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ŐSZI NAPSUGÁR HÉT
AZ ÓVODÁBAN
Az óvodai dolgozók leleményességének köszönhetően változatos
programok színesítették a legkisebbek mindennapjait.

Cikkünk a 7. oldalon olvasható

EDZŐPARK
ÚJ HELYEN

A 2020-as év az elmaradt ünnepségek, elmaradt
rendezvények és elmaradt találkozások éveként
íródhat be a történelembe. Mintha az időjárás
is megérezte volna ezt a különös helyzetet, idén,
október 23-án sűrű köd burkolta csendbe a városok tereit. Most nem hangzottak el beszédek,
nem vitték messzire gondolatainkat a szavak, az
arcokat is maszk takarta, csak lélekben repültünk
vissza az időben 64 esztendőt, hogy megszorítsuk
a forradalmárok kezét, hogy átöleljük őket, akik
hitet adtak az utánuk következő nemzedékeknek
is. Hitet a szabadságban, bátorságban, az összetartásban. 64 év nem olyan hosszú idő. Nem elég
hosszú ahhoz, hogy néhányan személyesen, mások szüleiken, nagyszüleiken keresztül ne emlékezhetnének pontosan mi és miért történt.
Egy nemzet szabadsága nem relatív. S bár sokan
próbálkoznak vele, az események nem megváltoztathatók nem behelyettesíthetők, nem modernizálhatók. Van, ami nem viszonyítás kérdése.
Ami 1956-ban történt, mára történelmi tény,
olyan tény, amely nekünk is feladatot ad. Feladatot, hogy mi is úgy adjuk tovább annak az időszaknak a lenyomatát a gyermekeinknek, hogy
ezek a valódi emlékekből megmaradt tények általuk is tovább éljenek.
Zádori Mónika

Az elmúlt időszakban sok vitát kiváltott kültéri edzőpark mostantól
új, biztonságos helyen várja a sportolni vágyó aszódiakat.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

SZOKATLAN LELET A
MÚZEUM PINCÉJÉBŐL
A cikkből kiderül, hogy egy múzeum gyűjteményét olykor a látogatók is bővíthetik, és néha egy átrendezés is meglepetéseket adhat.

Cikkünk a 11. oldalon olvasható

október

23.

Néhány boldog óra

Hosszú, szenvedéssel teli évek után, véget ért a háború. Az ország
nem látszott a romoktól, s a nácik ugyan eltakarodtak, de megérkezett helyettük a Vörös Hadsereg. Ennek a barbár seregnek,
amelynek soraiban tömegével harcoltak a Gulagról a frontra kényszersorozott köztörvényes bűnözők, s jobbára tudatlan, írni-olvasni is alig tudó, egyben megfélemlített, alultáplált, a harcokban
kimerült és elfásult emberek alkották a dandárját, nem volt
vesztenivalója. Nem ismertek már sem Istent, sem Embert, sem
Hazát. Egyet ismertek: az állati szükségleteik kielégítését. A sokáig
felszabadításnak nevezett katonai megszállásuk során végigzabrálták az országot, nőket becstelenítettek meg ezrével, templomokat dúltak fel, állatokat hajtottak el, gyárakat szereltek le s vitték
magukkal, kifosztották a bankokat és tervszerűen elrabolták a
kiszemelt műkincseket. De ez sem volt elég, hiszen a Szovjetunióba való visszatérésükkor magukkal hurcoltak a lakosság közül
több tízezer embert „malenykij robotra”, azaz rabszolgamunkára,
akiknek 30-40%-a soha nem tért haza a lágerekből. Természetesen
a szovjetek hadseregében is voltak jó, tisztességes emberek, mégis
kijelenthető, nem volt véletlen, hogy 1956 dicső napjaiban a nép
legtöbbször a „Ruszkik haza!” rigmust skandálta.
És itt még véletlenül sem ért véget a történet. A magyarországi
hatalom megszerzésére Moszkva egy kiképzett, a célnak minden
tekintetben megfelelő és megfelelni is akaró, internacionalista
különítményt küldött, amelynek tagja volt Rákosi Mátyás, Gerő
Ernő, Révai József, Farkas Mihály, Vas Zoltán és Nagy Imre, akikhez csatlakozott a hazai szárny, néhányukat említve: Kádár János,
Apró Antal, Rajk László, akik 1944-ben megalakították a Magyar
Kommunista Pártot. Ezek a moszkoviták a háború utáni zűrzavart,
a katasztrofális viszonyokat arra használták föl, hogy küldetésüknek megfelelően, rövid időn belül és bármi áron megszerezzék a
hatalmat az országban. Az 1945-ös választáson még nem ment a
terv végrehajtása, de 1947-ben már sikerült az erőviszonyokat úgy
alakítani, hogy a választáson nem bízták a véletlenre a dolgot. A
kommunisták és híveik az úgynevezett kék cédulákkal majdnem
ötezer szavazókörben követtek el csalást. Hamis szavazólapokat
nyomtak és több helyen adták le voksukat, ennek eredményeképpen a legtöbb szavazatot gyűjtötték be.
Ekkorra már kihirdették a párizsi békét, amely a trianoni békediktátum szigorát ismételte meg. Az újra megcsonkított haza testét
a kommunista párt immár a hatalomban ülve, az úgynevezett
gazdasági és politikai szalámipolitikával szeletelte tovább.
A fordulat évétől, 1948-tól, gőzerővel folyt az államosítás, megalakult az Államvédelmi Hatóság, megkezdődött hazánkban a
történelem egyik, ha nem a legsötétebb kizsákmányoló korszaka,
amely a szovjetizálás mintájára a tönk szélére sodorta országunkat. Bevezették a normarendszert, brutális hatalmi eszközökkel
szigorú beszolgáltatásokat foganatosítottak, parasztok tömegét
kényszerítették állami gazdaságokba, kitaláltak egy önmagában
megfoghatatlan, éppen ezért bárkire alkalmazható fogalmat, a
kulákot, majd leszámoltak a kulákokkal. Föloszlatták a szerzetesASZÓDI TÜKÖR

és apácarendeket, vagyonukat természetesen magukhoz ragadták.
A kommunistáknak nem tetsző embereket a nép ellenségének
nevezték, bevezették az osztályidegen és osztályellenség fogalmát,
s velük is leszámoltak. Iszonyatos kitelepítéseket végeztek. Három
hónap alatt ötezer budapesti lakást raboltak el jogos tulajdonosaiktól, akiket a hortobágyi táborokba és kényszerlakhelyekre
deportáltak, majd a saját embereiknek kiutalták az elrabolt
lakásokat. Megnyitották a legborzalmasabb koncentrációs tábort,
a recski tábort, s feltöltötték politikai foglyokkal. Megépítették az
embereket bezáró vasfüggönyt, aláaknázták a határsávot, gépfegyverekkel őrizték azt, miközben internáltak, raboltak, békekölcsönt
jegyeztettek, ezáltal ingyenmunkához, azaz rabszolgamunkához
jutottak, röviden, állami szintre emelték a banditizmust, a
gengszterizmust, a gyilkolást. Ezzel párhuzamosan mindent
áthatott az az elviselhetetlen kommunista propaganda, ami a
meghamisított statisztikai eredményekre támaszkodva, hihetetlen
fejlődésről, az új világ mennyeiségéről, az új emberről, a kommunizmus építéséről szólt, miközben koncepciós perek zajlottak,
embereket kínoztak, tettek földönfutóvá, s mindent elborított a
rettegés, a terror. Innentől kezdve, a halál az állam szolgálatában
állt. Ebből lett elege az embereknek 1956 októberére.
És akkor volt néhány boldog órája Magyarországnak!
Ez a néhány boldog óra jutott a 20. század második felétől a
rendszerváltozásig mindazoknak, akik szívükben érzik, eszükkel, tapasztalataik által tudják, hogy a kommunizmus nem más,
mint a másik fölé emelkedésnek csalások sorozatára támaszkodó,
kizárólagosságot árasztó, tökéletlen, mégis működő diktatórikus
módszere, amely korszaktól függetlenül visszautasítandó, elítélendő és elkerülendő.
Aztán eldördültek a sortüzek, megindultak a tankok, s leverték
a 20. század legbátrabb embereinek a harcát, amit majd egy fél
világgal szemben kellett volna sikerre vinniük. De akkor már nem
segített senki, egyedül maradtunk és újra zajlottak a letartóztatások, a bebörtönzések, a kínzások. A kommunisták félelemben
tartottak mindenkit, mindenkit, akit csak akartak, akit ellenségnek tartottak, ellenségnek véltek, akit ellenségnek akartak tudni.
Majd csönd ereszkedett a hazánkra, síri, rettegéstől kristályosodó
csönd. Csak az hallatszott. Az hallatszott, de olyan erővel, hogy
majd beleroppant a magyar világ. S bár a forradalom elbukott, s
több ezer áldozatra, több tízezer sebesültre és bebörtönzöttre és
több százezer elmenekülőre emlékezhetünk, s bár milliósra tehető
azoknak a száma, akik valamilyen formában közvetlenül, s több
milliósra azoké, akik közvetve szenvedték meg ezt a kegyetlenül
embertelen korszakot – talpra álltunk.
Ma már királyok, állam- és kormányfők, különböző delegációk
és temérdek egyszerű ember rója le tiszteletét az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc évfordulóin, s emlékezik a hősökre.
Példát mutattunk. Isten éltesse mindörökké Magyarországot!
Asztalos Tamás, alpolgármester
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HATÁRIDŐ ELŐTT ELKÉSZÜLT A MUNKA

