ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

A középiskolai továbbtanulás dilemmája – Aszódon továbbra is népszerű a műszaki képzés

GIMNÁZIUM VAGY SZAKGIMNÁZIUM?
A KSH legutóbbi, 2017-18-as tanévre vonatkozó adatai szerint 6700 diákkal kevesebb jár középiskolába, mint korábban. Ugyanakkor a gimnazisták száma 1,5 százalékkal növekedett az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Történt mindez annak
ellenére, hogy a kormány nem titkolt törekvésként azt szeretné, hogy minél többen
jelentkezzenek szakgimnáziumokba, és az érettségi mellett szakmát szerezzenek,
mert lassan minden szakterületen munkaerőhiány mutatkozik. Kíváncsiak voltunk, tapasztalható-e téren valamiféle változás a Váci Szakképzési Centrum Petőfi
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumában.

Az aszódi állami középiskolában az 1965-66-os
tanévben indult először szakközépiskolai osztály. A szakmát nyújtó képzés később tovább
erősödött, megépült az új szárny, ahol szakmai tantermek és tanműhelyek kaptak helyet.
Az évtizedek során képeztek itt mechanikai
műszerészeket, gépszerelő-és karbantartókat,
autószerelőket, manapság pedig gépésztechnikusok, elektrotechnikusok és informatikusok
kerülnek ki a padból.

– Nagyjából ugyanakkora az érdeklődés a
szakképzés iránt, mint korábban – tájékoztatta
lapunkat Leitli Gabriella, az iskola általános igazgatóhelyettese, aki szerint jobbára a Galga mentéről kerülnek ki szakgimnazista diákjaik. – Jól
megfigyelhető, hogy azok a szülők, akik korábban ide jártak, szívesen íratják ide gyermekeiket.
Mindez azt jelenti, hogy ők nagy valószínűséggel a régió vállalatainál jól tudták kamatoztatni
az itt tanultakat.
(Folytatás a 4. oldalon)

XXX. évfolyam, 1. szám | 2018. január

HONVÉDELMI
SPORTKÖZPONT
LÉTESÜLHET
VÁROSUNKBAN?
Tavaly decemberben levelet kapott
városunk polgármestere a Honvédelmi Minisztériumtól. A szaktárca
vezetője, dr. Simicskó István arra
kérte Sztán Istvánt, a város jelöljön ki olyan épületet, objektumot,
amely alkalmas volna egy honvédelmi sportközpont befogadására.

A tárca elképzelése szerint „hazánk önvédelmi képességének fenntartása és erősítése
érdekében meg kívánja teremteni annak a
lehetőségét, hogy a társadalom honvédelem
ügye iránt fogékony tagjai önkéntes alapon,
a rendszeres testmozgásra épített honvédelmi nevelési programon keresztül, szervezett
keretek között honvédelmi szempontból
hasznosítható tudást sajátíthassanak el”.
(Folytatás a 6. oldalon)

Tovatűnőben egy szép álom –
A nagyok szépülhetnek,
a kisebbek meg összedőlnek?

PODMANICZKYKASTÉLY
Az elmúlt hetekben ismét sokat keringett az interneten az a hír, hogy az
aszódi Podmaniczky-kastély kikerült
a korábban már többször módosított
Nemzeti Vár és Kastélyprogramból.

(Részletek a 6. oldalon)
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ASZÓDI TÜKÖR

Önkormányzati határozatok

2017. december 7.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
172/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata
beszámoló az Albert Schweitzer Kórház
Aszód Szakrendelő Intézet munkájáról

Aszód Város önkormányzat Képviselő-testülete
az Albert Schweitzer Kórház Aszód Szakrendelő Intézet munkájáról szóló beszámolót, jelen
határozat melléklete szerint elfogadja azzal a
kéréssel, hogy a beszámoló 3. oldalán található
Vagyongazdálkodás fejezetét Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet pontosítsa.
173/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata
Aszód Város Településszerkezeti Tervének kiemelt fejlesztési területekre vonatkozó módosításának elfogadásáról

Aszód Önkormányzatának Képviselő-testülete
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban
foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

1. Aszód közigazgatási területére vonatkozóan
elfogadja és jóváhagyja jelen határozat 1 sz.
mellékletét: Aszód Településszerkezeti tervének módosító 1-4 módosítás tervlap részleteit.
2. Jelen határozattal elfogadott, 1. pont szerinti TSZT módosítással a település közigazgatási
területére vetített biológiai aktivitás érték nem
változik;
174/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata a
reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről valamint az ehhez
kapcsolódó településképi bejelentési
eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendelethez

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről valamint az ehhez kapcsolódó
településképi bejelentési eljárás szabályairól
szóló 21/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelet
hatálybalépéséről és annak tartalmáról Aszód
Város lakosságát tájékoztatja az Aszódi Tükör
újságban is.

MÓNI FOTÓ
Aszód, Kossuth L. u. 38. (+36) 28 400 957 www.monifoto.hu
Nyitva tartás: H–P 08:00–17:00, Sz: 08:00–12:00

FOTÓKHOZ
KÉPKERETEK

nagy választékban
10x15-ös mérettől kaphatók,
de vállaljuk egyedi méretű
goblenek, festmények
keretezését is
lécminták alapján.

Önkormányzati határozatok
175/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata a
Településképi arculati kézikönyv elfogadásáról

1. Aszód Város Képviselő-testülete jelen határozat mellékletként Aszód Város Településképi
arculati kézikönyvét elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az Aszód Város Településképi arculati kézikönyv könyv
formában való megjelentetésének fedezete a
2018. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által tett és
2017. december 7-én érkezett véleményezésben
foglalt javaslatokat a Polgármester a Főépítész
és a kézikönyv készítője bevonásával Aszód Város Településképi Arculati Kézikönyvébe beépíti.
176/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata a Településképi rendelet előzetes tervezetéről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
településkép védelméről szóló rendelet-tervezetet
a Főépítész által tett javaslattal együtt megismerte.
A Képviselő-testület tagjai javaslataikat 2018. január 5-ig írásban tegyék meg a Polgármester felé.
177/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata a
Gazdasági Program módosításának
megtárgyalására és elfogadására

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete, a 2015-2019 évekre vonatkozó középtávú
Gazdasági Program módosítását megtárgyalta,
a módosított Gazdasági Programot jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
178/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata
Aszód Város Önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési terv végrehajtására
szerződő fél kiválasztásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. évi belső ellenőrzési terv alapján történő belső ellenőrzés elvégzésével a
Vincent Auditor
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t
(székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 3.)
bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés pénzügyi fedezetére 1.238.250,- forint a
2018. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázóval történő szolgáltatási szerződés megkötésére.
179/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata a
munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete
– Aszód Város Önkormányzata és intézményei:
– Aszódi Polgármesteri Hivatal,
– Aszódi Napsugár Óvoda,
– „Aranykapu” Bölcsőde,

2018. január

– Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye,
– Aszód Városi Kulturális Központ
tekintetében a 2018. január 1. napjától történő
munka- és tűzvédelmi feladatok elvégzésével a
Start 2000 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Szőlőhegy u. 16., adószám: 11890623-2-10)
bízza meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy a munka- és
tűzvédelmi szolgáltatás pénzügyi fedezete,
bruttó 88.900 Ft /hó, a 2018. évi költségvetésbe
betervezésre kerüljön.
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert,
hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval történő
szolgáltatási szerződés megkötéséről, valamint a
kapcsolódó feladatok megvalósításáról.
180/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata az
önkormányzati ASP rendszerhez való
csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötéséről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozáshoz kapcsolódó
szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. A Képviselő–testület az „Önkormányzati
ASP rendszer szolgáltatási szerződés” –t a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására, valamint a csatlakozáshoz

kapcsolódó további szükséges intézkedések
megtételére.
181/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata a
330 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú
ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában

Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az alábbi táblázatban szereplő, az önkormányzat üzleti vagyoni körébe tartozó ingatlant, nyilvános pályázat útján értékesíti az
alábbiakban meghatározott induló áron, a határozat melléklete szerinti „Pályázati felhívás”
tartalommal.
Ingatlan nyilvántartási
besorolás

Lakóház, udvar,
gazdasági épület

Címe

Béke utca 10.

Helyrajzi szám

330 hrsz.

Értékesítésre javasolt ár

443.000 Ft

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázati
felhívás közzétételével. Amennyiben a pályázati
felhívásban megadott határidőig pályázat nem
érkezik, az értékbecslés érvényességének figyelembe vételével a benyújtás határideje 30 nappal
kerüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg a
pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik, vagy a
Képviselő-testület másként nem rendelkezik.

Minimum 300.000 Ft
fizetéssel, keressük
a legjobb
üzletkötőket,
vagy akik a legjobbak akarnak
lenni, friss nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
Egyhetes ingyenes bentlakásos
átképzéssel készítjük fel
a munkatársakat.
Info: www.domusmed.hu
vagy 20/238-2400.
2018. január

ASZÓDI TÜKÖR

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium
konyhájáról
„A” és „B” menü választás
Ára: 650 Ft / adag
Telefon:
(+36) 30 742 7972
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Iskolai élet

182/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra
érkezett pályázat értékeléséről (2170
Aszód, Hatvani út 1. fsz.3.)

