshoz gabonát és kukoricát is termesztettek. A megtermelt mennyiség
nemcsak az intézetet látta el, a fölösleget a környéken, illetve a fővárosi piacokon értékesítették.
Emellett tekintélyes gyümölcsöst is gondoztak:
frissen telepített meggy-és diófa ültetvényeket.
– Kezdettől fogva 20-22 növendék tartozott
hozzám. Némelyikük idősebb volt nálam. Mun-
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Portré
kára kellett bírni őket, ehhez pedig a tekintély és
a tisztelet kivívása kellett, hogy nem lehet kérdés, én vagyok a főnök. Ezt nemcsak szigorral
lehetett elérni, hanem szakmai hozzáértéssel is.
Amikor azt látták, hogy valóban értek a növényekhez, jobban elfogadták a parancsaimat. Jómagam pedig folyamatosan képeztem magam:
1975-ben dísznövénytermesztő technikusi oklevelet szereztem. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ebben az időben még a pedagógia kevésbé játszott fontos szerepet. A feladat az volt,
hogy s növendékeket képesek legyünk munkára
fogni. 1988-ban a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem Tanárképző Intézete által szervezett
három féléves szakoktatói tanfolyamot végeztem, ami feljogosított, hogy szakmai gyakorlati
csoportfoglalkozásokat vezessek. 1996-ban műszaki szakoktatói diplomát szereztem.
A sors iróniája, hogy miközben egyre inkább teret nyert a pedagógia alkalmazásának
szükségessége, annak érdekében, hogy a szakterületeken is hozzáértő nevelés folyjon, a 70es évek végén még virágzó Tangazdaság szép
lassan kezdett leépülni. 1978-ban még történt
fejlesztés, ekkor ésszerűsíteni kívánták például
az intézeten belül a munkahelyek elhelyezését.
A Hatvani úti területen megépült a fűthető
üvegházrendszer. Folyt a növendékek duális
képzése, akik palántanevelő, illetve sertéstenyésztő OKJ-s képzést szerezhettek. Pardi
László ezekben oktatóként szintén szerepet
kapott, miközben a tanyagazda feladatkört is
ellátta. Emellett új dologgal is kísérletezett: földi giliszta által termelt humusz előállításával.
– A krach a 80-as évek közepén kezdett beütni. Először azzal, hogy tönkrement a kazán, nem
volt pénz a megjavíttatására, illetve a fűtőanyagok is nagyon megdrágultak. Az üvegházat 1989ben be kellett zárni. A növénytermesztés is fokozatosan leépült, így az állattenyésztés maradt,
amely 1995-ben szintén redukálódott. Ekkor a
szarvasmarhaállományt fel kellett számolni. Ráadásul a géppark is egyre jobban amortizálódott.
Az igazi tőrdöfésre azonban 2006-ban került sor,
noha az én sorsom jól alakult. dr. Sári Pál betegsége miatt először a Tangazdaság megbízott, majd
kinevezett vezetője lettem. Pár hónappal később
elrendelték a teljes sertésállomány – ekkor 334
jószágunk volt –, valamint az értékesíthető gépek
eladását. Vérzett a szívem, 11 vagon takarmányunk volt felraktározva, ez is mélyen az ára alatt
került értékesítésre. A földeket bérbe adtuk.
Joggal merülhet föl a kérdés, mivel foglalkoznak ma az intézet Tangazdaságában. Beszélgetőtársam szinte vég nélkül sorolja a feladatokat.
Ismét üzemeltetnek konyhakertet, amelynek
hozadéka az intézet konyháján kerül feldolgozásra. Gondozzák a dió-és meggyfa ültetvényeket. Nemrégiben energia fűzfákat telepítettek,
mintegy egy hektárnyi területen, ezekkel is van