Lezárult a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése projekt
Október 16-án lezajlott a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/62-es kódszámú pályázati
projekt kivitelezési munkáinak átadása.
A Pénzügyminisztérium támogatásából
megvalósult projekt Aszód csapadékvíz-elvezetés szempontjából legveszélyeztetettebb városrészeinek fejlesztését
irányozta elő. A projekt célja a domboldalakon lefutó vizek biztonságos összegyűjtése, majd az iparterületről történő levezetése a Galga patakba. A fejlesztés keretein
belül 980 m hosszban meglévő árkok burkolása, 851 méter hosszban új burkolt árkok kiépítése történt meg.
A biztonságos vízelvezetés, a magas talajvízszint miatt, ezen a városrészen a lakosság, a magáningatlanok és az iparterületen működő vállalkozások telephelyeinek
védelmét szolgálja. Az érintett vízgyűjtő
terület nagysága 100 hektár, a településrészek lakossága mintegy 800 fő, a vállalkozásoknál, telephelyeken dolgozók
létszáma mintegy 50 fő. Az ároképítéssel
kapcsolatban közvetlenül érintett utcák:
Galga utca, Céhmester utca, Iparos út, Kerekréti utca, Berkes utca.
A megvalósításhoz a Pénzügyminisztérium

203.791.041 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, amelyhez Aszód Város
Önkormányzata 10.725.844 Ft önerőt biztosított. A kivitelezést az MGT Kft. végezte, a műszaki ellenőr Hámor József volt.
A Polgármesteri Hivatal részéről Szászi
Tamás osztályvezető koordinálta a projektet. Örömteli, hogy a kedvező időjárási
körülményeknek és a kivitelező jól szervezett munkájának köszönhetően az eredetileg jövő áprilisra tervezett ünnepélyes
átadást már most meg tudtuk tartani.
Az ünnepségen részt vett és köszöntőt
mondott Vécsey László országgyűlési képviselő, jelen volt több környékbeli település

polgármestere, az aszódi képviselő-testület tagjai, az önkormányzati intézmények
vezetői és az iparterületen telephellyel rendelkező vállalkozások vezetői.
Szeretném itt is megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak mindazoknak,
akik a projekt sikeres lebonyolításához
hozzájárultak, külön is kiemelve a Pénzügyminisztériumot, az előző és jelenlegi
képviselő-testületet, a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt és Szászi Tamás osztályvezető urat!
Tisztelettel:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

A hónap fotója

Dernovics Tamás: Aszódi kastély (2020)

magyarepitok.hu

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

önkormányzati
határozatok

2020. október 14.

119/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat használatba adási szerződésre Aszód, Kossuth
Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú
helyiségek használatba adására a Galga
Moped Klub Hagyományőrző Egyesület
részére
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aszód 109
helyrajzi szám alatt felvett, természetben
2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám
alatti ingatlanon található külső melléképületet, ami 2 helyiségből áll, amelyek
18 és 18,5 m2 nagyságúak, azaz összesen
36,5 m2 a hasznos alapterületűek, a melléklet szerinti szerződéssel Galga Moped
Klub Hagyományőrző Egyesület (2170
Aszód, Kender u. 16.) képviseli: Csányi
Géza László részére használatba adja.
2. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1)
pontban meghatározott helyiségcsoportra vonatkozóan a Galga Moped
Klub Hagyományőrző Egyesületnek
bérleti díjat nem kell fizetnie. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a térítésmentes használat ellentételeként az Egyesület
a használatba vett helyiségeket az Aszódi
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztályával történt
előzetes egyeztetés alapján felújítsa, azzal, hogy az érintett felújítások, eszközök, anyagok az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéseiről értesítse a Galga
Moped Klub Hagyományőrző Egyesületet, továbbá felkéri és felhatalmazza,
hogy a használati szerződést készítse elő
és az Önkormányzat nevében írja alá.
120/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat az
Aszód belterület 681/22. helyrajzi számú
terület telekalakítási eljárásának megindításáról
1. Aszód Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Aszód belterület 681/22. hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú területen
hozzájárul a telekalakításhoz, későbbi
értékesítés céljából.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Aszód belterület 681/22.
helyrajzi számú terület megosztásához
szükséges telekalakítási eljárás lebonyolításával járó teendők elvégzésére,
kérelem benyújtásához kapcsolódó
ASZÓDI TÜKÖR

3.
4.

nyilatkozatok megtételére, és a kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő
benyújtására.
Aszód Város Képviselő-testülete a telekalakítás és értékbecslés elvégzése
után dönt a terület értékesítéséről.
A telekalakítási eljárás és az értékbecslés kiadásainak fedezete Aszód Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) ÖR Működési tartalék költségvetési soráról
átcsoportosítással biztosítható.

121/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat a
Turai Tájház szakfelügyeleti ellenőrzési jelentése az Aszódi Petőfi Közérdekű
Muzeális Gyűjteményt érintő feladatairól
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Turai Tájház szakfelügyeleti ellenőrzési jelentése Aszódi
Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményt
érintő feladatairól szóló előterjesztést.
1.

2.

Felkéri a Polgármestert, hogy levélben
keresse meg a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében eljáró MNV Zrt-t a
1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat
1.8 pontjára figyelemmel a kulturális javak 2012. decemberi jegyzékére vonatkozóan. Kérjen állásfoglalást az Aszódi
Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
jogszerűen megnyitott és vezetett leltárkönyveiben szereplő, de fizikailag más
településen lévő tájházak, faluházak
gyűjteményei tulajdonjogára vonatkozóan. Ezt követően, amennyiben indokolt vagy szükséges lesz a fenntartó
döntése, úgy erre vonatkozó javaslatát
terjessze Aszód Önkormányzat Város
Képviselő-testülete elé.
Felkéri Aszódi Petőfi Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény vezetőjét, hogy
felkérés esetén nyújtson segítséget
Turai Tájház műtárgy revíziójához.
Amennyiben felkérés érkezik, szülessen egy együttműködési megállapodás
a revíziós munkára vonatkozóan, ahol
kerüljön rögzítésre, hogy a felmerülő
költségeket a felkérő intézmény fizeti.

122/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat az
iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
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1.

2.

Aszód Város Önkormányzata a MEGÜ
Bt. által javasolt megoldási lehetőségek
közül a 3. megoldást választotta, tehát
Aszód Város Önkormányzata átveszi
az iskolavédőnői szolgálatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a MEGÜ Bt. irányában valamint a Népegészségügyi
Osztály, a NEAK és a hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságok előtt az iskolavédőnői szolgálat önkormányzati
működtetése kapcsán eljárjon.

123/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében az Aszód Város Önkormányzat
tulajdonát képező 010 hrsz-ú Sportpálya
vonatkozásában
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Aszód Város
Önkormányzata, az Aszód FC Utánpótlásáért származtatott jogi személlyel támogatási
szerződést kössön a melléklet szerinti tartalommal az alábbi kiegészítésekkel:
1.

2.
3.

2020. év IV. negyedévre 1.100.00,- Ft a
támogatás összege, amelyből az utalás
összege 1.000.000,- Ft (csökkentés oka
a 100.000,- Ft önkormányzat által kifizetett rezsi költség)
Támogatási szerződés 4. pontja egészüljön ki: „4.12) pályázati önerő biztosítása”
TAO pályázaton való részvétel esetén
(felhasználási célt megjelölve) az önkormányzat külön megállapodás során
dönt az önerő biztosítását elősegítendő célirányos támogatás odaítéléséről.

124/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat használatba adási szerződésre vonatkozóan az
Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében az
Aszód Város Önkormányzat tulajdonát
képező 010 hrsz.-ú Sportpálya vonatkozásában
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Aszód Város
Önkormányzata, az Aszód FC Utánpótlásáért származtatott jogi személlyel használatba
adási szerződést kössön az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz.-ú
Sportpálya használatára a melléklet szerinti
tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használatba adási
szerződés aláírására 2020. november 1-től
kezdődően határozatlan időtartamra.