Értékeink
A középiskolai továbbtanulás dilemmája – Aszódon továbbra is népszerű a műszaki képzés

Podmaniczky-kastély – A nagyok szépülhetnek, a kisebbek meg összedőlnek?

GIMNÁZIUM VAGY SZAKGIMNÁZIUM?

TOVATŰNŐBEN EGY SZÉP ÁLOM

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület
1239/2/A/7 hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Hatvani út 1. Fszt. 3. szám alatti társasházi lakásra érkezett pályázatot értékelte, és úgy dönt, hogy a fent
nevezett ingatlant Zsámberger Katalin Bernadett
(2170 Aszód, Arany J. u. 16.) részére a pályázó által
ajánlott 7.500.000 Ft összegben értékesíti.
183/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra
érkezett pályázat értékeléséről (2170
Aszód, Hatvani út 1. fsz.4.)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód
belterület 1239/2/A/8 hrsz.-ú, természetben
2170 Aszód, Hatvani út 1. Fszt. 4. szám alatti társasházi lakásra érkezett pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a fent
nevezett ingatlan értékesítését a teljes épület
tulajdonviszonyának rendezéséig elhalasztja.
184/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata
Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervéről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testület
2018. I. félévi munkatervét.
185/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata az
Aszódi Tükör színes megjelenéséről

Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte az Aszód Tükör színes formátumban való megjelentetéséről szóló tájékoztatót.
Úgy döntött, hogy 2018. januártól az újságot
teljes terjedelmében színes formátumban jelenteti meg, 80 gr-os offszett papíron.
1. Az újság előállítási költsége díja: bruttó
430.000.- Ft/lapszám.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az Aszódi Tükör megjelentetésének költség fedezete a 2018.
évi költségvetésben kerüljön betervezésre.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerződés jelen határozatnak megfelelő
módosítására és aláírására.
186/2017.(XII.7.) ÖKT sz. határozata a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. november 16-án hozott 162.,163.,164.,16
6.,167.,168.,170 számú határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést
elfogadja.

(Folytatás az 1. oldalról) A szakgimnáziumi képzés „ellenzői” szerint túl korán dönti el jövőjét
az, aki 14 évesen a szakmai képzést választja, és
nehezen tud váltani, ha menet közben rádöbben, ez mégsem az ő világa.
– A szakgimnáziumi diákok heti nyolc órában
tanulnak szakmai tárgyakat, illetve részesülnek
gyakorlati képzésben. Mindez egyértelműen a
közismereti tantárgyak óraszámának rovására
történik, vagyis, ha valaki később a humán terület iránt érdeklődik, tényleg nehezebb lesz
váltania. A kilencedikesek esetében a szakmai
képzéseket kizárólag az iskola falain belül, a
szakmai termekben, tanműhelyekben tartjuk –
mondta az igazgatóhelyettes. – Az oktatás pedig
olyan értelemben szigorú, hogy a mulasztás a
gyakorlat esetében maximalizálva van, ha ezt a
keretet – amely az összes óraszám 20 százalékát
jelenti – átlépi a diák, vagy évet kell ismételnie,
vagy el kell köszönnünk egymástól. Fontos azt is
tudni, hogy a szakgimnazistáknak év végén nyári
gyakorlaton kellett, illetve kell részt venniük, ami
jelentősen leszűkítette a nyári szünet időtartamát. E téren az új kerettantervben változás van,
a tanulóknak kevesebb gyári gyakorlatot kell
teljesíteniük, a kilencedik osztályos gépészeknek
például érintetlen marad a vakáció, az informatikusoknak pedig a 10. osztály elvégzését követően sem kell ezt vállalniuk. Azt, hogy a következő
esztendőkben mi lesz a trend, egyelőre nem tudni, ugyanis jövőre ismét változik a kerettanterv…
Az aszódi szakgimnáziumba jelentkezők többsége az informatika iránt érdeklődik. Buzás Zsigmond gyakorlatioktatás-vezető szerint ennek
nemcsak az az oka, hogy a gyerekek rengeteg
technikai berendezést birtokolnak, hanem az
is, hogy egyszerűen nem ismerik a gépészetet,
illetve azt, hogy pontosan mi vár rájuk. Éppen
ezért a tavaly novemberben tartott nyílt napon
az érdeklődő nyolcadik osztályosok nemcsak
szóban kaptak tájékoztatást, hanem lehetőségük volt például arra, hogy – talán életükben
először – furatot készítsenek egy marógéppel,
forrasszanak egy forrasztópákával vagy éppen
kipróbálják az Autocad rajzolóprogramot.
Az illetékes szaktárca minden évben közzé
teszi, hogy mely régiókban milyen szakmák

képzésére van igény. Környékünkben egyértelműen nagy igény mutatkozik gépészekre,
elektrotechnikai műszerészekre. Utóbbi szakmát az iskola tájékoztatása szerint azért nem
tanítják itt, mert sem elegendő szaktanterem,
sem elegendő szakember nincs, ugyanakkor
elektrotechnikusokat képeznek az érettségit
követően. Nekik a gyakorlati képzésük a hatvani Bosch-ban történik.
Ami a cégeket illeti: a gépészek esetében nagyon könnyű találni olyan vállalatokat, akik évközben, illetve nyári gyakorlatra fogadnak diákokat.
A probléma inkább a létszámmal van, ugyanis
egyszerre csak egy-két tanuló foglalkoztatását
tudják vállalni. Az informatikusok esetében is azért
könnyítettek a gyári gyakorlaton, mert itt még kevesebb cég tudott gyakorlati helyet biztosítani.
A visszajelzések alapján a szakképzésben
részt vevők 60-80 %-a a szakmájában helyezkedik el. Az arányt „rontja” az a néhány százaléknyi diák, akik az érettségit követően nem a
technikusképzést választják, hanem valamelyik
főiskolán, egyetemen folytatják a tanulmányai
kat: legtöbbjük természetesen továbbra is a
műszaki vonalon marad.
A nyolcadik osztályosoknak rövidesen dönteniük kell: gimnáziumba vagy szakgimnáziumba
jelentkezzenek. Buzás Zsigmond egyértelmű
az utóbbira voksol, annak ellenére, hogy tudja,
ma egy szakgimnázium elvégzése nagyobb feladat elé állítja a fiatalokat.
– Az a furcsa helyzet állt elő, hogy egy
szakgimnáziumot ma nehezebb elvégezni,
mint egy sima gimit. Az érettségin ugyanis ugyanazokat a tantárgyi követelményeket
kell teljesíteniük, mint gimnazista társaiknak.
Ugyanakkor nekik ott vannak a szakmai tantárgyak, amelyek 11-12. osztályban heti 10-12
plusz óra terhet jelentenek, és a végén ezekből szintén érettségizniük kell. Ami viszont a
kárpótlást adhatja, az az alkotás, a jól elvégzett
munka örömének évekkel korábban történő
megélése, és persze az is hogy a jó, magas szakmai felkészültséggel bíró szakemberek teljesítményét egyre magasabb fizetéssel honorálják.
Kép és szöveg: R. Z.
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(Folytatás az 1. oldalról) A valójában már 2016.
végén meghozott döntés azt mutatja, a koncepció változott: a sok kisebb kastély megmentése helyett a költségvetésből a legismertebb,
és ezek felújítására korábban is milliárdokat
kapott műemlékek további fejlesztését támogatják. Ilyen többek között a fertődi Esterházy-,
a nagycenki Széchenyi-, a keszthelyi Festetics-
kastélyegyüttes és park, a gödöllői Királyi kastély és a geszti Tisza-kastély.
2014-ben a Magyar Közlöny 158. számában
megjelent kormányhatározat szerint a kormány
elrendelte, hogy legkésőbb 2015. március 1-jéig
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vagyonkezelésében lévő 19 műemlékegyüttes és
a hozzájuk tartozó ingatlanok – az ingatlanok
őrzéséhez, karbantartásához, kezeléséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges személyi,
tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételek átadásával és a jogi helyzet rendezésének költségeivel
együtt – a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésébe kerüljenek. A 19 műemlékegyüttes között szerepelt az aszódi Podmaniczky, valamint
a Podmaniczky-Széchenyi-kastély is. Később a
tervbe újabb 16 helyszínt vontak be.
A program indítása éveken át húzódott.
A többszöri módosítások során újra változott a
felújítandó várak és kastélyok száma: előbbiből
az eredeti 35, illetve 36 helyett mindössze 20,
utóbbiból 19 maradt. A tervek megvalósítását
az is hátráltatta, hogy a végrehajtásért felelős
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot időközben beolvasztották a Miniszterelnökségbe. amely mindmáig felel a koordinálásáért.
A Podmaniczky-kastély sokáig városunk közéletének egyik helyszíne volt, ám tulajdonilag
sosem volt a városé. Az épületegyüttest húsz
éven keresztül a Magyar Evangélikus Egyház
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birtokolta, jelenleg a Magyar Államé, fenntartója az MNV Zrt.
Ha csak az utóbbi néhány évtizedre tekintünk vissza, akkor is sok-sok funkcióját tudjuk
megemlíteni. Tanultak itt általános iskolás diákok, működött benne levéltár, volt központja
az időközben megszűnt GAMESZ-nak, a Széchenyi-kastélyban pedig az állami gimnázium
messziről érkezett tanulói laktak egészen az
új kollégium átadásáig. Sokan a kastély dísztermében mondták ki párjukkal a boldogító
igent, és itt csendült fel először a Bécsben rálelt
kottának köszönhetően a Podmaniczky induló
a zeneiskola szimfonikus zenekarának előadásában. Tartott itt konferenciát az Országgyűlés
akkor még létező környezetvédelmi bizottsága,
és volt helyszíne filmforgatásoknak is. Legutóbb annak kapcsán írtunk az épületről, hogy
az AVKK kastélytúrát szervezett, amelynek részeként Dobák Balázs az itt játszódó regénye
most készülő második részéből olvasott fel
részleteket. Megannyi szép emlék…
Az épült évek óta üresen áll, ami a lehető
legrosszabb az állagmegóvás szempontjából.
Pedig a kastély hasznosítását illetően korábban
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számos elképzelés is napvilágot látott. Volt szó
arról, hogy felsőfokú tanintézmény egyik ide
helyezett karának ad otthont, felmerült egyházi múzeumként vagy szőnyegmúzeumként
történő hasznosítása, egy időben arról lehetett
hallani, hogy egy svéd befektetőnek köszönhetően szállodaként és wellness központként
funkcionál majd, akadt, aki úgy vélekedett, finn
kulturális központ lesz, de szó volt arról is, hogy
egy gyermekkórház rehabilitációs központjává
alakítják.
A legutóbbi elképzelés az volt – tekintve, hogy
az európai uniós forrás kulturális és turisztikai
fejlesztésre ad lehetőséget – hogy a műemlék
épületben a Közép-Európai Magyarok Néprajzi
Múzeumát alakítják ki, bővítve ezzel a térségben található kastélyok kínálatát. Sztán István