elég munka. Újra működik az üvegház, igaz,
fűtetlen, de amint az idő engedi palántáznak
benne. Itt teremnek meg például a később az intézet területén kiültetendő virágok. Az intézet
parkjának gondozása szintén a rájuk bízott növendékek dolga, és a vasútállomásra vezető járda környékének rendben tartását is megkapták.
Télen is van feladat, még mindig van például az
állattenyésztés során felhalmozódott trágyából,
amelynek megrostálását ilyenkor végzik el.
– A Javítóintézet az én ittlétem alatt több minisztériumhoz is tartozott – most éppen az EMMI-hez [a Szerk.] –, amelyek meghatározták az
éppen aktuálisnak tartott nevelési koncepciókat
– összegez a friss kitüntetett. – Nekünk, itt dolgozóknak, az általános nevelés mellett az átnevelés,
a reszocializáció is feladatunk. Ne legyenek illúzióink, nem könnyű motiválni azokat a növendékeket, akiknek a személyisége eltér hasonló korú társaikétól, akik korábban nem végeztek rendszeres
munkát, mert a környezetben sem ezt látták példaként. Azt kell láttatniuk velük, hogy az emberi
munkának, az emberi alkotásnak, a kreativitásnak van és lehet értelme. Szakmával akarjuk őket
felvértezni, hogy legyen esélyük az újrakezdésre.
Pardi László 1984-ben miniszteri dicsérő oklevelet kapott, munkájának ez a második hivatalos elismerése. Véleménye szerint azonban
nem ez a fontos, hanem az, hogy megtalálta a
helyét a Javítóintézetben, ahol nemcsak dolgo-
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zik, hanem 35 éve lakik is, így ténylegesen ide
tartozik. Gyermekei itt nőttek föl, a felesége is
itt kapott munkát. A legnagyobb kitüntetésnek azt tartja, hogy számtalan esetben láthatta,
a rá bízott fiatalok személyisége pozitív irányban változott, és képessé váltak a beilleszkedésre, a becsületes életre. A kertész „palántái”
egészséges, életerős, felnőttek lettek.
R. Z.

AQUAPOWER-AQUAJOGGING
Aszódon az uszodában!
Cím: 2170 Aszód Hatvani út 3. (bejárat a Falujárók útjáról)
Időpont: szerdánként 19 és 20 óra között
Megelőzésben:
•
•
•
•

Rehabilitációban:

rendszeresség esetén jó közérzetet ad • gerinc, csípő, térd problémákra túlsúly
csak a testsúlya 10 %-ával dolgozik
esetén
ízületkímélő állóképességi edzés
• visszér, asztma, izomatrófia esetén
egészségorientált vendégek részére
• cukorbetegségben szenvedőknek,
szórakoztató edzésprogram
neurológiai zavaroknál, ortopédiai
betegségeknél is

Új közérzetjavító lakossági szolgáltatás ASZÓDON!
Szeretettel várom a 30 év fölöttieket!
Kérem, jöjjenek el, és próbálják ki
a mélyvízben végzett futást speciális övvel, talaj kontaktus nélkül!

Óradíj: 1900 Ft/ óra
(adjuk a speciális felszerelést: deréköv + boka ellenállás + vízi súlyzó)
Szükséges felszerelés:
úszóruha, fürdőpapucs, sapka, törülköző és jókedv!

Bejelentkezés szükséges!
Kapcsolattartó személy:
PETRÓCZY ZSUZSA, aquafitness oktató, testnevelő-és gyógytestnevelő tanár.
(+36) 30 2035 980, www. prevencio2006.hu, zsuzsapetroczy@gmail.com
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Fejlesztés

Aszód több, mint 90 millió forintot remél a Leader-egyesülettől

TÖBB TÍZMILLIÓS FELÚJÍTÁSI PROJEKTEK
Taggyűlést tartott az Észak-Kelet Pest megyei Leader Egyesület, amelynek Aszód is tagja. Ezen lehetőség
volt leadni az úgynevezett projekt lapokat, amelyeken a kiválasztott célok és a megvalósításához szükséges
összegek szerepelnek. Aszód esetében ezúttal nem civil és társadalmi szervezetek, hanem maga az önkormányzat pályázik.
Sztán István a képviselők előtt a decemberi ülésen ismertette, mely fejlesztéseket kívánnak a leader keretéből megvalósítani.
A Leader Egyesület 27 települése összesen 1,2 milliárd forintra pályázhat. A lehetőségnek előnyei és hátrányai egyaránt vannak. Előnye,
hogy önkormányzatoknak minimális önrésszel kell rendelkezniük.
Hátrányuk, hogy az összeget az önkormányzatoknak kell előre kifizetniük, a pályázaton elnyert összeget csak a beruházás elkészültekor
lehet lehívni.