125/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat telekommunikációs toronynak helyt adó
Aszód belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Pannon Antenna Kft. (székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 47.) Aszód belterület 681/22 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát visszautasítja, az ingatlant
nem kívánja értékesíteni a cég számára.
126/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat az
1476/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
A Képviselő-testület az előterjesztést
megtárgyalta és az Aszód belterület 1476/5
hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Majna
utcai ingatlanra érkezett pályázatot értékelte, és úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant Pál Eszter (lakhely: 1011 Budapest,
Iskola u. 12. II/10) részére a pályázó által
ajánlott bruttó 13.575.792.- Ft összegben értékesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges Földhivatali intézkedések megtételére.
127/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat a
Galga Televízió által biztosított szolgáltatás díjának megemeléséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és a Galga
Televíziót üzemeltető VARGA MM St. Bt.
(székhely: 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 44.)
között 2011. március 1-én kötött vállalkozási szerződésben írt vállalkozási díj 135 ezer
Ft összegre történő megemelését jóváhagyja. Fedezete az Aszód Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.
27.) rendelet dologi kiadások 4. mellékletben rendelkezésre áll.
Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Galga Televíziót üzemeltető VARGA
MM St. Bt.-vel (székhely: 2192 Hévízgyörk,
Úttörő u. 44.) kötött szerződést ennek megfelelően módosítsa.
128/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat Karácsony Tibor László egyéni vállalkozó bérleti szándékával összefüggésben, az Aszód
belterület 681/20. helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában
Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelembe vette Karácsony Tibor
László által ajánlott bérleti díj összegét, ajánlatát, és erre tekintettel úgy dönt, hogy az Aszód
belterület 681/20. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület bérbeadását nem támogatja.

129/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás
jóváhagyására
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről
szóló190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
3. §-ának (2) bekezdése alapján – a települési főépítészifeladatkör ellátására
2020. -től határozatlan időre megbízza
az NRZST Építészműhely Kft.-t ( Cégjegyzékszám: 01-09-684474 Székhely:
1015 Budapest, Széna tér 7. III. em. 10.
képviseli: Hayde Tibor Ervin). A települési főépítészi feladatokat: Hayde
Tibor Ervin okleveles építészmérnök
látja el.
2. A Képviselő-testület a főépítész megbízási díját havi bruttó 225.000- Ft-ban
állapítja meg, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a főépítésszel kötendő megbízási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.
130/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat az
elévülő adó tételek nyilvántartásból való
kivezetéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elévülő tételek
nyilvántartásból való kivezetéséről szóló
előterjesztést és az alábbi hozzájárulását
adja: Az Avt. 19.§ (1), (3) és (4) szakaszai, valamint az Art. 202. § (1) bekezdése alapján
elévült követelések és tartozások nyilvántartásából való törlését adónemenként az
alábbiak szerint:
Adónemenként elévülő
Tételek
hátralék
száma
Telekadó
474 900 Ft
8
Kommunális adó
419 808 Ft
97
Iparűzési adó
5 934 663 Ft
88
Gépjárműadó
1 372 700 Ft
149
Pótlék
2 233 948 Ft 300
Bírság
311 671 Ft
4
Egyéb bevételek
19 604 Ft
3
Idegen bevételek
409 784 Ft
15
Talajterhelési díj
66 660 Ft
2
Illeték
2 000 Ft
1
Elévülő hátralék
összesen
11 245 738 Ft 667
Adónemenként elévülő
Tételek
túlfizetés
száma
Kommunális adó
9 000 Ft
2
Iparűzési adó
826 009 Ft
68
Gépjárműadó
20 184 Ft
4
Pótlék
22 532 Ft
6
Idegen bevételek
16 692 Ft
2
Elévülő túlfizetés
összesen

894 417 Ft
5

82

131/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat elévülő adó túlfizetések felhasználásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elévülő adó
tételek nyilvántartásból való kivezetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta: Az elévülő adó túlfizetésekből keletkezett önkormányzati bevételt non-profit
szervezetek támogatására használja fel.
132/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat egyes
adótárgyak elévülési időn belüli mentesítéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes adótárgyak elévülési időn belőli mentesítéséről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta: A Htv. 43. § (1) (2) szakaszai alapján
egyszeri döntéssel, kivételesen, egységesen
mentesítést ad a 2020. évben kivetett kommunális adó visszamenőleges megfizetése
alól a társasházi épület(ek)ben lévő azon
garázsokra, mint adótárgyakra, melyek az
ingatlan nyilvántartásban külön társasházi
albetét számon szerepelnek. Ezen adótárgyak vonatkozásában a kommunális adó fizetési kötelezettséget - méltányolva az érintett tulajdonosi kör kérelmét, érveit - 2020.
január 1-jétől érvényesíti az önkormányzat.
133/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat a lejárt
határidejű határozatokról
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. szeptember 16-án hozott
103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 117 számú határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

134/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat a
2020. évi városi kitüntetésekről
A Képviselő-testület a 2020. évi városi kitüntetésekről szóló előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta.
1.

A Képviselő-testület
DÍSZPOLGÁRI CÍMET
adományoz posztumusz
RÓNAI LAJOS részére

2.

A Képviselő-testület
ASZÓD VÁROSÉRT DÍJAT adományoz
BARNÁNÉ VANKÓ MÓNIKA
valamint
BUDAI ANDRÁS részére

3.

A Képviselő-testület
KOREN ISTVÁN-DÍJAT
adományoz
HAGYÓ DÉNES részére.
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ASZÓDI TÜKÖR

Megjött a járvány második hulláma, ezres
nagyságrendben fertőződnek meg az emberek
naponta. Milyen intézkedésekre lehet számítani ez ügyben?
Mi a nyáron a Nemzeti Konzultáció keretében
megkérdeztük a magyar embereket, hogy a második hullám megérkezésekor milyen intézkedéseket tartanak elfogadhatónak és célravezetőnek. Erre azért volt szükség, hogy egyetértési
pontokat tudjunk kialakítani az állampolgárokkal, hiszen azok az intézkedések tudnak hatékonyan működni, melyekkel a társadalom többsége egyetért. Akik kitöltötték és visszaküldték
a konzultációt, egyértelműen állást foglaltak a
mellett, hogy Magyarországnak működnie kell.
Ezzel én is egyetértek. Tavasszal az első csatát
megnyertük a vírus ellen, köszönhetően a fegyelmezett védekezésnek, és mostanra a magyar
egészségügy felkészült a járvány esetleges szélsőséges elterjedésére is. Így, hogy az egészségügyet felkészülten érte a második hullám, most
az a legfontosabb, hogy a magyar családokat, a
munkahelyeket és a gazdaságot megvédjük.
Milyen intézkedéseket hoztak, hogy felkészítsék
az egészségügyet a járvány ellen?
A folyamat korábbról indul. Még 2018-ban egy
jelentős, többlépcsős béremelésről döntöttünk
az ápolónők és a szakdolgozók számára. Ennek
köszönhetően idén november folyamán 20%, a
jövő év folyamán további 30%-os béremelésben
részesülnek. Utána döntést hoztunk a kórházfelújításokról, Budapesten éppen most folyik a
közel 40 milliárdos kórház felújítási program.
Utána döntöttünk arról, hogy új kórházakat

kell létrehozni. Van, ahol csak új szárnyakat,
aminek gyakorlati megvalósulását láthatjuk a
választókerületünkben található Flór Ferenc
Kórházban is. Van, ahol teljesen új kórházat,
így például a Dél-Pesti nagy Centrumkórház
tervezése jelenleg is gőzerővel zajlik. Közben
tavasszal beszereztük a járvány elleni védekezéshez szükséges berendezések és lélegeztető
gépek olyan mennyiségét, aminek a legrosszabb
tudományos forgatókönyvek szerint is elegendő
kapacitást kell biztosítaniuk. A végén elérkeztünk oda, ami talán a legnehezebb dolog volt, az
orvosok bérének és a hálapénz kérdésének rendezése. Ez egy múlt rendszerből örökölt zűrzavaros helyzet volt, amelyhez egyetlen kormány
sem mert hozzányúlni, s amelyhez az orvosok
is és az emberek is alkalmazkodtak: a hálapénz
és a magánrendelések kontra állami finanszírozás ügyében rendet kell vágni, hiszen sok esetben a költség az államnál volt, a haszon pedig
a magánpraxisnál. Ezt a problémát ismerte fel a
Magyar Orvosi Kamara, és állt elő két javaslattal, az egyik a bérrendezésről szólt, a másik a
hálapénz kivezetéséről. Ezt fogadtuk el betű és
szó szerint.
A választókerületben sorra maradnak el a rendezvények, a járvány miatt a személyes kapcsolattartás nehezen megoldható. Hogyan változtatja meg az Ön munkáját a második hullám?
Valóban, a Covid helyzet sajnos korlátozza a személyes kapcsolattartás lehetőségeit is. De semmiképpen sem szeretném, ha emiatt elmaradnának
a fogadóóráim. Ragaszkodom hozzájuk, hiszen az
elmúlt 10 évben rendszeresen megtartottam ezeket. A polgárok közül százakkal sikerült beszélnem személyes és közérdekű közösségi ügyekről,
amelyekkel megkerestek. Sok jó javaslatot kaptam, és szerencsére sokaknak tudtam segíteni is.
Ezért úgy döntöttem, hogy ebben a rendkívüli
időszakban fogadóóráimat online tartom meg
minden szerdán délelőtt 10-12 óráig.
Ha bárkinek kérdése, kérése, javaslata van, kérem
tegye fel e-mailben a vecseylaszlo@fidesz.hu címen, vagy a facebook.com/vecsey.laszlo oldalon
privát üzenetben, vagy hívja a +36203239527-es
telefonszámot munkaidőben bármikor. Munkatársam fogadja hívását és szerdánként a fogadóórák idősávjában az Önnek megfelelő időpontban személyesen visszahívom. Tudom, nem
olyan, mint a személyes találkozás, de a ránk köszöntő őszi-téli hónapokban így tudunk a leghatékonyabban vigyázni egymásra!
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„Egyszer volt, hol nem volt, a Galgán is túl,
VOLT EGY ÓVODA, AHOL CSUDA DOLGOK TÖRTÉNTEK…”
Idén sem maradhatott el óvodánkban az Őszi Napsugár
Hét. Lehetőségeinkhez mérten
igyekeztünk ebben a helyzetben is feleleveníteni hagyományainkat és remek programokkal színesíteni a gyermekek
életét a hét folyamán.
Hétfőn Óriás társasjátékban
próbálhatták ki szerencséjüket és tudásukat a nagyobbak,
ahol még a dobókockát irányítani sem volt könnyű feladat,
hát még a próbákat teljesíteni.