ezzel kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, valamint dr. Harrach Péter országgyűlési
képviselő, a KDNP frakcióvezetőjével – úgy tűnik, mindhiába.
Aszódiként rendkívül szomorú megélni, hogy
amíg a környék városaiban – Gödöllőn, Hatvanban és most már Turán is – a kastélyok megújultak, illetve folyamatosan fejlődnek, addig az
aszódi műemlékre – amely ráadásul városunk
szívében található – a további pusztulás vár.
Ugyan a tetején az elmúlt hónapokban végeztek tatarozást, a kastély díszterméről leszakadt
vakolatot – mely miatt megsérült Kracker Lukács csodálatos freskója is – nem javították ki.
Tudomásul kellene vennünk azt is, hogy az
ország számos pontján sok-sok hasonlóan szép
műemlék hiába várja a megújítását, és az ott
élők valószínűleg legalább annyira csalódottak,
mint mi. Jelenleg csak abban bízhatunk, hogy a
kastély előtti fák még sokáig élnek, és legalább
tavasztól őszig eltakarják a sokkal-sokkal jobb
sorsra érdemes épületet.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Helyi fejlesztések
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Vá r ha t ó á t a d á s:
20 1 8 ut ol só negyed év

HONVÉDELMI SPORTKÖZPONT
LÉTESÜLHET VÁROSUNKBAN?
(Folytatás az 1. oldalról) A válaszlevélben városunk első embere arról tájékoztatta a minisztert, hogy ilyen célokra alkalmas ingatlanokkal
Aszód városa nem rendelkezik. Ugyanakkor
figyelmébe ajánlotta a szaktárca vezetőjének a
40. Galga Vezetésbiztosító Ezred 2005. december 31-én bezárt laktanyáját, amely jelenleg
állami tulajdonban van, az állaga pedig folyamatosan romlik.
A sportközpont lehetséges helyszíneként a
polgármester az egykori 2-es számú épületet
jelölte meg. Ez közvetlenül a hatvani út felőli

kerítés mellett áll, az épületszárnyat le lehetne választani a nem hasznosítandó részektől.
Maga a terület pedig alkalmas volna gyakorló
pálya vagy lőtér kialakítására. A volt laktanya
egyébként korábban sportpályával is rendelkezett, nem hivatalos információk szerint ezt
juhok legeltetésére bérbe adták.
Sztán István levelére egyelőre nem érkezett
válasz. Városunk első embere ugyanakkor bizakodó, mert egykori katonaemberként tudja, a
szóban forgó terület – természetesen nem kevés anyagi ráfordítást követően – tökéletesen

Idén akár több, mint félmilliárd forint is juthat fejlesztésre

A LEGNAGYOBB TÉTELT EGY ÚJ
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉPÍTÉSE JELENTHETI
2014-ben az akkor frissen megválasztott képviselő-testület az előtte álló ciklusra
Gazdasági Programot állított össze. Aszód fejlődése azóta ezen ütemterv szerint
zajlik, s bár kisebb -nagyobb módosítások történtek - például akkor, amikor a város
saját erőből felújította a főteret, és emiatt a pénzügyi források átcsoportosítására
volt szükség – , a célkitűzések eddig magas százalékarányban teljesültek.

A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői
Idősek Otthona
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.)
intézményvezetője
álláshirdetést tesz közzé
ÁPOLÓ / GONDOZÓ
munkakör betöltésére
állandó nappalos és
állandó éjszakás munkarendben.
Bérezés
közalkalmazotti besorolás szerint.
Egyéb juttatás:
útiköltség támogatás, kedvezményes
étkezés, cafetéria.

A grémium a legutóbbi, decemberi ülésén
tekintette át és fogadta el az ez évi fejlesztési
tervet. Az idei esztendő legnagyobb „falata”
kétségkívül egy új művelődési ház építése a
volt Tüdőbeteg Gondozó Intézet épületének
kibővítésével, felújításával. Az új komplexum
többek között egy 300-350 fő befogadására
képes nagytermet is magában foglal majd,
amelyre égető szüksége van a városnak, hogy a
nagyobb programoknak – koncertek, ünnepségek stb. – megfelelő színtere legyen. A mintegy
455-500 millió Ft-ra becsült beruházás megvalósítását pályázati pénzből kívánja fedezni az
önkormányzat.
A Gazdasági Programban 20 millió Ft-ot különítettek el a Malom köz mögötti új parkoló
kialakítására, emellett várakozóhely épül a Kos-

Új építésű
lakások
Aszód
belvárosában
• 62-100 m2-es lakások
már 22 milliótól

alkalmas volna a megjelölt célokra. Arról nem is
beszélve, hogy Aszód is jól járna egy újabb közösségi színtérrel.
R. Z.

• 40 m2-es üzlethelyiségek
már 12 milliótól

suth Lajos u. 84.szám előtt is. Elodázhatatlan a
Városháza épületének belső felújítása, erre 10
millió Ft van betervezve. Szintén elkerülhetetlen a Szabadság tér útburkolatának javítása, e
célra 3,5 millió Ft-ot tettek félre. Út- és járdaépítésre további 40 millió Ft fordítható idén.
Viszonylag nagy összegű fejlesztés várható
a Kossuth Lajos utca 68. szám alatti ingatlan
esetében, ahol egy olcsóbb kategóriába tartozó vendégházat alakítanak ki. Erre a keret –
ugyancsak pályázat segítségével - 48 millió Ft.
A program módosítása következtében tavaly
elmaradt a Városi Temetőben a kolumbárium
bővítése. Idén ez megvalósulhat az erre szánt 5
millió Ft-ból. Folytatódik a Breda patak medrének kotrása a Podmaniczky utca-Kondoros tér
közötti szakaszon. A munka 5 millió Ft-ba kerül.
A Gazdasági Programban erre az évre tervezték be a Falujárók útja 28. szám előtti játszótér
fejlesztését, korszerűsítését. A célra 7 millió Ft
van elkülönítve, amely összeg a Leader-pályázatból érkezhet, csakúgy, mint a Richly Emil térre
tervezett street workout pálya 12 milliós kerete.
Ha minden a terv szerint valósul meg, akkor
ebben az esztendőben közel 600 millió Ft-ból
fejlődhet városunk.
Kép és szöveg:
R.Z.

Érdeklődni szakmai önéletrajzzal
Kissné Weisz Beáta
intézmény vezetőápolónál lehet
személyesen,
előre egyeztetett időpontban,
hétköznapokon a 06-28-476-140-es
telefonszámon, illetve
a fonover@idosekotthonagodollo.hu
email címen.

k73.hu
+36 20 919 4421
*A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
Részletekért keresse értékesítőnket.

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK GÖDÖLLŐ SZÍVÉBEN

FOGÁSZAT
Implantológia
Azonnali és fix fogbeültetés a német Bredent
technológiával, akár egy nap alatt!
Gyermekfogászat
Szájsebészet
Professzionális fogfehérítés
és homokfúvásos fogkőeltávolítás
Panoráma és intraorális röntgen
HAMAROSAN .....!!!! Fogászati CT szolgáltatás!