A tervezett beruházások
Játszótér a Falujárók úti lakótelepen

12 millió Ft

Játszótér az Újtelepen

12 millió Ft

Piactér bővítése, fejlesztése

30 millió Ft

Kerékpárút építése Aszód és Kartal között

39 millió Ft

R.Z.

HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!
KÉRJE AJÁNLATAINKAT E-MAILBEN VAGY TELEFONON!
(+36) 20 824 4687, ASZODITUKOR2013@GMAIL.COM
2015. január

Adomány
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465 CIPŐSDOBOZNYI SZERETET
Szeretnénk köszönetet mondani a kistérség településein működő intézmények (iskolák óvodák, bölcsődék
gyermekjóléti szolgálatok) nevében. Az aszódi és a kistérségünkben élő családok adományai kerültek a kistérség rászoruló gyermekei kezébe. Idén munkánkat színesítette a sok önkéntes segítő és közösségi szolgálatot
teljesítő diákok összefogása.
BEÉRKEZETT DOBOZOK
Aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
Baptista Gyülekezet
Evangélikus Gyülekezet
Katolikus Egyház
Hit Gyülekezete
Erdélyiek Csoportja
Magánszemélyek
ÖSSZESEN

DOBOZSZÁM
281
27
26
12
3
100
8
8
465

ADOMÁNYOZÁSI ADAT
Aszód Városi Óvoda- Napsugár
Aszód Városi Óvoda - Szivárvány
Aszód Csengey G. Ált. Isk. Csengey utca
Aszód Csengey G. Ált. Isk. Rákóczi utca
Aranykapu Bölcsőde
Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat
Vácszentlászló- Zsámbok
Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Aszód
ÖSSZESEN

DOBOZSZÁM
26
19
61
46
10

Nagyon köszönjük az együttműködő intézmények, a kijelölt szervezőik, az önkéntes segítők
és közösségi szolgálatot teljesítők munkáját!
Márta Bettina
Kistérségi Gondozási Központ

273
30
465

KERÉKPÁR KERÜLT A FENYŐFA ALÁ
Igazán szerencsésnek mondhatja
magát az a Hatvan-Kerekharaszton élő diáklány, aki a december
24-én 12 órakor tartott sorsolást
követően átvehette az egyik aszódi
pékség által meghirdetett akció fődíját, egy kerékpárt.
A játékban részt vevő szelvények közül Sztán
István polgármester húzta ki a nyertes nevét,
majd felhívta telefonon, hogy szíveskedjen
átvenni a nyereményét. Illés Liza alig akarta
elhinni, hogy neki kedvezett a szerencse, de aztán
mozgósította édesapját, így a kerékpár időben a
fenyőfa alá kerülhetett. Liza egyébként a pékség
törzsvásárlói közé tartozik, ugyanis tanítás
után – az Evangélikus Gimnázium 11. osztályos
diákja – ő vásárolja meg a pékárut a családjának.
R. Z.