mesejátékot a gyerekeknek,
akiket teljesen elvarázsolt a
hozzánk érkező királyok és
királykisasszonyok látványa –
minden királykisasszonynak
akadt kérője a nap végére. De
bizony, ha az öreg király nem
is, a gyerekek rögtön tudták,
hogy só nélkül ízetlen az étel
és a szeretet nagyon fontos az
életünkben.
A sport sem maradhatott ki a
hét programjából: csütörtökön és pénteken a nagyobbak
Kidobós bajnokságon, a ki-

Kedden a Pillangó csoport
szervezésében rendhagyó szüreti mulatságban volt részünk,
amelyre hivatalos volt az óvoda apraja-nagyja: mustpréselés
helyett minden csoportban
elveszett szőlőszemekből raktunk ki szőlőfürtöt, majd az
udvaron próbáltuk ellopni a
csősz szeme előtt a szőlőt, ebéd
előtt pedig mindenki táncra
perdült.
Szerdán a Magyar Népmese
napja alkalmából óvodánk
dolgozói adták elő A só című

,,Itt van az ősz, itt van újra...”

sebbek pajzsos zoknicsatában
mérhették össze erejüket és
célzóképességüket. Két napig
hullottak a zoknik és a labdák,
harcoltak a hősök a csatákban.
Végül a Katica csoport nyerte
meg bajnokságot, így a vándorkupa tavaszig náluk marad.

„AKI NEM HISZI,
JÁRJON UTÁNA…”
Karácsonyné
Izeli Zsuzsanna

A Zöld Híd B.I.G.G. Kft.
tájékoztatója az
aktuális hulladékgyűjtési rendről

ŐSZI PROGRAMOK A SZIVÁRVÁNY TAGÓVODÁBAN

A járványhelyzetre való tekintettel, – szeptemberben – hagyományainktól eltérően, a rendőrség
bevonása nélkül szerveztük meg Autómentes napunkat. Az óvónénik, dajka nénik szuper kis
közlekedési pályát alakítottak ki. A pályán a gyermekek kerékpárokkal, rollerekkel, kismotorokkal gyakorolhatták élményszerűen a gyalogos és járművekkel való közlekedés szabályait, miközben közlekedési táblákkal, helyzetekkel is ismerkedhettek. Mindeközben a környezetvédelem,
a levegő tisztaságának fontosságára hívtuk fel figyelmüket. Élményekkel, tapasztalatokkal teli
délelőttöt sikerült varázsolnunk a gyermekek számára, csupán a búcsúzó rendőrautó szirénázása
hiányzott a nap végéről.
,,TÖK JÓ” hetet élhettünk át októberben, szintén a szokásostól eltérően, a délelőtt folyamán szülők
helyett a gyerekek kapirgálták szorgos kis kezeikkel a tökök belsejét. Sokat készültünk rá, a projekthez kapcsolódó mesékkel, versekkel, mondókákkal, dalokkal, mozgásos játékok szervezésével,
a komplexitás jegyében. Különböző érdekes tökfajtákat ismerhettek meg a gyermekek játékos
formában, mindennapi tevékenységeik során. A szülők sem maradtak ki teljesen a készülődésből,
többen ötletes, produktív figurákkal gazdagították őszi udvari és teremdekorációinkat. Köszönjük munkájukat! Az elkészült csodákat az udvaron tekinthették meg az erre járók.
Kenessey Erika
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óvodai
hírek

november 5. csütörtök
kommunális, szelektív, zöld
november 12. csütörtök
kommunális
november 19. csütörtök
kommunális, szelektív
november 26. csütörtök
kommunális, zöld
december 3. csütörtök
kommunális, szelektív
december 10. csütörtök
kommunális
A hulladékgyűjtési naptár
a Zöld Híd honlapján is
megtekinthető:
www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak
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KULTÚRÁVAL A KÖZÖSSÉGÉRT
HAJDÚ ZSÓFIA CSENGÉVEL, AZ AIKI ÚJ VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK

Egy település életét jelentősen meghatározza az ott élő közösség, amelynek formálásában, összetartásában kiemelkedő
szerepe van a helyi kulturális intézménynek. Aszód ebből a szempontból kiváltságos helyzetben van, hiszen a könyvtár és
a művelődési ház mellett egy nem mindennapi muzeális gyűjteményt mondhat
magáénak, amelynek egy jelentős múlttal
bíró épület ad otthont. Ezt a hármas egységet foglalja magába az Aszódi Integrált
Kulturális Intézmény, amely nemrégiben
nemcsak új elnevezést, de Hajdú Zsófia
Csenge személyében új intézményvezetőt
is kapott. Vele beszélgettünk feladatokról, tervekről, álmokról.
Július elején kapcsolódtál be Aszód kulturális életébe, hogy érzed, befogadó közegre
leltél a városban?
Teljes mértékig. Valóban mindenki nagyon segítőkész volt velem a kezdetektől
fogva, és ez megkönnyíti a munkámat.
Aszódon egy városias, polgári jellegű légkör fogadott, ami nekem nagyon tetszik.
Amióta itt vagyok nem egyszer előfordult
már, hogy többen rám nyitották az ajtót, és
felajánlották a segítségüket. Mivel ez egy
szerteágazó feladatokat ellátó intézmény,
nagyon fontos a megfelelő együttműködés
a kollégákkal és szerencsére ez megvalósul. Az önkormányzattal, a városüzemeltetéssel is nagyon jó kapcsolatot sikerült
kialakítani a közös munkák során, amit
azért is külön kihangsúlyoznék, mert tapasztalatom szerint ez nem okvetlenül
magától értetődő.
ASZÓDI TÜKÖR