TELJESKÖRŰ
GASZTROENTEROLÓGIAI és PROKTOLÓGIAI
szaktanácsadás és diagnosztika
MÁR SZOMBATON IS!!!!!
Átfogó laborvizsgálat, végbél-vastagbél-nyombél
endoszkópos vizsgálatok
FÁJDALOMMENTESEN!
ÚJ!
Emésztőrendszerben lévő polipok eltávolítása

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK
3
3
3
3
3
3
2018. január

UH vizsgálatok (csecsemő-és gyermek is)
Nőgyógyászat (4D Uh, rákszűrés, terhes tanácsadás sb)
Sebészet
Bőrgyógyászat
Üzemorvos
Teljes körű laborvizsgálat

2018. január

Egyedi eljárások,
csúcstechnológiás berendezések!
Tapasztalt orvosokkal,
a legmodernebb technológiával!

www.santemed.hu 2100 Gödöllő Remsey körút 21.

36 70 349 8189
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Helyi élet

Nem várható jelentős településképi változás

Törzsvásárlói kedvezmény! / -3 Ft/liter
Egyenlegfeltöltés / K ézi autómosó 0-24

BEMUTATTÁK A TELEPÜLÉSKÉPI
ARCULATI KÉZIKÖNYVET

ATM

Január 11-én a Kistérségi Gondozási Központban tartott lakossági fórumon ismerhették meg az érdeklődők Aszód Településképi Arculati Kézikönyvét, amely többek
között ajánlásokat tesz arra, hogyan lehet megőrizni városunk arculatát. Ugyancsak
ismertetésre került az elfogadásra váró településképi rendelet, amelyről várhatóan január 25-i ülésén dönt a képviselő-testület. A jelenlévők a Helyi Építészi Szabályzat módosításairól is hallhattak a rendezvényen. Utóbbi június végén kerül véglegesítésre.

A Magyar Országgyűlés 2016-ban fogadta el a
településkép védelméről szóló törvényt annak
érdekében, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és
fejlesszék azt. A törvényben szereplő előírások
értelmében az önkormányzatoknak meg kell
alkotniuk saját településképi rendeletüket, illetve – széleskörű társadalmi bevonással – el
kell készíttetniük településképi arculati kézikönyvüket, amely feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, valamint
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő
építészeti elemek alkalmazására. A törvény az
önkormányzatok számára azt is előírtam, hogy
főépítészt kell megbíznia legalább a kézikönyv
megjelentetéséig, illetve a településképi rendelet megalkotásáig. Aszódnak Marsalné Kovács Judit a főépítésze.

PÁLYÁZAT
Az Aszód Városért Alapítvány pályázatot hirdet a SZJA 1%-ából befolyt összegre.

1. Rendszeresen működő nyugdíjas szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás.
2. Aszód területén, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők kiadásaihoz való
hozzájárulás.
A pályázatokat kizárólag „Pályázati adatlap”-on kérjük benyújtani.
A pályázati adatlapok a Polgármesteri hivatal titkárságán átvehetők.
Benyújtási határidő:
2018. február 28. 16.00
Benyújtás helye:
Aszód Polgármesteri hivatal titkársága
Kérjük a borítékra feltüntetni a „Pályázat”feliratot.

A törvény első körben 2017. október 1-ig adott
határidőt a fent említett feladatok elvégzésére,
ám a határidőt később kitolták 2018. augusztus
1-re. Addigra meg kell történnie a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálatának is.
Sztán István polgármester városunk Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) bemutatása során arról tájékoztatta az érdeklődőket,
hogy nem várható számottevő változás. Az önkormányzatnak továbbra is az a szándéka, hogy
jó és szép porták készüljenek, és további családok települjenek Aszódra. Beszédes adat, hogy
tavaly 54 lakás épült városunkban, és a bővülés folyamatosnak mondható. Házhely is akad
még, például a Városréti út végén.
Néhány problémáról is beszélt a város első embere. A már említett Városréti útról nyíló területet
árusító – időközben tönkrement – cég a telkeket összközművesként értékesítette, az útépítés

„öröksége” viszont a városra maradt. Ezt azért
sem könnyű teljesíteni, mert még 26 út vár aszfaltszőnyegre. Ennek megvalósítása 2,5 milliárd
Ft-ba kerülne. Csupán szemléltetésként: a város
egy éves költségvetése 1,3 milliárd Ft körül van.
Szintén gondot jelent, hogy a fontos műemlékek felújítására a 2020-ig tartó ciklusban nem
érkezik uniós forrás a Közép-Magyarországi Régióba, így remény sincs a Podmaniczky-kastély,
valamint az egykori Tiszti Kaszinó épületének
pályázat útján történő felújítására.
A Településképi Arculati Kézikönyv a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. A településképi rendeletet várhatóan a január 25-i ülésén elfogadja a képviselő-testület, míg a Helyi
Építési Szabályzattal kapcsolatban június végéig még lehet javaslatokat tenni.
Kép és szöveg:
R. Z.

JELENTKEZÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRA JZZAL AZ AVIA BENZINKÚTON,
ILLET VE horvath.jenone@goldenglob.hu 0620/927-06-06
( H Ö L G Y E K – U R A K J E L E N T K E Z É S É T E G YA R Á N T V Á R J U K ! )

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐT
FUVARSZERVEZŐT KERESÜNK
KERESÜNK!
NÉMET NYELVTUDÁSSAL!
NETTO FIZETÉS 500.000,- Ft
JELENTKEZÉS 0620/200-4000 TELEFONSZÁMON
Műszaki vizsgáztatás / Eredetiségvizsgálat / Tachográf illesztés / Teher szerviz
20/563-1756, 20/200-4000

UTAZÓK FIGYELMÉBE!
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2018.
január 6-tól 2018. március 11-ig jellemzően szombati és vasárnapi napokon Gödöllő – Aszód állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a menetrendi mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A csatolt hirdetmény szerint egyes személyvonatok nem közlekednek, helyettük egyes
gyorsított és sebesvonatok kerülnek megállításra több állomáson és megállóhelyen.
A vágányzár időtartama alatt jelentős változások lesznek a menetrendben, ezért ez-

MUNKATÁRSAT KERESÜNK-BENZINKÚT SHOPJÁBA

úton is kérjük, hogy az utasok ne megszokás
szerint közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett
tájékoztató hirdetményeket, illetve használják a www.mavcsoport.hu oldalon elérhető
MÁV-START menetrendi keresőjét az aktuális
információkért.

TANULJON NÁLUNK VEZETNI
Sikerorientált képzéseink: 20/200-4060
TEHERAUTÓ VEZETŐ VIZSGA (GKI)
BUSZT ÉS TEHERAUTÓT MAGYARORSZ ÁG KÖZUTAIN CSAK GKI K ÁRT YÁVAL
LEHET VEZETNI!

Jogosítvány minden kategóriára!
(SM, A, B, B+E, C, D, E)

OKJ-s képzések
A hét minden napján 5 -22 között az AVIA benzinkúton
élelmiszer- és hegesztés-technikai ipari gázok kaphatók!

Pála Sándorné
kuratóriumi elnök

AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
2018. január

Várjuk csoportok jelentkezését osztálykirándulások, színházlátogatások, városnézések,
transzferek lebonyolításához 17 és 57 fős buszainkkal
2018. január
É R D E K L Ő D J Ö N ! :

2 0 / 2 0 0 - 4 0 0 0
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Adomány

Zenei élet

Idén összesen 333 darab cipős doboz érkezett Szolgálatunkhoz

CIPŐSDOBOZOKBAN JÖTT A SEGÍTSÉG
A dobozok rendkívül igényesek voltak, szépen becsomagolva érkeztek hozzánk. Ki
szeretném emelni a két gimnáziumot, akik – akárcsak korábban – nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az aszódi és a környékbeli gyermekek karácsonyi ajándékban
részesüljenek.

A Kistérségi Gondozási Központ nagyon hálás
minden adományozónak, hogy szívükön viselik
a rászorultak sorsát.
A dobozok átnézésében, újracsomagolásában
most is a közösségi szolgálatos fiatalok voltak a
segítségünkre.

ÖSSZESÍTÉS
Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi
Gimnáziuma és Kollégiuma

176

Váci Szakképzési Centrum Petőfi
Sándor Gim., Gépészeti Szakgim. és
Kollégiuma

76

Baptista Gyülekezet

61

Római Katolikus Egyház Közösség

7

Református Egyház

6

Szivárvány Óvoda

3

Magánszemélyek

4

Összesen

333

ADOMÁNY A PODMANICZKY
JÚLIA NŐEGYLETTŐL
2017. december 9-én a Podmaniczky Júlia Nőegylet az aszódi Karácsonyi Vásáron a Kistérségi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata részére tartós élelmiszert gyűjtött.
Ebből 18 élelmiszer csomagot tudtunk készíteni., amelyekből városunkban 9 kisgyermekes
család, 6 egyedülálló és 3 hajléktalan személy
részesült.
A nagycsaládos csomagok között volt, amelyik az alapvető élelmiszereken túl, mosószert,
édességet is tartalmazott. A többi alapcsomagot is sikerült úgy összeállítani, hogy ezek a célszemély szükségleteihez, főzési lehetőségeihez
igazodjanak.
Mindenki nagyon örült az élelmiszernek,
különösen azok a kisgyermekes családok, ahol
egy szülő neveli a gyermekeket. Nekik különösen fontos, ha támogatva érzik magukat nehéz
helyzetükben.