BAGI KIRENDELTSÉG
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy takarékszövetkezetünk

KEDVEZŐ KAMATOZÁSÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖNT
nyújt, maximum 60 havi futamidőre.
Min. 100.000 Ft-tól max. 15.000.000 Ft-ig
Kamat: ÉVI 13%. Kezelési költség: EGYSZERI 1 %.
2015. JANUÁR 31-IG!
GYORS HITELBÍRÁLAT ÉS ÜGYINTÉZÉS
MNB Növekedési hitelprogram – ÉVI KAMAT: 2,5 %

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET
2191 BAG, Petőfi tér 14. Tel.: (+36) 28 504 020
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Információk

Aszódi Tükör 1990

MIRŐL ÍRTUNK 25 ÉVVEL EZELŐTT?
Az 1990. januárjában megjelent Aszódi Tükör címlapján az olvasók a
Bagyin József tanácselnökkel készített beszélgetésből megtudhatták,
hogy az Aszód Nagyközségi Tanács anyagi gondokkal küzd.
Az akkor még Domonnyal és Ikladdal közös
tanács legnagyobb gondját az okozta, hogy
volt egy 5,5 millió forintos kifizetetlen számla a domonyi iskola építése kapcsán. A tanácselnök abban bízott, hogy ezt végül az állam
kifizeti majd. Az 1990-es es esztendő fejlesztései között szerepelt az ikladi iskola pályájának műanyag burkolattal való ellátása, Aszód
viszonylatában pedig a Kossuth utca korszerűsítése, a Szabadság téren az I. világháborús
emlékmű visszaállítása, valamint a gáz-gerincvezeték megépítése.
Az I. világháború helyreállításának fontosságáról, és annak kezdeményezéséről az Aszódi
Tükör egy másik oldalán is lehetett olvasni. A
cikket Frajna Miklós, a Petőfi gimnázium akkori igazgatója írta, aki 2000 Ft-ot ajánlott fel
erre a célra. Bagyin József tanácselnök a cikk
végén jelezte, 9696 Ft befizetésével szintén
csatlakozik a felhíváshoz.
Az újság második oldalán Gondolatok a romániai eseményekről egy erdélyi szemével

címmel jelent meg írás Szász László tollából, aki
arra kérte az aszódiakat, ne csak segélyt küldjenek az erdélyieknek, hanem a baráti szó legszebb üzenetét és könyveket. Javaslatot tett arra
is, Nyárádszereda legyen Aszód társközsége.
Ugyancsak ebben a számban lehetett arról
olvasni, hogy sikeres volt az aszódi Vöröskereszt gyűjtési akciója, tekintélyes mennyiségű
tartós élelmiszer és ruha gyűlt össze, amit
eljuttattak Erdélybe. A Vöröskereszt máris
szervezte a következő akcióját, és azt kérte,
az adományozók az élelem mellé könyveket,
hanglemezeket is csomagoljanak.
Az újság arról is hírt adott, hogy megkezdte működését a Hajnóczy József Népfőiskola,
amely előadásaira hívta az érdeklődőket. Januárban az arra nyitottak előadást hallgathattak a népfőiskolák történetéről, a helyi közélet
színtereiről, valamint a vallásosság, ateizmus,
értékvesztés témaköréből.
R. Z.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
01.30–02.01.
Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 9566 529
02.07–02.08.
Dr. Németh Mihály (+36) 30 2754 718
02.14–02.15.
Dr. Fodor Sándor (+36) 20 4460 938
02.21–02.22.
Dr. Dobos László (+36) 20 9253 824
02.28–03.01.
Dr. Márton János (+36) 30 4009 819

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombat: 8.00–12.00
Vasárnap: 9.30–11.30
Páratlan hétvégén
VÁROSI GYÓGYSZERTÁR
(Szabadság tér 2. Tel.: 500-015)
Páros hétvégén
SZENT ISTVÁN PATIKA
(Kondoros tér 49. Telefon: 400-552)

FONTOS
TELEFONSZÁMOK
RENDŐRJÁRŐR:
(+36) 20 516-5940
POLGÁRŐRSÉG:
(+36) 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu
VÁROSRENDÉSZ (Szabó Imre)
(+36) 30 816-0437
ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301-6969
HÁZIORVOSOK:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(+36) 30 452-9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593-8628
GYERMEKORVOSOK:
dr. Horváth Anna
28 500-025; (+36) 30 6352-608
dr. Vass Anna
28 500-035
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Labdarúgás

TOVÁBB FOLYTATÓDHAT
A SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE
Jó évet zár tavaly az Aszód FC. Egyrészt a TAO-program keretében
kapott összegből jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani az egyesület sporttelepén, másrészt a csapat is jól szerepelt a 2014-15-ös
megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonjában.