Mit jelent egy integrált kulturális intézmény vezetése, és mennyiben különbözik a
jelenlegi feladatod az eddigi munkáidtól?
Már 20 éve tevékenykedem a közművelődés területén, az első tizenhárom év ebből különösen meghatározó volt, hiszen
pályafutásomat a budapesti Marczibányi
Téri Művelődési Központban kezdtem,
ahol életre szóló szakmai tapasztalatra tehettem szert. Egy fővárosi művelődési ház
természetesen egészen másképp működik,
megvannak az előnyei, de a hátrányai is,
hiszen általában kevesebb a közvetlen
kapcsolat a közönséggel, ezáltal a közösségépítő szerepe háttérbe szorul. Szerencsére
a Marczibányi téren ez a klasszikus értelemben vett népművelés és közösségépítés
mégis jelen volt, köszönhetően azoknak a
nagyszerű szakembereknek, akik vezették
az intézményt. Talán ezért is érzem úgy,
hogy ez az időszak igazán különleges része volt az életemnek. A zenei programok,
a táncházak és gyerekprogramok szervezése, gondozása volt a fő feladatom, ami
nekem tökéletesen megfelelt, hiszen magam is hosszú ideig néptáncoltam, jártam
zeneiskolába és énekeltem kórusokban,
így valóban testhezálló feladattal indultam el a pályán. Amikor ez az intézmény
jogutód nélkül megszűnt, már Gödöllőn
éltünk a családommal, így megpróbáltam
a közelben elhelyezkedni. Megpályáztam
a kerepesi Forrás Művelődési Ház vezetői
státuszát, ahol kicsivel több mint öt évig
töltöttem be ezt a tisztséget. Ez már egy
sokkal összetettebb feladat volt, ahol az
intézményvezetés minden prózai nehézségével is meg kellett birkózni, beletanulni
az adminisztráció rejtelmeibe és mindenbe, ami ezzel jár.
Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény
vezetői feladatainak ellátása újabb lépcsőfok a szakmai életemben, hiszen ez részben új terület az eddigiekhez képest. A
művelődési ház és a könyvtár már megszokott, otthonos közeg a számomra, de a
múzeum egy sok új dolgot rejtő rendszer,
ami ebben a hármas egységben talán a legnagyobb kihívás, de egyben a legnagyobb
csoda is, hiszen egy jól működő könyvtára
és művelődési háza minden településnek
lehet, de Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteménye a világon egyedül Aszódnak van.
Még így, kicsit megkopott állapotában is
különleges, a régészeti leleteivel, a Petőfi
kultusz köré épülő mesélő tárgyaival, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy menjen be és tekintse meg a kiállításokat.
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Úgy érzem, valóban elvarázsolt ez a különleges, ám kissé csipkerózsika álomba merült múzeum. Milyen gondolatokat, esetleg életre kelthető lehetőségeket
ébresztett benned?
Nyilván jó lenne, ha minél több látogatót
tudnánk bevonzani a múzeumba, de a legfontosabb cél, hogy minden aszódi iskolás
rendszeresen felkeresse. Fel kell kelteni az
érdeklődésüket és olyan programot kínálni, ami miatt később is szívesen visszamennek. Erre vannak is már kidolgozott múzeumpedagógiai programok, amire sajnos,
mint számos más program megvalósulására, várnunk kell a vírushelyzet elmúltáig.
Ugyanakkor bízunk benne, hogy addigra a
múzeum felújítása is megkezdődhet, mert
az épület kihasználhatósága és a tárgyak
méltó környezetben történő bemutatása
szempontjából ez elengedhetetlen.
Melyik az a része a munkádnak, amit a
legjobban szeretsz?
Nagyon szeretek szervezkedni és emberekkel beszélgetni, de a legjobban azt élvezem, amikor egy gondosan megtervezett
esemény megvalósul, legyen az akár egy
jó koncert, vagy előadás, esetleg író-olvasó találkozó. Ezzel kapcsolatban már
Aszódon is voltak nagyon jó élményeim,
például, amikor az időjárás jóvoltából az
utolsó pillanatban kellett bemenekíteni a
Cimbaliband koncertjét a főtérről a művelődési házba, és ennek ellenére, vagy talán
éppen ezért, egy igazán közvetlen, oldott
hangulatú estét élhetett át mindenki a zeneiskola termének falai között. Az ilyen élmények éltetnek igazán. A mindezzel járó
adminisztrációt már kevésbé kedvelem, de
az évek során megtanultam, hogy a saját
munkámat is megkönnyítem azzal, ha idejében, pontosan és precízen elvégzem ezeket a kevéssé élvezetes feladatokat is.
Már diákkorodban is erre a pályára
készültél?
Azt hiszem ez a folyamat már sokkal
előbb elkezdődött. Olyan családban nőttem fel, amely a helyi közösségnek mindig
a szervezőpontja volt. Az apám lelkész,
az édesanyám tanított, szakköröket vezetett a helyi művelődési házban is. Mivel
egy nagyjából Aszód méretű városban,
Enyingen nőttem fel, bármi történt a településen, mi mindig ott voltunk.
Az ünnepeket is mindig a közösségben éltük meg, így ezt az életszemléletet gyerekkoromból hoztam magammal, és a jelek
szerint a férjemmel együtt ezt adjuk át a
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gyerekeinknek is, hiszen a mi kis családunk is hasonlóképpen működik.
Most, hogy szóba került a gyerekkor, Aszód múltját és iskoláinak
számát tekintve igazi diákvárosnak mondható. Gondolom, a programok alakításában ez is figyelmet kap.
A kulturális intézményeknek valóban nagy szerepe és felelőssége van
a diákság szempontjából is, hiszem, hogy minden lehetőséget meg kell
ragadni az oktatási intézményekkel való együttműködésre akár a már
említett múzeumpedagógiai foglakozások, könyvtári órák vagy például gyermekszínházi előadások keretében. Utóbbi különben is a szívügyem, hiszen korábbi munkahelyem, a Marczibányi Téri Művelődési
Ház a Gyermekszínházak Háza Alapítványnak is otthont adott és az
Országos Gyermekszínházi Szemléket is ott tartották, amelyben valamennyien együtt dolgoztunk. A Magyarországon és a magyarlakta
területeken működő gyermekszínházak előadásait is bemutattuk és a
legjobbakból egy kiadvány készült, amit kiajánlottunk mindenhova.
Ez a hosszú évek alatt gyűjtögetett előadás kavalkád most mind itt van
a gondolataimban, és nagyon szeretném, ha egyszer itt is bemutatásra
kerülhetnének, mert egytől egyig építő jellegű, igényes gyerekelőadások, amelyek nyugodt szívvel színpadra rakhatók.
A helyi adottságok tekintetében most némi találékonyságra is szükség van, hiszen Aszód pillanatnyilag nem rendelkezik kifejezetten
rendezvények megtartására alkalmas állandó helyiséggel, hogyan
sikerül áthidalni ezt a hiányosságot?
Nagyon fontosnak tartom, hogy rendszeres programokkal közösségek
épüljenek, amelyeknek egy épület ad otthont. Most nem csak a múzeummal kapcsolatosan, de a művelődési háznál is felcsillant a remény
egy lehetséges fejlesztésre. Augusztusban az önkormányzattal közösen
benyújtottunk egy érdekeltségnövelő pályázatot, amelynek keretében
a művelődési ház udvarán található kis termet lehetne teljesen felújítani olyan módon, hogy aztán rendszeresen használható legyen különféle klubok számára. Ezen kívül a könyvtár is teret tud adni bizonyos
rendezvényeknek, előadásoknak, ezt már most a vírushelyzet alatt is
meg tudtuk valósítani. Sajnos az iskolák helyiségei jelenleg nem elérhetőek, de újdonság, hogy soron következő rendezvénysorozatunk,
az Aszódi Helytörténeti Akadémia helyszíne ezúttal a polgármesteri
hivatal díszterme lesz. Igyekszünk eleget tenni a lakosság felől érkező kéréseknek is, a baba-mama klubot is helyi kezdeményezésre indítottuk el. Felmerült az egyik közmeghallgatáson, hogy jó lenne, ha
indulna az időseknek számítógépes ismereti kurzus, amely érdekében
már szintén tettünk lépéseket. Januártól tervezzük a Szenior Akadémia indítását, ami egy országos hálózatként működik és tudományos
valamint gyakorlati témákban egyetemi tanárok tartanak előadásokat
az idősebb korosztály számára.
Milyen jelentősebb programokat terveztek még ebben az évben?
Készülünk egy adventi programsorozatra, amely a város főterén a négy
egymást követő vasárnapon kerül majd megrendezésre. Minden alkalommal 17.00 órakor lesz a gyertyagyújtás, amelyet a különféle felekezetek részéről lelkészi szolgálat követ, majd 17.30-kor egy-egy koncert.
November 29-én a Stellaria Media kórus előadását hallgathatja meg a
közönség, december 6-án Gryllus Vilmos látogat el hozzánk Nótás Mikulás koncertjével. A december 13-i alkalom egy bővített eseménysorozat lesz, 14.00 órától kézműves kirakodó vásárral, amelyre az intézmény
elérhetőségein várjuk az árusok jelentkezését. Ezen a napon lesz még
vendéglátás, fellépnek az óvodások, zeneiskolások, a Csengettyű zenekar, de tűzzsonglőr bemutatót is láthatunk. Végül december 20-án egy
autentikus betlehemes műsorral készülünk a karácsonyra.
Zádori Mónika

Aszódi
Helytörténeti Akadémia
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Polgármesteri Hivatal,
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Bánk Bán - avagy opera az
ügyelő szemével
Előadó: Szebenyei Etelka –
Az Opera Nagykövete
Közreműködik:
Szerekován János –
operaénekes - tenor
2020. november 05. 1800 óra
(csütörtök)

Budapesti tücsökmuzsika
Előadó: Gryllus Dániel –
Kossuth-díjas előadóművész
2020. november 12. 1800 óra
(csütörtök)

Építészeti csodák, a
szakralitás feltámadása a
profán világban
Előadó: Dr. Jászberényi József –
Milton Friedman Egyetem
tanára, felnőttképzési igazgató
2020. november 19. 1800 óra
(csütörtök)

A magunk Petőfije:
A kultusz irodalmi termékei
a költő aszódi korszakáról
Előadó:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs –
irodalomtörténész,
Aszód város polgármestere
2020. november 26. 1800 óra
(csütörtök)
Az előadásokra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. A részvételi szándékát kérjük az alábbi
elérhetőségeink egyikén jelezze felénk:

E-mail: info@kulturaaszod.hu | Telefon: +36 28 400 606
A programok csak a hatályos járványügyi előírások
betartásával látogathatók. Szájat és orrot eltakaró
2020 NOVEMBER
maszk viselése kötelező az előadások
alatt.