CSÁNGÓFÖLDI AJÁNDÉKOSZTÁS
DIÁKSZEMMEL
PÉNTEK, 4:45, A FŐHADISZÁLLÁS
(A GIMNÁZIUM).
A busz már a bejárat előtt bepakolva, több 10
kilogramm liszt, cukor, száraztészta, tartósélelmiszer, ruhákkal teli zsákok és körülbelül 300
doboz, melyek a gyerekek ajándékait rejtik. Pár
perccel öt után megindul a kis csapat, Debre-

cenig a Lelkész Úr vezet, ahol az első állomás a
Debreceni Gyakorló Gimnázium. Még egy kisbusz, kisebb logisztika, hogy beférjünk, és immár az egriekkel kiegészülve, az Igazgató Úrral a
volán mögött indulunk meg a határ felé. Beret�tyóújfalun egy gyors szünet, lej váltás, egy kávé
tanári karnak és mehetünk tovább. Kilenc óra
után pár perccel lépjük át Ártándnál a határt.
Bucea (Király-hágó) a következő pihenőhely, de
itt sem töltünk sok időt, néhány kép az otthoniaknak, egy pár falat reggeli és már kattannak
is az övek, irány tovább. A nap nagyrésze utazással, gyors szünetekkel, a táj kielemzésével,
és az autóban töltött 8. óra után, nyűglődéssel
telik. Csíkszeredai szállásunkra este nyolc körül
érünk, zuhany, és már bújunk is az ágyba, holnap korán indulunk.

SZOMBAT, 6:00, A KISBUSZ.
Hidegben indulunk el, a fenyvesek közötti szerpentineken kanyargunk együtt az egriekkel,
mintha a Mikulás két szánja Rudolfékat lóerőre

Sajnos a rászorult, egyedülálló felnőttek
sorsa is nagyon nehéz, sokan közülük tartós
betegségben szenvednek, és ahhoz, hogy a
gyógyszert meg tudják venni, kénytelenek az
élelmiszeren és a fűtésen spórolni. Aszódon
három hajléktalan ember is él, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, így minden segítséget
örömmel fogadnak.
Olyan emberek kaptak tehát segítséget, akik
nehéz helyzetben vannak. Sajnálatos, hogy sokan hasonló életkörülményekkel küzdenek.

ÜNNEPI HANGVERSENY
FONTOS BEJELENTÉSEKKEL
Szomorú mozzanattal kezdődött a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek karácsonyi koncertje: a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek Szuchy Pálné Kati nénire, aki néhány nappal korábban hunyt el. Generációk
tanultak meg a keze alatt zongorázni, Aszódon több mint 30 évig volt zenetanár,
illetve az iskola igazgatóhelyettese.

Kép és szöveg:
Danó Éva

ASZÓDI TÜKÖR

Ezt követően már a zene játszotta főszerepet:
szebbnél-szebb művek csendültek fel, a legtöbbjük már a közelgő karácsonyhoz vagy a télhez kapcsolódott, mint például a szimfonikus
zenekar által megszólaltatott Waldteufel darab,
a Korcsolyázók. Meglepetés volt az is, hogy a
koncert ezúttal nem a Podmaniczky indulóval
zárul, hanem a Wham együttes Last Christmas
című dalával, amely igazi örömzenélés eredményeként valósult meg.
Sztán István polgármester elégedetten zárta
a koncertet azzal, hogy valószínűleg minden
város szívesen büszkélkedne egy ilyen zeneiskolával. Ezzel kapcsolatban azt is bejelentette, hogy az önkormányzat megállapodott a
Dunakeszi Tankerülettel, ennek értelmében
a művészetoktatási intézmény továbbra is
ingyenesen használhatja a Művelődés Háza
kamaratervét. Szólt arról a tervről is amely
szerint a volt Tüdőgondozó területén a város
egy új művelődési házat szeretne építtetni,
amelyben helyet kapna egy akár négyszáz főt
is befogadni képes nagyterem, ahol a későbbiekben ezeket a koncerteket tartanák. A látványtervek már készülnek, az önkormányzat
pedig abban bízik, hogy a közeljövőben az állam kiír olyan pályázati lehetőséget, amelyen
Aszód eséllyel indulhat.
Kép és szöveg:
R. Z.

cserélve igyekezne a gyerekekhez. Az utak egyre rosszabbá válnak, a táj egyre mocskosabb, a
házak pedig egyre rosszabb állapotúak. Három
állomásunkból csupán az egyiken találkozunk
gyerekkekkel, de ez is elég, hogy ráébresszen
bennünket arra, hogy mi milyen jó körülmények között élünk. A gyerekek segítőkészek,
és pár szem szaloncukornak is hihetetlenül
örülnek. A maradék két állomáson, és utunk további részén a látottakon merengek, és rádöbbenek, mi mennyire nem becsüljük meg, hogy
minden nap van mit ennünk, van ruhánk, fedél
a fejünk felett, és fűtés. Az utolsó csomagokat
picivel 2 óra után tesszük ki. A szállásunkra fél
kilenc környékén érünk vissza.

GRACE ÉS GLÓRIA
Humoros, ám mégis komoly témát feszegető darabot láthattak az érdeklődők december 16-án az EGA színháztermében.

A Podmaniczky Júlia Nőegylet szervezésében bemutatásra került Grace és Glória
című színjátékot a Pécsi Nemzeti két nagyszerű színésze, Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva adta elő, utóbbi egyben a darab rendezője is volt. Róla, a Nőegylet
elnöke, Szilágyi Zita elárulta, egyenesági leszármazottja a Podmaniczkyiaknak,
édesanyja Podmaniczky Zsuzsanna volt. Bár a darab megtekintése ingyenes volt,
támogatásra volt lehetőség, erre kérték a jelenlévőket. Az összegyűlt 40.000 Ft-ot
a Győrfi családnak ajánlották fel, a többgyermekes édesanyát néhány hete a Művelődés Háza előtti zebrán ütötte el egy gépkocsi.
Kép és szöveg: R. Z.

VASÁRNAP, 6:30, ISMÉT A KISBUSZ.
Egy majdnem kilenc órás út áll előttünk, melyet
már nagyon fáradtan teszünk meg, de Aszódon
egy kalanddal, egy nézetváltozással, körülbelül
1900 kilométerrel és azzal a tudattal szállunk
ki a buszból, hogy Karácsonykor mintegy 300
gyerek arcára csalunk mosolyt.
Pecze Tea
12. C osztály
Fotó: dr. Roncz Béla

2018. január

2018. január
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Közélet

Jótékonysági bálok

IDEJE ÜGYFÉLKAPUT NYITNI!
Akinek még nincs, érdemes Ügyfélkaput nyitnia, mert a regisztráció csak pár percig tart, de annál több előnnyel jár. Ehhez személyazonosító igazolványra és aktív
e-mail címre van szükség. Ügyfélkapun sok más mellett az adóügyek is egyszerűbben, kényelmesebben intézhetők.

Jövőre is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
állítja össze a vállalkozási tevékenységet nem
végző magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, a rendelkezésre álló
munkáltatói, kifizetői adatok alapján. Az elkészített adóbevallási tervezet az Ügyfélkapun
keresztül gyorsan, kényelmesen megtekinthető.
Emellett az Ügyfélkapuval számtalan dolog
intézhető az interneten keresztül, például lekérdezhető az adófolyószámla, ellenőrizhető a
biztosítási jogviszony, kiváltható a vállalkozói
igazolvány, értesítést küld a hivatalos okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
lejárati idejéről, sőt még a forgalmi engedéllyel
és egyéb gépjárművel kapcsolatos ügyek is
egyszerűbben intézhetők.