LEGYÉL TE IS AZ ASZÓD FC JÁTÉKOSA !
Az Aszód FC a 2014-2015-ös bajnoki évben a következő korosztályokban indít labdarúgó csapatokat bajnoki rendszerben:
• fiú U15 korosztály; (2000.01.01 és
2002.12.31 között született fiúk részére)
• fiú U18 korosztály; (1997.01.01 és
2000.12.31 között született fiúk részére)
• fiú U21 korosztály; (1994.01.01 és
1997.12.31 között született fiúk részére)
• leány U15 korosztály; (2000.01.01 és
2002.12.31 között született lányok részére)

A képviselő-testület decemberi ülésén biztosította az összeget, így egy 150-200 főt befogadó fedett mobil lelátó épülhet. A szerkezet nagyon praktikus, bárhová telepíthető, akár egy
városi rendezvényre is. Arról nem is beszélve,
ha a vasútfejlesztés miatt valóban máshová kerül a sportpálya, a lelátó is áthelyezésre kerül.
R.Z.

Forrás: Internet

A sporttelepen elvégzett rekonstrukció keretében a Breda patak melletti részen új kerítést építettek. Sikerült kicserélni az edzőpálya talaját, és
azt újra befüvesíteni. Ahhoz, hogy ezt a pályát
is locsolni tudják, villamoshálózatot építettek
ki a pálya melletti víznyerő helyhez. Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a város biztosította a TAO-pályázathoz szükséges
önrészt, 2 millió 683 ezer Ft-ot, illetve a villamoshálózat felújításához további 409 ezer Ft-ot.
Ennek az elszámolása a képviselő-testület 2014.
novemberi ülésen megtörtént.
A fejlesztés jövőre is folytatódik. A napokban
jött meg az értesítés, hogy a TAO-pályázaton
újabb 5 millió Ft-ot nyert a sportegyesület,
amelyhez 1,5 millió Ft önerőt kell biztosítani.
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Továbbá az Országos Bozsik Utánpótlás-nevelő Program keretében U7, U9, U11 és U13 csapatokat. Aki kedvet érez, hogy versenyszerűen
sportoljon, új barátokat és számtalan élményt
szerezzen, azok keressék a csapatok edzőit,
programvezetőit.
Kérjük a szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekeikkel szakemberek ismertessék meg a
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labdarúgás alapjait, szintén keressenek bennünket elérhetőségeinken.
Bozsik-program felelős: Molnár László testnevelő-edző, telefon: 0630-676-8998.
U15 fiú és leány csapat edző: Boda Gergely
U15 edző, telefon: 0631-319-5134.
U18 és U21 fiú csapatok: Kvaka Zsolt U21
edző, telefon: 0630-963-8029.
Bármely csapat esetében: Kovács Tamás ügyvezető elnök, telefon 0630-816-0470.
Várunk Benneteket, gyertek futballozni az
Aszódi FC-be!
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Mozaik

RENDŐRSÉGI „LEGEK ”

REJTVÉNY

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi
területéről 2014-ben

„Nem érti szív, nem érti elme sem,
…” (Kosztolányi Dezső)