Sztán István zsonglőrködése oda vezetett, hogy én például, képviselőtársaimhoz hasonlóan, kétszer szavaztam meg, hogy a kondipark a Richly Emil parkban épüljön meg, ami egyszer sikerült,
máskor pedig ott épült meg, amit kezdettől fogva elleneztem. A
történet itt még nem nevezhető „aszódikumnak”, de már sok nem
választotta el attól.
Egy júniusi testületi ülésre, 2019. június 23-i keltezéssel benyújtottam egy képviselői beadványt, amiből idézek:
„Jelen javaslatomat azért teszem meg, mert a Széchenyi utcába
telepített Edzőpark helyének kiválasztását kezdettől fogva helytelenítettem. A pályázat beadást azonban támogattam. Mára kiderült, hogy az Edzőparknak az emberek örülnek, azonban az is
nyilvánvalóvá vált, hogy a létesítmény helymegválasztása tévedés
volt. Több szakembernél tájékozódtam, s a következő indokok
alapján kijelentem, az Edzőpark rossz, veszélyes helyen épült meg.
A jelenlegi helyzet fenntartását nem támogatom.
1. Közlekedésbiztonsági szempont. Az Edzőpark egy veszélyes,
beláthatatlan kanyarban van. A Szabadság tér és Iklad között
nincsen tudomásom gyalogátkelőhelyről. Az Edzőparkba
járó fiatalkorúak mellett, kvázi mindenki ki van téve a balesetveszélynek, mert szabályosan nem tud átmenni egyik oldalról a másik oldalra.
2. Egészségügyi szempont. Forgalmas út mellett teljesen ellenjavallt a sportolás. A fokozott lélegzéssel együtt járó testedzéskor a gépjárművek által kibocsátott káros anyag fokozott
mértékben jut be a sportoló szervezetébe.
3. Városépítészeti-városképi szempont. A Tabán tér egy szakrális tér. Ott áll a Római katolikus templom és a Hitéleti Központ valamint az 1848-49-es Emlékmű. Ebben a környezetben idegen test, nem oda való objektum az Edzőpark.
4. Emberi-egymás mellett élési szempont. Az Edzőpark léte
és az ott várható mozgás, a használatból adódóan komoly
mértékben zavarja a szomszédban lakó családot. A rendeltetésszerű használatot az Önkormányzat 24 órán keresztül nem
fogja tudni ellenőrizni.
5. Időjárási szempont. A terület erősen érintett a csapadékvíz
elfolyásakor. A hely ki van téve a természet folyamatos károsító- és romboló hatásának.
6. Törvényességi szempont. Az Önkormányzat a 644-es hrsz.-ú
ingatlanra adta be és nyerte el a pályázatot. Az Edzőpark
azonban a 645-ös hrsz.-ú ingatlanra lett felépítve. Törvénytelen dolgot az Önkormányzat nem tarthat fenn.
Mindezek figyelembevételével, hivatalosan a következőt javaslom:
Az Edzőparkot az Önkormányzat saját pénzén bontsa le, majd a
Városfejlesztési Bizottság javaslatát megtárgyalva, a kiválasztott
helyen építse fel. A nevezett Széchenyi utcai ingatlan további sorsáról, hasonlóan a bizottsági javaslatot követően, döntsön a képviselő-testület.
A pályáztatóval a Polgármester vegye fel a kapcsolatot, tájékoztassa a helyzetről és szerezze be a szükséges hozzájárulást. Amennyiben nem lehetséges az Edzőparkot az Önkormányzat saját költségén másutt felépíteni, az Önkormányzat fizesse vissza az elnyert
összeget, bontsa le az Edzőparkot és építse fel az új helyén!”

Biztonságos helyen edzhetnek
a sportolni vágyók
A „halálkanyarból” a Csengey Gusztáv Általános Iskola
sportpályájára helyeztük át a kültéri edzőparkot.
Néhány év múlva, ha valaki Aszód legújabb kori történelmét
szeretné papírra vetni, s eljutna a 2019-es választásokig, erősen
vélelmezhető, hogy a választási kampány egyik meghatározó elemeként a Széchenyi utcai edzőparkot fogja kiemelni. Mondjuk ki,
nem is ok nélkül. A park odatelepítésének módja, az odatelepítés
elleni polgári ellenállás és az ezáltal kialakuló politika küzdelem,
valóban tekinthető a 2019-es választást megelőző időszak jelentős
tényezőjének.
Miután Sztán István korábbi polgármester a 2019. Március 15-i
Tabán téri ünnepi beszédében, a kondipark szomszédságában
kihangsúlyozta, hogy a képviselő-testület 88.9 %-a támogatja őt,
magamra ismertem, mint 11.1 %. E kirekesztés a másként gondolkodásomnak szólt, amit többek mellett a nevezett kondiparkkal
kapcsolatos véleményemmel vívtam ki a volt polgármesternél.
Meg sem említettem volna ezt a kis polgármesteri kedvességet, ha
az interneten nem hozta volna le egy engem folyamatosan támadó
csapat vezérúttörője, hogy én is megszavaztam a kondipark odatelepítését, igaz, mint írta, akkor még fideszes voltam. Magánemberként és történészként is szeretem a tényeket felhasználni, mert
a gyakorlat megmutatta, hogy az célravezetőbb, mint a dolgok
tendenciózus hamis beállítása és a nyílt hazudozás, mint azt teszik
például a magukat láthatatlannak gondoló partizánok.
Lássuk hát a tényeket az edzőparkkal kapcsolatban!
A képviselő-testület Sztán István előterjesztése nyomán két edzőpark megépítésére adta be 2016. július 19-i határozata alapján a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a pályázatát. A pályázatban
fontossági sorrendet is megállapított, mely szerint az 1. Richly
Emil park. 2. Széchenyi utca 644 hrsz. ingatlan. Ezt a pályázatot
mindenki, én is támogattam, mert mindannyian bizonyosak voltunk abban, hogy a pályáztató csak egy park megépítését fogja támogatni, s az a Richly Emil parkban jó helyen lesz. A pályáztató
így is járt el, támogatta a Richly Emil parkban a pálya megépítését.
Ennek ellenére, ebből a pénzből, szabálytalanul, a 2. helyre rangsorolt Széchenyi utcai edzőparkot építtette meg a polgármester.
A képviselő-testület Sztán István újabb előterjesztése nyomán
2018. január 25-i határozata alapján a Vidékfejlesztési Pályázatokra nyújtott be pályaművet, nevezetesen a Richly Emil parkban
létesítendő edzőpark megépítésére. Nyilván ezt a pályázatot újra
mindenki támogatta. Ezen a pályázaton nyert összegből épült meg
a Richly Emil parkban a pálya.

ASZÓDI TÜKÖR

A képviselő-testület nem kívánt tovább foglalkozni az üggyel,
azaz, korábbi képviselőtársaimnak megfelelt az a hely, ahonnan
szeptemberben elkerült a park.
Sztán István 2019. június 20-a környékén egy újságírónak azt
nyilatkozta, hogy a Széchenyi utcai ingatlan tekintetében mindkét helyrajzi számra beadta a képviselő-testület a pályázatát. Az
igazság azonban az, hogy mind a nevezett előterjesztésben, mind
pedig a meghozott határozatban csak a 644 hrsz. ingatlant nevezte
meg a volt polgármester, illetve a képviselő-testület.
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A pálya nem a megnevezett területen épült meg. Több sebből vérzett ez az egész ügy, úgyhogy a
jelenlegi városvezetés, azok is, akik korábban is, jelenleg is képviselők, de 2019 júniusában a park
elmozdítása ellen szavaztak, támogatták áttelepítését a Csengey Iskolába. A nevezett interjúban Sztán
István azt mondta, hogy olyan csak a mesében van, hogy egy megépített parkot a megépítését követően máshová helyezzenek.
A mesék azonban olyanok, mint az álmok, ha az emberek jó cél megvalósítása érdekében akarják,
valóra is válnak. Aki nem hisz a mesékben és az álmokban, menjen el a Széchenyi utcába, nézze meg
hol volt a kondipark, majd menjen el a Csengey Iskolába, nézze meg hová került, gondolja át, melyik is
a jobb hely, és ha eddig még nem próbálta, higgyen a mesékben, már csak azért is, mert ott általában
minden jóra fordul!
Asztalos Tamás, alpolgármester

Szokatlan érmelelet a Petőfi Múzeum pincéjéből
Az 1984-es állandó kiállítás rendezésekor a múzeumi épület pincéjében kapott helyet a kerámiaművességet az őskortól a középkorig bemutató tárlat. Az agyagművesség változását ezredéveken át
követő vitrin a helyiség közepén helyezkedett el, kialakítását tekintve pedig tégla alapra elhelyezett,
felső sarkaiknál csavarral rögzített üveglapokból állt. Az illesztések közötti rések alkalmat adtak
arra, hogy a látogatók pénzérméket csúsztassanak a vitrinbe.
Az alábbiakban felsorolt érmék 1989 októberében
kerültek kiemelésre:
Érme
50 garas
2 sztotinka
25 haller
20 haller
10 haller
10 haller
1 korona
1 márka
20 penni
10 penni
2 zloty
50 garas
5 pfennig
15 ban
10 ban
2 kopejka

db
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Keltezés
1982
1962
1962
1980
1967, 1978
1982, 1986
1973
1978
1963
1972
1960
1957
1980
1960, 1975
1986
1961, 1980