Regisztrálni személyesen az okmányirodákban, a kormányhivatalokba, a NAV ügyfélszolgálatain, valamint a külképviseleteken is lehet.
A regisztrációt követően a megadott e-mail
címre a rendszer egy egyszer használható aktiváló kódot küld, ami öt napig érvényes.
Ha valaki már rendelkezik Ügyfélkapuval, de
nem tud belépni fiókjába, annak több oka is lehet. Ha az aktiválás öt napon belül nem történt
meg, a jelszó lejárt vagy az ügyfél elfelejtette a
felhasználónevét, akkor személyesen kell felkeresni valamelyik regisztrációs szervet. Ha valaki
csak a jelszavát felejtette el, az Ügyfélkapu honlapján újat igényelhet.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

AZ ASZÓD VÁROS KULTURÁLIS
KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA
FEBRUÁRI PROGRAMOK:
Tavaszköszöntő kézműves délelőtt

Időpont: 2017. február 24. szombat 10 órától 12 óráig

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOZÓKNAK!
Az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója és dolgozói ezúton szeretnék megköszönni
mindazoknak az adományát, akik az intézményt ilyen formában támogatták.
Adományuk számunkra fontos és megtisztelő.
Bánhídi Gáborné
Csöndes Tibor
Bagi Milán – Aszód
Zsóka Marianna – Aszód
Hegedűs Lajos – Aszód
Buzás Pál – Aszód
Szegedi Sarolta – Budapest

Jónagy József
Lippai Anett – Aszód
Zsámboki Judit – Iklad
Oczella Éva
Hajdú Ilona – Aszód
Suba László – Aszód
Magyari Gábor

Egervári Mihályné – Aszód
Dr Sztavridisz Alexandra – Aszód
Zsély Éva – Aszód
Urr László – Aszód
Csibi Júlia – Verseg
Balogh Józsefné
Török Sándorné – Aszód
Tóth Zsuzsanna
könyvtáros
Aszód Városi Kulturális Központ

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombatonként:
8.00–12.00
Vasárnaponként:
9.30–11.30

Szent István Patika:

Városi Gyógyszertár:

február 3-4.
február 17-18.

január 27-28.
február 10-11.
február 24-25.

OLVASÓI LEVÉL
TISZTELT VÁROSVEZETÉS!
A Pauler Tivadar utca lakói érdeklődéssel olvastuk a novemberi számban megjelent tájékoztatást arról,
hogy a képviselő-testület októberi
ülésen úgy döntött, hogy „amennyiben 2018-ban lesz rá fedezet”, hat utcára készíttet engedélyeztetési tervet.

Ezen nesze semmi, fogd meg jól tartalmú
„döntés” semmit nem jelent azok számára,
akik száraz időben porfelhőben, csapadékos időben pedig sártengerben élik a mindennapjaikat.
A közlés arról nem szól, hogy a képviselő-testület mi alapján állította fel az engedélyeztetési tervre váró burkolatlan utcák
rangsorát. Kérjük a képviselő-testületet,
hogy a rangsor véglegesítése előtt szempontként vegyék figyelembe az adott
burkolatlan utcán élni kényszerülő lakosok
számát is.
Utcánkban már most 4 db négylakásos
társasház épült, amely miatt sok család
szenvedi meg az áldatlan állapotokat.
Az önkormányzat nemrégiben szóratott
le vasúti követ, azonban az építkezésekhez
érkező nagy gépjárművek a sarat felhordták az útra, amibe belenyomták a követ.
Kérjük, hogy ideiglenes intézkedésként
kötelezzék az utcánkban a kőszórás után
építő vállalkozókat, hogy állítsák vissza az
utca építkezések előtti állapotát.
(A Galga Invest Zrt. és a 3D-BAU Kft.
képviselői időközben jelezték, hogy 2018.
januárjának első felében az utca első 40
m-es szakaszát helyreállítják, arra követ
szórnak.)
Tisztelettel:
A Pauler Tivadar utca lakói:
Soós Attila, Szigetvári család, Rétfalvi
család, Dalkó család, Németh család,

Páputu család, Varga család, Bagi c salád,
Tóth család, Tárnoki Adrienn, Bogárdi
Gábor és gyermekeik, Horváth D

 ebóra,
Nagy 
család, Lados család, Hegedűs
család, Ecker család, Seres Boglárka és

családja, Csabai Zoltán és Ács Ildikó, Batár
család, Zsigovics család, Zsigmond család,
Szatai Rezső, Martinovics család, Varga
Zita és gyermeke, Bártfai család

2018. január

Bálozni hívják tanulóik szüleit az aszódi gimnáziumok

A BEVÉTELEKBŐL AZ ISKOLÁKAT
KÍVÁNJÁK FEJLESZTENI
Városunk mindkét középiskolában évek óta rendeznek bált, amelynek kettős célja
van: egyfelől a támogatók segítségével bővíteni az iskola anyagi lehetőségét, másfelől kihasználni a közös vacsora, a, beszélgetések, a szórakozás közösségépítő
szerepét. Idén a két gimnázium február 9-én pénteken, illetve február 10-én szombaton tartja rendezvényét.

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma február 9-én 18 órától várja a bálozókat az
iskola tornatermében. A Szülői Munkaközösség,
az iskola vezetése és az Alma Materért Alapítvány
közös rendezvényére személyenként 4.000 Ft,
de kapható páros belépőjegy is 7000 Ft-os áron.
Az összegek természetesen tartalmazzák a vacsora árát is. Azoknak, akiknek nem áll módjukban
részt venni az eseményen, de szívesen támogatnák az iskola céljait, lehetőségük van támogatói
jegy vásárlására, amelyeket 1000 és 2000 Ft-os

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

áron vehetnek meg. Emellett lehetőség van átutalással történő támogatásra is. Az összegeket
az Alma Materért Alapítvány 11742166-20008983
számú számlájára lehet utalni.
A bál fővédnöki tisztére Bán Mihálynét, az Öregdiákok Aszódi Egyesületének elnökét kérték fel.
A műsort hagyományosan az iskola tanulói adják, ám ezúttal sztárvendég is lesz, mégpedig Pál
Dénes, aki a 2012-es Voice, és a 2014-es Sztárban
sztár győztese volt. A vacsorát követően a hangulatról a Nonstop zenekar gondoskodik.
A befolyt pénzt az Alma Materért Alapítvány
digitális eszközöket kíván vásárolni, illetve a diákok iskolai életterét szeretné javítani.
A részletekről érdeklődni a 28 400-006-os
vagy a 28 500-545-ös telefonszámon lehet.
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium február 10-én

ASZÓDI TÜKÖR

szombaton 17.30 órai kezdettel immáron tizedik alkalommal rendezi meg a Szülők-Nevelők
Jótékonysági Bálját. Az évek során annyira
megnőtt az érdeklődés a rendezvény iránt,
hogy azt ezúttal is az iskola tornacsarnokában
tartják. A bál fővédnöke többek között Dr.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus
Egyház nemrégiben megválasztott elnök-püspöke, valamint Benczúr László Prima Primissima-díjas, Ybl-díjas építész lesz, míg a díszvendégek között szerepel többek között dr. Fábry
György egyetemi docens, az Északi Evangélikus
Egyházkerület felügyelője, Vécsey László országgyűlési képviselő, valamint Sztán István,
városunk polgármestere.
A vacsora árát is tartalmazó belépőjegy 6.000
Ft-ba kerül, emellett támogatói jegyek is vásárolhatók 1000 Ft-os áron. A műsort itt is az iskola diákjai adják, akik között a legismertebb név Gáspárfalvi Dorkáé, aki a tavaly Oscar-díjas magyar
rövidfilm egyik főszereplője volt. A svédasztalos
vacsorát követő táncos mulatságon ezúttal is a
Kozma Trió húzza a talp alá valót. Az iskola a bál
bevételéből a szabadidős pihenő-játszó parkot
kívánja tovább fejleszteni.
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni az
intézmény központi számán (28 400-611) lehetséges.
R. Z.

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) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI
Felnőtt háziorvosok:

dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(30) 452 9674
dr. Jólesz József (20) 593 8628

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját az
Aszódi Napsugár és Szivárvány Óvoda
által szervezett

Ideje: 2018. február 03.
Helye: Csengey Gusztáv Általános Iskola
Aszód, Csengey utca 30.

Vacsorával egybekötött belépőjegy ára: 3500 Ft/Fő
Támogatói jegyeket 1000 Ft értékben értékesítünk
Tombola tárgyak felajánlását is szívesen fogadjuk
Vendégek fogadása: 18:30 –tól

Gyermekorvos:

dr. Horváth Anna (28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna (28) 500 035 (20) 588 6013

Jegyek elővételben az óvodában legkésőbb január 31-ig megvásárolhatók!

Szabadság alatt helyettesről minden
orvos maga gondoskodik.

Szeretettel várjuk!
Az Aszódi Napsugár és Szivárvány Óvoda Dolgozói és Szülői munkaközössége
Telefon: 28/400-422 email: ovoda@aszod.hu
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Helyi szabályozás

Mozaik

MIT KELL TUDNI A REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK
ELHELYEZÉSÉNEK ÚJ SZABÁLYAIRÓL?
Aszód Város Képviselő-testülete elfogadta a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről valamint az ehhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló 21/2017. ( XII. 8.) számú rendeletét. A rendelet megalkotásának kötelezettségét törvény írta elő az önkormányzatok részére.

Az Országgyűlés 2017. szeptember 19-én elfogadta a 2017. évi CV. törvényt, mely más módosításokon túl előírta az önkormányzatoknak,
hogy a településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatják a helyi
reklámrendeletet, annak elkészítését követően a reklámokra vonatkozó
előírások is bekerülnek a településképi rendeletbe.
Amennyiben nem készül el 2017. december 31-ig a településképi
rendelet, akkor az átmeneti időre – a településképi rendelet elfogadásáig – megalkotott helyi reklámrendelet reklámok és reklámhordozók
elhelyezésére vonatkozó előírásait 2018. december 31-ig még lehet
alkalmazni.
Aszód város településképi rendeletét első olvasatban tárgyalta a Képviselő-testület, azt azonban az államigazgatási egyeztetési eljárás után
fogadjuk el várhatóan 2018. januárban, ezért volt szükséges a „reklám
rendeletet” megalkotni. A helyi rendelet szabályainál azonban figyelembe kellett venni az erre vonatkozó állami szabályozást. A településkép
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben
(Reklám-elhelyezési rendelet) részletezett általános szabályok keretein
belül lehetett megállapítani a helyi szabályokat.