A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés:
2014. március 16-án 16 óra 15 perckor egy 49 éves isaszegi férfi személygépkocsival közlekedett Isaszegen, a Csengeri úton a Hősök útja irányába, amikor a kereszteződésében a járművel egyenesen továbbhaladt és a szemközti
útárokba hajtott. A baleset során személyi sérülés nem történt. A rendőrségi
vizsgálat során kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján a férfi cselekménye időpontjában súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Vízszintes: 1. Az idézet folytatása, első rész (zárt betű: R) 12. Norvég főváros 13. Római 51. 14. Napszak 15. Sugár jele 16. Becézett női név 18. Egyetemi felvételihez szükséges szintű érettségi 19. Minden rendben (idegen rövidítés) 21. Síkidom 23. Milka
darab! 24. Gyom 26. Félre! 27. Számlára befizet, pénzt mozgat 29. Egye! 30. Ríni kezd!
31. Csupán 33. … Elek, az ezermester (mesefigura) 35. Nem keserű 37. Sajtkészítés
mellékterméke 39. Nagyon régi 40. Nitrogén 41. Törmelékes-üledékes kőzet 43. Idő
jele 44. Időmérő szerkezet 46. Ő, angolul 48. Ilyen iskola is van 51. Jól megmunkálható
nehézfém 52. Városunk betűi, keverve 54. Kiemelkedő társadalmi réteg 56. Tanuló
vezető 57. Kora nyári gyümölcs 58. Római 4. 59. Egyik nagyszülő 63. Állatok fekhelye

Legmagasabb kiszabott büntetés ittas járművezetés vétség miatt:
Járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Gödöllői Járásbíróságon 2014.május 23-án a gépjármű- Függőleges: 1. Horgász kellék 2. Végén mos! 3. GLO 4. New … (amerikai nagyváros)
vezető férfit a bíróság 600 ezer forint pénzbírságra, valamint 6 hónap 5. Méter 6. Vissza: Cecília becézve 7. Nikkel vegyjele 8. Félti 9. Szintén nem 10. Péksüjárművezetéstől való eltiltásra ítélte.
temény 11. Cetli darab! 17. Élet 18. Eszik, angolul 20. Fegyver 22. Szemét tároló eszköz
A legjelentősebb sebességtúllépés:
2014. szeptember 16-án 14 órakor Gödöllő lakott területén kívül, a 3-as
számú főút 37-es kilométerszelvényében, Aszód irányából Gödöllő irányába a megengedett 90 km/h sebességet jelentősen túllépve, 151 km/hval közlekedett egy személygépkocsi.

25. Félsz! 28. Szappan márka 31. Üres henger 32. Tőkén megtöppedt szőlő 34. Elszáradt növény 35. Az idézet folytatása (zárt betű: R) 36. Étel 38. Volt betűi, keverve 42.
Ragadozó madár 44. Fót közepe! 45. Férfinév 47. Remélni, angolul 49. Sivatagi „hajó”
50. Egyenes felületű 53. Kar, angolul 55. Tik-… (órahang) 58. Szintén 60. Mozdulni
kezd! 61. Spanyol autójel 62. Méter

- fné -

A leglúzerebb elkövető:
A Kistarcsai Rendőrőrs járőrszolgálata személyazonosságának igazolása érdekében állított elő egy kerepesi lakost, akit – miután megállapították a személyazonosságát – szabadon bocsátottak. Ezt követően,
kb. 2 óra elteltével a járőrök állampolgári bejelentésre megjelentek egy
kistarcsai családi háznál, ahonnan ismeretlen tettes a szárítóra kitett
ruhákat tulajdonította el. A bűncselekmény helyszínén – a szárító alatt
– a rendőrök megtalálták azt az igazolást, amit néhány órával korábban ők állítottak ki az előállított és szabadon bocsátott személy részére.
Ennek birtokában a gyanúsítottnál házkutatást tartottak, amely során
az eltulajdonított ruhaneműket a rendőrök hiánytalanul megtalálták.
A legtöbb gyanúsított egy ügyben és a legtöbb eltulajdonított gépkocsi:
Egy ügyben 11 személyt gyanúsított meg a rendőrség összesen 50 személygépkocsi eltulajdonításával. A járműveket Gödöllő és Budapest
területéről lopták el, a kár megállapítása még folyamatban van, de az elsődleges szakértői vélemény alapján az meghaladja az 50 millió forintot.
Gödöllői Rendőrkapitányság
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Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Akinek két ruhája van, adjon annak,
akinek nincs.” A Móni Fotó 1500-1500 Ft értékű ajándékutalványát Urr Lászlóné
(Falujárók útja 5/3) és Nagy Jánosné (Falujárók útja 5/17 nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2015. február 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.).
Jó szórakozást kívánunk!
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