Származási hely
Ausztria
Bulgária
Csehszlovákia
Csehszlovákia
Csehszlovákia
Csehszlovákia
Dánia
Finnország
Finnország
Finnország
Lengyelország
Lengyelország
Németország
Románia
Románia
Szovjetunió
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Sajnos arról nem maradt feljegyzés, hogy pontosan mennyi idő alatt gyűlt össze ez a rendhagyó
numizmatikai leletegyüttes, de érdekes képet
fest a renitens érmedobáló múzeumlátogatók
összetételéről a 80-as évek végén. A pénzek között ugyan többségben vannak a keleti blokk
országai által kibocsájtott érmek, de nem elhanyagolható mennyiségben találunk nyugati valutát is. Az osztrák és német váltópénzek előfordulása papírforma eredménynek mondható, de
a Skandináv jelenlét már kevésbé, sőt a mostani
helyzetre vetítve kijelenthetjük, hogy a 2010-es
években nem találkoztunk dán, vagy finn látogatókkal a múzeumban, míg némettel, vagy osztrákkal igen. Az sem meglepő, hogy a legközelebbi
szomszédos államból, a mára már feloszlott Csehszlovákiából származik a legtöbb érme, az viszont
érdekesség, hogy a többi szomszéd közül csupán az egyik valutája hiányzik a kollekcióból, mégpedig
a volt Jugoszláviáé.
Végezetül elmondható, hogy mostanra teljesen kiveszett ez a fajta múzeumlátogatói szokás, legalábbis
Aszódon. Igaz, hogy az említett pincében elhelyezkedő kiállítás már lebontásra került, de továbbra is akadnak olyan installációs hézagok, melyek lehetőséget kínálnak az érmék becsúsztatására.
Talán jobb is így, mivel egy üvegvitrin megbontása nem pár perces feladat.
Klamár Balázs történész, muzeológus
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HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 (30) 260-6054

aszoditukor2020@gmail.com

Leadhatja a már
nyomdakész
hirdetési anyagát,
vagy grafikusaink
elkészítik Önnek
új, személyreszabott
egyedi hirdetését.
SZERKESZTŐSÉG:
Aszód, Kossuth L. u. 3.
(Udvarház)
hétfőtől-péntekig: 800-1600
2020 NOVEMBER

Passzold vissza Tesó!
Októberben a magyarországi
Jane Goodall Intézet vezetője,
Kádár András tartott tartalmas előadást természetvédelemről, környezettudatosságról és az intézet munkájáról
könyvtárunkban. Az érdeklődők megismerkedhettek a
Roots & Shoot (Rügyek és Gyökerek) programmal, mely Magyarországon 2006. óta működik, és fő célja a gyerekek,
fiatalok környezeti nevelése.
Ezen kívül szó esett a „Passzold
vissza Tesó!” kampányról is,
amelyet a Jane Goodall Intézet
indított az Afrikáért Alapítvány
és a Védegylet Egyesület segítségével. Ennek célja a használaton
kívüli mobiltelefonok összegyűjtése és újrahasznosítása a
veszélyeztetett fajok (pl. csimpánzok és gorillák) élőhelyének
védelme érdekében.
www.janegoodall.hu/mobilkampany

Könyvtárunk a kampány keretében 2019. óta gyűjtőpont. Az
előtérben elhelyezett gyűjtődobozba bárki bedobhatja régi,
megunt, nem használt mobiltelefonját. Az előadás végén ajándékkal lepett meg bennünket az
előadó. A könyvtár újabb egy
évre megkapta a Mambou nevű
csimpánz névleges örökbefogadását kiemelt támogatóként.
Mambou az afrikai Tchimpounga rezervátumban él, ahová árván, betegen, legyengülten
érkezett, ám az állatorvosok és
a gondozók munkájának hála
ma boldog felnőtt csimpánzként
él szabadon a telepen. És végül
szerepeljen itt Dr. Jane Goodall
gondolata, amiben hiszünk:
„Minden egyes ember meg tud
változtatni valamit – minden
nap és minden percben.”
Nagy Judit
gyermekkönyvtáros
ASZÓDI TÜKÖR

Könyvtári ajánló
Az újonnan szerzett könyvekre vonatkozóan minden héten
olvashatnak ajánlót az érdeklődők online felületünkön,
melyet a kulturaaszod.hu/
konyvtar oldalon találnak,
valamint az Aszódi Integrált
Kulturális Intézmény facebook oldaláról is elérhetnek.

Köszönet a könyvekért!
A könyvtár munkatársai
szeretnének
köszönetet
mondani mindazoknak,
akik ebben az esztendőben
is
könyvadományaikkal
gazdagították a könyvtár
gyűjteményét. Persze tudjuk, hogy legtöbbször azért
kerülnek leadásra könyvek
hozzánk, mert otthon már
kinőtték a polcokat, vagy
lakásfelújítás után, esetleg költözéskor már nincs
ezernyinek hely. Mi viszont
örömmel fogadjuk a feleslegessé vált (de nem koszos,
penészes, hiányos, szakadt,
használhatatlan…) példányokat, elsősorban azért,
mert sokkal többet érnek
annál, mintha egyből a
hulladék-konténerben végeznék. Emellett olykor
ritka gyöngyszemekre is
akadhatunk köztük, vagyis
olyan alkotásokra, amelyek
már könyvesboltokból – és
sokszor antikváriumokból
– sem beszerezhetők.
Könyvtári könyveink – a
kölcsönzések révén – idővel elhasználódnak, ezért a
még nem oly régi műveket
is pótolni tudjuk egy jobb
állapotban levő darab által.
Azonban, ha már meg is
van egy kötet nálunk jó állapotban, az adományként
érkezett kiadványokra még
így is szép jövő várhat: az
évente megrendezett
„Rongyoskönyv
vásár”
(a név ne tévesszen meg,
amely inkább a használt
könyvekre utal, hiszen számos kifogástalan állapotú

példányt tartalmaz!).
Idén októberben is megtartottuk a töretlen népszerűségnek
örvendő
’könyvturkálónkat’, ahol
a könyvbarátok kedvükre
böngészhetnek a szépirodalmi alkotások-, fantasysci-fi és kalandregények-,
mesekönyvek-, tudományos művek-, lexikonok-,
szótárak-, nyelvkönyvek
garmadájából,
minden
korosztálynak megfelelő
irodalomból.
De mi történik azokkal a
szerzeményekkel, amelyek
még ekkor sem találtak új
gazdát?
A megmaradt könyveket
még ezután is felkínáljuk
óvodáknak,
iskoláknak,
gondozási központoknak,
karitatív szervezeteknek
– ha van szállításra lehetőség, határon túliak számára is. Általában már csak
a viseltesebb, elavultabb,
vagy érdeklődésre kevésbé számon tartott olvasmányok maradnak meg,
melyek ekkor kerülhetnek
papír újrahasznosítása céljából feldolgozó üzembe.
Természetesen, a használt
könyveken kívül az újabban megjelent irodalmi
alkotásokkal is – átlagosan kéthavonta – bővítjük,
frissítjük könyvtári állományunkat, mindig figyelembe véve az olvasói kéréseket, kívánságokat.
Benkó Norbert, könyvtáros

12

Jeffrey Archer: Aki mer…
A művészettörténetért rajongó
Scotland Yard-nyomozó beteljesítheti az álmát: a Scotland
Yard műkincsvédelmi osztályára kerül, ahol zöldfülűként
rögtön egy felbecsülhetetlen
értékű Rembrandt-festmény
után nyomozhat. A műtárgy
felkutatásában egy gyönyörű
muzeológus is a segítségére
van. Ám a hölgy múltja olyan
titkot rejt, amely semmiképp
sem derülhet ki.

Ann Mah: A szőlőskert titka
Az ízig-vérig amerikai Kate
visszatér családja ősi burgundiai pincészetébe, ahol felfedez egy elveszett naplót, egy
ismeretlen rokont és egy sötét
titkot, amit családja a második
világháború óta rejteget. Kutatni kezd a családtörténetben,
miközben egyvalakit próbál
csak elkerülni: a szomszéd
Jean-Lucöt…

MODERN FERTŐTLENÍTŐ ESZKÖZT KAPOTT AZ ORVOSI ÜGYELETI RENDELŐ

Civil segítség az egészségügynek

közösségi
élet

tartja, hogy az adományozók is lássák, valóban jó helyre kerül
a pénzük, hiszen az emberek gyakran bizalmatlanok az ilyen
irányú megkeresésekkel kapcsolatban. Azt is megtudtuk, hogy
terveik között szerepel EKG készülékek és defibrillátor vásárlása
is az orvosi ügyeletek számára, amit aztán egy-egy rendezvény
idejére akár az önkormányzatok rendelkezésére is bocsáthatnak.

Az egészségügy támogatása mindannyiunk közös ügye, ami
most napról napra fontosabbá válik. Egyre több egyesület és civil adományozó segíti az egészségügyi dolgozók munkáját, hogy
modern eszközökkel felszerelve védekezhessenek a vírus elleni
küzdelemben. Nemrégiben az aszódi orvosi ügyelet rendelőjének
eszköztára bővült egy ózongenerátorral, melynek segítségével
vegyszerek nélkül fertőtleníthetik a rendelőt és a várótermet is.
A készülék megvásárlásához szükséges
összeget az aszódi Nederbag Bt. biztosította, amelynek ügyvezetője, Nyírő
László elmondta, hogy az Országos
Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület megkeresésére reagálva ajánlották
fel segítségüket.
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit
Kft. számára az egyesület elnöke adta
át a több település vállalkozói által felajánlott adományokból vásárolt gépeket, hogy eljuttassák őket a támogatott
települések orvosi ügyeleti pontjaira.
Egyúttal azt is hozzáfűzte, fontosnak

A zene ajándék!