– nem minősül továbbá reklám közzétételének az ingóságon a gyártó
által elhelyezett, a gyártó és a típus azonosítását lehetővé tevő logó, védjegy vagy más jelzés.
Nem tartoznak azonban a kivételek közé a fák, oszlopok közé kifeszített molinók, így azok elhelyezése szabályosan már nem lehetséges.
A településképi törvény végrehajtására kiadott Reklám-elhelyezési rendelet a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
hatáskörébe utalta a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére vonatkozó szabályok
betartásának ellenőrzését, illetve szankcionálását. A szabálytalanság
bejelentésére a polgármesternek is van lehetősége. Szabálytalanság
észlelése esetén a kormányhivatal 8 napon belül szabja ki a bírságot,
illetve elrendeli a jogsértő állapot megszűntetését. A bírság 150.000,Ft-tól akár 3.000.000,- Ft-ig is terjedhet, kiszabásánál a hatóságnak
mérlegelési lehetősége van, meghatározott szempontok figyelembe
vételével, mint például a jogsértés időtartama, vagy a településképi
érdekek megsértésének mértéke.
Sztán István
polgármester

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
JANUÁR
27-28.

Dr. Dobos László

FEBRUÁR
3-4.

Dr. Fodor Sándor

(+36) 20 446 0938

10-11.

Dr. Németh Mihály

(+36) 30 275 4718

17-18.

Dr. Szőke Zsolt

(+36) 20 956 6529

24-25.

Dr. Dobos László

(+36) 20 925 3824

Következő lapzárta:
Február 10.
Megjelenés:
Február 22.

Az új szabályok főbb rendelkezései röviden a következők:

A Reklám-elhelyezési rendelet mellékleteiben határozza meg a közterületen, illetve közterületről látható magánterületeken a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének irányadó szabályait.
Általános szabályként megállapításra került, hogy közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként kizárólag utcabútor
használható. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kizárólag a rendelet alkalmazásában utcabútornak számító utasváró, kioszk, közművelődési célú
hirdetőoszlop és információs berendezés használható reklámok elhelyezésére, és ott is csak üveg mögött megjelenő reklám, vagy citylight
jelenhet meg. Továbbá fő szabály az is, hogy ragasztás útján nem lehet
reklámot kihelyezni.
A településrendezésben és építésügyben az elmúlt években sok problémát okozó óriás reklámtáblák és hirdetőoszlopok 2020-ig eltűnhetnek
az utcákról. Ugyanis a településképi törvény 2020. december 31-ig adott
türelmi határidőt a Reklám-elhelyezési rendeletben megállapított szabályoknak nem megfelelő reklámberendezések fennmaradására, használhatóságára, ezután már a szabálytalannak minősülő reklámberendezéseket el kell bontani.
Nem tartozik a szabályozás hatálya alá, így tehát ezek továbbra is
használhatók:
– a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon
elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés,
– az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklám,
– a járművön elhelyezett gazdasági reklám,
– a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére
vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint
– a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének
megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetések,
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Portré

Portré

Beszélgetés Veizer Valériával, az evangélikus gimnázium igazgatójával

„ENGEM ISTEN MINDIG
A TENYERÉN HORDOZOTT”
2017. augusztus elseje óta Veizer Valéria igazgatja az Aszódi Evangélikus Petőfi
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumot. A stafétát dr. Roncz Bélától vette át,
aki az egyházi oktatás aszódi újra indulása óta vezette az intézményt, irányította
annak infrastrukturális fejlődését és megteremtette a gimnázium hagyományait.
Vajon ez a gazdag örökség megkönnyíti az utódja munkáját, mert „csak” folytatni
kell a megkezdett utat, vagy inkább megnehezíti, ha bizonyos területeken váltani,
változtatni szeretne? Többek között erről is beszélgettem az új vezetővel.

– Valika, az egyik rendezvényen azt mondtad, eltelt 100 nap, és a karácsonyi szünet
többek között arra is alkalmas lesz, hogy áttekintsd ezt az időszakot. Jutott-e időd erre is?
– Természetesen készült egyféle számvetés. Azt
gondolom, az eltelt időszaknak egyaránt voltak
pozitív és negatív tapasztalatai. Nagyon sok
új feladattal kell megbirkóznom, és ez tetszik,
mert szeretem a kihívásokat. Ugyanakkor kicsit
meg is lepődtem ezen, mert azt gondoltam,
a 16 év igazgatóhelyettesi feladatkör ellátása
során mindent megtanultam. Nos, ez nem így
van, még sok területet kell megismerjek. Azzal
is tisztában vagyok, hogy az örökség kötelez,
ezeket mindenképpen szeretném megőrizni.
Ide tartozik például a személyesség kérdése, az,
hogy az igazgató továbbra is igyekezzen minden
beosztottra odafigyelni, ismerni az örömeiket,
gondjaikat. Ám ehhez idő kell, és – ezt is látom
már – jobb időbeosztás, mert az általam meghatározott időlimiteket bizony nem mindig sikerült tartanom. Ha minden szerepemet – vezető,
szaktanár, feleség, anya, háziasszony – jól akarom ellátni, akkor ezen okvetlenül változtatnom
kell. A számvetés negatív tapasztalata ez.

mondjam, hogy félév után eldőlt a sorsom:
rájöttem, hogy nem a közgazdaság az én világom, hanem a gyerekekkel való foglalkozás.
– Irigylésre méltóan egyenes a pályafutásod. Fiatalon kértek fel az igazgatóhelyettesi
posztra, és fiatalon lettél igazgató is.

– Sokszor szoktam mondogatni, hogy engem
Isten mindig a tenyerén hordozott. Az Apáczai
Csere János Gimnáziumba jártam, ahol az osztályfőnököm csodálatos módon gyúrt közösséget a Rózsadombról járó diákokból, illetve a
fizikai dolgozók gyerekeiből. Mintegy fele-fele
volt az arány. De szerencsém volt a főiskolán is,
mert a csoporttársaimmal hamar megtaláltuk
a közös hangot. Rengeteg programot szerveztünk, társasoztunk, beszélgettünk. Sokukkal azóta is tartom a kapcsolatot. Amikor dr .
Roncz Béla felkért az igazgatóhelyettesi posztra, bevallom, hirtelen döntöttem, talán végig
sem gondoltam, hogy ez azzal jár együtt,
hogy kevesebb időt tölthetek a gyerekekkel.
De megint csak vonzott, hogy valami mást,
valami újat próbáljak ki, ráadásul több területen. Először a szervezési feladatokat bízta rám
Igazgató Úr, majd az oktatással kapcsolatos
teendőket bízta rám.

– Igazgatóhelyettesnek
kiválasztottak,
igazgató viszont választás útján, többfordulós meghallgatást követően lettél, úgy, hogy
vetélytársad is akadt…
– Nem volt könnyű döntés az, hogy sokak
bíztatására végül vállaljam az új megmérettetést. De motivált a közösségért való tenni
akarás. Én annyi jót kaptam az itt dolgozó
kollégáktól, hogy úgy éreztem, ezt viszonoznom kell. Voltak bennem kételyek, tisztában
voltam vele, hogy az igazgatói poszt betöltése mivel jár. Ám nemcsak a kollégák álltak
mellém, hanem a családom is, akik szintén
bíztattak, és vállalták, hogy otthon helyt állva
számos terhet levesznek a vállamról. Bár szerintem ők még nem voltak ekkor teljesen tisztában azzal, hogy milyen gyakran fogok csak
az esti órákban hazaérni, és hogy sok hétvégén lesz hivatalból eredő elfoglaltságom. Ami
a vetélytársat illeti, azt gondolom, vele sem a
verseny közben, sem a döntést követően nem
volt rossz a viszonyunk, és most is tudunk
együtt dolgozni.
– Most a volt főnöködnek vagy a főnöke, ami
valljuk be, elég pikáns helyzet…
– Látod, ettől jobban tartottam, hiszen mint
korábban is mondtam, rengeteget köszönhetek neki. Ám be kell valljam, fölösleges volt aggódnom, Igazgató Úr igazgatóhelyettesként
elfogadja a döntéseimet. Azt azért szeretném
kihangsúlyozni, hogy a legfőbb kérdésekben
mindig is egy véleményen voltunk, és ez nyilván megkönnyíti az együttműködést. Apróbb
dolgokban előfordul, hogy nem egyezünk, ám
jó élményként élem meg, hogy ő ezeket a nézetkülönbségeket rendkívül jól kezeli.
– Mondj egy példát erre!
– Az általános iskola beindítása új helyzetet
teremtett, hiszen egy új tagintézmény jött
létre. Bélának az volt a véleménye, hogy a két
tantestületnek szorosan együtt kell működnie,
jómagam viszont nagyobb önállóságot tudok
elképzelni az egyes intézmények esetében. Ezt
megbeszéltük, és el tudta fogadni az ezzel kapcsolatos nézeteimet, döntéseimet.