Aszódi
Csemete Csacsogó Klub

A NEMZETI FILHARMONIKUSOK
ASZÓDON
Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény és a Podmaniczky
Művészeti Iskola szeretettel meghívja Önöket a

„Egy hely, ahol jól érzi magát Baba és Mama”
Kedves Anyukák és Gyerekek!

2020. november 17-én, kedden 17 órától

Nagy szeretettel hívunk benneteket egy
Csacsogó klubba, ahol egy hangulatos
környezetben tölthetünk el vidám
pillanatokat, miközben a Csemeték
játszanak.

megrendezésre kerülő kamaratermi kóruskoncertre.

Helyszín: Kossuth Lajos utca 72. - kamaraterem
A részvétel díjtalan, de a vírushelyzetre való tekintettel
regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi telefonszámon fogadunk: 28/ 400 606

Helyszín: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény
Aszód, Kossuth Lajos út 42.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Törökné Sebők Rita: +36 70 371 2171
Aszódi Csemete Csacsogó Klub Facebook
csoportban
Gyere és legyél egy új közösség tagja!

MINDEN SZERDÁN 1000-1100 ÓRÁIG
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény
Városi könyvtár
2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72.

+36 28 400 606
konyvtar@kulturaaszod.hu
kulturaaszod.hu

A Nemzeti Énekkar - fotó: Csibi Szilva

13

2020 NOVEMBER

Finomság Márton napjára
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”
– tartja a mondás, és ugyan ki szeretne éhezni? Ezért aztán
november közepéhez közeledve, rendszerint megnő a
szárnyasok eme nagytestű képviselője iránti kereslet. Mivel
azonban nem egy szokványos, hétköznapi húsféleségről
van szó, sokan bele sem mernek kezdeni egy jól megtermett
libacomb sütésébe, mert félnek, hogy kiszárad a hús.
Pedig néhány egyszerű szabály betartásával kívül ropogós,
belül omlós, ízletes finomságot készíthetünk. Gyakran
felmerül az a kérdés is, hogy milyen köretet kínáljunk hozzá,
főleg, ha a megszokott, krumpli, káposzta, savanyúság
helyett valami izgalmasabbra vágyunk. A sütőtök ebben az
esetben kitűnő választás lehet, amit almával kombinálva
és a libacombbal együtt sütve igazán különleges fogást
kínálhatunk.
A libacombokat sózzuk, borsozzuk, ízlés szerint fűszerezzük,
majd egy zsírral kikent tepsibe fektetve, lefedve, 170-180
Celsius fokon süssük két óra hosszáig. Közben tisztítsunk
meg és daraboljunk fel nagyjából 1 kg sütőtököt, és 2 nagyobb
almát. Amikor lejárt a sütési idő, vegyük ki a libacombokat
a tepsiből, szórjuk bele a feldarabolt tököt és almát, majd
helyezzük rá a libacombokat a bőrös felükkel felfelé. Ezután
már lefedés nélkül tegyük vissza a sütőbe, és süssük további fél
órán keresztül, amíg a zöldségek megpuhulnak és a libacomb
szép piros lesz. Az igazi ínyencek szórhatnak némi friss
rozmaringot is a tökös keverékbe, úgy még finomabb, frissebb
ízű lesz az étel. Tálalhatjuk a libacombokat csak a zöldséges
körettel, de kínálhatunk mellé krumplipürét is.

Hozzávalók 4 személyre:
4 libacomb, 1 kg sütőtök, 2 nagyobb alma, só, bors

Őszi színkavalkád
ASZTALDÍSZ A KAMRÁBÓL

Néha nem is gondolnánk, hogy a leghétköznapibb dolgokból
milyen különleges dekorációt készíthetünk otthonunkba.
A piacon vagy a zöldségesnél járva az évnek ebben a szakában
szebbnél szebb változatos formájú és színű dísztökökre lelhetünk, amelyek néhány virággal, gyümölccsel kombinálva az
ünnepi asztal díszévé válhatnak.
Légies hatást érhetünk el, ha a dekorációs elemeket, egy üvegből készült tortatálon rendezzük el. Először a tál szélén körbe
helyezzünk el néhány tujaágat, esetleg csipkebogyót, majd
tegyünk középre két-három színes, különféle formájú tököt.
A tál nagyságától függően egy-egy mécsestartóval, vagy talpas
pohárban virágokkal, bogyókkal tehetjük még egyedibbé a
kompozíciót.

ASZÓDI TÜKÖR
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LÉLEKHARANG
TEMETKEZÉS

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS
2170 Aszód, Kossuth L. út 33. (Hátul az udvarban!)

ELADÓ/KIADÓ
INGATLANOKAT
KERESÜNK ASZÓDON
 06 20 445 9138



CASANETWORK Ingatlaniroda
Gödöllő, Petőfi tér 12.
www.casanetwork.hu

A kuponnal
sikerdíjunk

2%

d mon
DESIGN STÚDIÓ

EGYEDI KERÁMIÁK
KÜLÖNLEGES
ALKALMAKRA
ajándék- és dísztárgyak
közvetlenül az alkotótól

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

(28) 400-113

Éjjel-nappal hívható:
Dániel Jánosné e.v.

06 (20) 972-8675

www.temetkezésaszod.hu
facebook.com/temetkezesaszod
Ne kínlódjon a fával, fűtsön KLÍMÁVAL!
Olcsó, tiszta megoldás!
Syen Muse 3,5 kW telepítve 223000 Ft!
Hőszivattyúval kapcsolatban is várom hívását:
06 (30) 534-4632 Facebookon: 60 Klíma

HIRDETÉSFELVÉTEL:

aszoditukor2020@gmail.com
Költöztetés, Lomtalanítás
Zongora és Páncélszekrény szállítás
Hétvégén és ünnepnapon is.
06 (30) 913-4599

Téli madáretetés

környezetünk
védelme

A hideg idő beköszöntével megkezdhetjük a madarak etetését a kertünkben, teraszon, erkélyen vagy akár egy ablakpárkányon is. Nem mindegy azonban, mivel
kínáljuk őket, mert néhány táplálék inkább káros, mint hasznos a számukra.
Fontos, hogy semmiképpen ne adjunk se az énekesmadaraknak, se a vízimadaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksütemény, popcornt, chipset és hasonlókat, mert
ez kifejezetten káros a számukra. Az etetőben napokig, hetekig is elfogyasztatlanul
maradó kenyérfélék erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak
pusztulását is okozhatják. Csupán az alkalmilag, kis mennyiségben és azonnal elfogyasztott (tehát még nem erjedt, nem penészes) kenyérfélék fogyasztása, például
amit a buszmegálló verebei felcsipegetnek, nem ártalmas a madarakra.
Nagyon fontos továbbá az is, hogyha már elkezdtük etetni a madarakat, akkor ne
is hagyjuk abba egészen a tavaszi jó idő beköszöntéig, mert miután hozzászoktak,
már számítanak is a táplálékra, amelynek megszűnése elhullásukat is okozhatja.

Akár a gyerekekkel is készíthetünk madárkalácsot
olvasztott marhafaggyú és magvak keverékéből

Eleségek, amelyeket bátran tehetünk
az etetőkbe:
•
•
•
•
•

Nem sózott, nem pirított fekete napraforgó
apró szemű magvak és magkeverékek (köles, muhar stb.)
natúr dió, mogyoró és egyéb olajos magvak
állati zsiradék: kacsa-, liba- és sertésháj, sertés zsírszalonna,
faggyú, főzéssel sótalanított étkezési szalonna, vaj
gyümölcsök, főként alma

HulladékRadar applikáció
Segítség az illegális szemétlerakók
felszámolásához
Sokunknak okoznak bosszúságot a legváltozatosabb helyeken felbukkanó, egyre terebélyesedő szeméthegyek. Mégis,
ezeket látva tanácstalanok vagyunk, hogyan is járulhatnánk
hozzá ezek eltüntetéséhez, főleg, ha nem tudjuk pontosan,
hol jelentsük be őket, és az intézkedéssel járó esetleges nehézségek is visszatartanak.
Ennek a folyamatnak a megkönnyítésére és hatékonyabbá
tételére jött létre a HulladékRadar nevű mobilalkalmazás,
amelynek letöltésével egy rövid regisztrációt követően egyszerűen lehet bejelentéseket tenni az illetékes hatóságok részére. Az applikáció nyár óta működik sikeresen, rövid idő
alatt több ezren juttatták el a szükséges információkat az
intézkedésre jogosult szervekhez. A tapasztalatok alapján
a szemét legnagyobb része építési és kommunális hulladék.
Az illegális lerakások főképp utak, vasútvonalak, folyópartok mentén találhatók, míg a településeken a külterületek,
félreeső helyek a legszennyezettebbek.

hulladekradar.hu

AZ ALÁBBI QR KÓD
SEGÍTSÉGÉVEL LETÖLTHETI
TELEFONJÁRA A SZÜKSÉGES
APPLIKÁCIÓT