– Nem mentegetni akarlak, de a váltás közben még zajlott az általános iskola építkezés,
miközben gőzerővel kellett koncentrálni a
következő tanév beindítására is…
– Az építkezés szerencsére befejeződött, és ez
mindenképpen könnyebbséget jelent majd. Mint
ahogy az is, hogy az igazgatóhelyettesek időközben beletanultak az új feladatköreikbe. A területeket felosztottuk, mindenkinek megvan a szerepe, ami szerintem a megújulásra is jó lehetőség.

– Hogy telt a karácsonyod?
– Természetesen családi körben, ami most
nagyon-nagyon kellett, hogy túlessünk ezen
az első stresszen. Jó volt együtt lenni, újra végig beszélni, hogy akkor mit, hogyan oldunk
meg. Jólesett, hogy a családom ismét kiállt
mellettem.

– Mindig tanár szerettél volna lenni?
– Bevallom, nem. A Közgazdaságtudományi
Egyetemre jelentkeztem, annak ellenére, hogy
a középiskolában az osztályfőnököm a pedagógus pálya felé próbált irányítgatni. Az egyetemre nem vettek föl, én pedig nem jelöltem
be második helyet. Mivel abban az időben nem
lehetett munkahely nélkül lenni, állást kellett
keresnem. Képesítés nélküli napközis nevelő
lettem a sziráki általános iskolában, és azt kell

– Van segítséged?
– Sajnos az én édesanyám már meghalt, az
édesapám sincs túl jó állapotban, neki nekünk, a családnak kell segítenünk. Viszont a
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férjem édesanyja a főzés terén sok terhet levesz a vállamról.
– Ha előre tekintesz, milyen fontos kihívások előtt áll az iskola?
– Ezen a téren azt kell mondjam, rendkívül
stabil a helyzetünk, hiszen egy karakteres,
hagyományokban bővelkedő intézmény a
miénk. Magas a hozzánk jelentkezők száma,
tudunk válogatni is a jelöltek között, és ez
azt mutatja, van igény arra, amit csinálunk.
Természetesen nem dőlhetünk hátra, mert a
szülők és a diákok igénye folyamatosan változik. Mondok egy példát: korábban a Galga
mentéről, Nógrádból, illetve a hatvani térségből jelentkeztek sokan hozzánk, mostanában
viszont Gödöllő és Veresegyház környékéről.
Ezek a diákok és a szüleik azonban teljesen
más értékrenddel bírnak, öntudatosabbak és
némileg mások az elvárásaik is a gimnáziummal szemben. Nekünk ezekhez is kell tudnunk
alkalmazkodni.
Fontos feladat, hogy a meglévő infrastruktúránkat folyamatosan karban tartsuk, hiszen már
a mi épületünk is húsz éves. Nem mondtunk le
az uszoda építéséről sem, annál is inkább, mert
most úgy tűnik, a kormánynak ismét szándéka
van a tanuszodák létesítésének támogatására.
Van egy területünk Dömösön, ahol – amennyiben tényleg elindul a Dunakanyar fejlesztése,
és jelennek meg ezzel kapcsolatos pályázatok
– szeretnénk tábort létesíteni. Az sem titok,
hogy az evangélikus egyház részéről szándék
mutatkozik az aszódi Napsugár óvoda átvételére, ezzel kapcsolatban folynak egyeztetések, és
ha az átvétel megtörténik, akkor az megint új
helyzetet teremthet.
– Nemrégiben láttam egy fotót, amelyen három igazgatónő szerepel együtt…
– Igen, ez a kép az állami gimnáziumban készült, amelynek egyik programján vettem részt,
és rajtam kívül a másik középiskola, valamint a
Csengey iskola igazgatónője szerepel rajta. Tudom mit akarsz kérdezni: igen, van szándékunk
a korábbinál szorosabb együttműködésre.
– Valika, mivel lennél elégedett mondjuk öt
év múlva?
– Természetesen azzal, ha azt mondhatnám, az
iskolánk fejlődése folyamatos és töretlen volt, a
hagyományainkat megőriztük, sőt újakat is teremtettünk, nincsenek beiskolázási gondjaink,
a testvérintézményeinkkel, a város többi iskolájával és az önkormányzattal együttműködő, jó
kapcsolatunk van, és a tantestület továbbra is
annyira támogat, mint most. Ehhez tényleg tenyerén kell, hogy hordozzon a Jóisten.
R. Z.

A Magyar Kultúra Napja
(Január 22.)

Petőfi Sándor:

TÉLI VILÁG
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;
Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az őrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A hosszulábu drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;
Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Hát a cigány?... vacog foga
A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél és bemegy,
Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
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Biztonság

Sport

Kéményseprőipari sormunkák 2018-ban

NEM KÖTELEZŐ, DE AJÁNLOTT
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja elkészített a 2018. évi kéményseprőipari társasház sormunka ütemtervét. Aszódon 2018. július 1 és augusztus 30. között kerül sor a munkákra. Január
elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első
két időpontban ingyenes.

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy
kéményseprőipari szolgáltató megrendelés
nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági
okból ingatlanról-ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége.
Az ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó
tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek,
valamint ezek tartozékainak átvizsgálására,
szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti
műszaki felülvizsgálatára.
2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében ingyenes.
A sormunka keretében történő ellenőrzés a jogszabály szerint a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében
évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg,
a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente kötelező elvégezni.
Az égéstermék-elvezető használata és műszaki állapota alapján a kéményseprőipari szakember az előírtnál gyakoribb ellenőrzést és tisztítást javasolhat. Erről az ingatlan használóját és
a tűzvédelmi hatóságot egyaránt értesíti.
Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése,
a tüzelőberendezések hivatalos dokumentu-

– részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott.
A kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók
kezdeményezésére a közszolgáltató – közöttük
ellátási területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve – egy közösen egyeztetett
időpontban, a törvényben előírt gyakorisággal,
ingyenesen végzi el a felülvizsgálatot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb
ellenőrzés – ha azt nem a kéményseprő írja elő
– megrendelésnek minősül és költségekkel jár.
Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti be:
– Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
– Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
– E-mailben a következő címen:
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
– Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a
1903 Budapest, Pf.: 314. címen
– Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon:
http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/
megyei

SAKK HÍREK
2017. szeptember 24-én Veresegyház csapatát láttuk vendégül az első fordulóban.
Csapatunk tagjai táblasorrendben: 1. Kapitz Dominik 2. Koncz István 3. Rajkó Márton 4. Mlinko Márton 5. Mlinko Béla. A mérkőzésen csapatunk egyetlen győzelmét
Rajkó Márton szerezte. Aszód EGA - Veresegyház 1:4

2017. október 8-án Pomáz csapatát fogadtuk
a 2. fordulóban. Csapatunk összeállítása táblasorrendben: 1. Homoki Gábor 2. Kapitz Dominik 3. Rajkó Márton 4. Garczik Gábor 5. Rajkó Zsuzsanna. Pontszerzőink: Homoki Gábor
1, Kapitz Dominik 1, Rajkó Márton 0,5 . Aszód
EGA-Pomáz 2,5 - 2,5 . Az EGA csapata negyedik
éve vesz részt a bajnokságban. Ez volt az első
döntetlen fennállásunk óta. A csapat valamen�nyi tagja elismerést érdemel.

2017. október 29-én Gödöllő csapata volt ellenfelünk Szadán, a Faluházban. Csapat összeállításunk
táblasorrendben: 1. Kapitz Dominik, 2. Rajkó Márton, 3. Rajkó Zsuzsanna, 4. Mlinkó Márton, 5. Mlinkó
Béla A csapat pontszerzői: Kapitz Dominik 1 pont,
Rajkó Márton 1 pont. A mérkőzés eredmény: Gödöllő-Aszód EGA 3:2 Az első idegenbeli összecsapáson a csapat valamennyi tagja remekül játszott.
2017. november 26-án, a 4. fordulóban Dunaharaszti csapata látogatott el hozzánk az EGA-
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ba. A vendégek 4:1 arányú győzelmet arattak.
Csapatunk összeállítása táblasorrendben : 1. Homoki Gábor, 2. Kapitz Dominik, 3. Rajkó Márton,
4. Garczik Gábor, 5. Rajkó Zsuzsanna. A csapat
pontszerzője Homoki Gábor volt. A többiek is
nagyszerűen küzdöttek, de az ellenfél nagyon
erősnek bizonyult.
2017. december 3-án Biatorbágyon játszott csapatunk az 5. fordulóban. Csapat összeállításunk
táblasorrendben a következő volt: 1. Kapitz Dominik, 2. Koncz István, 3. Rajkó Márton, 4. Mlinkó
Márton, 5. Mlinkó Béla. A végeredmény: 3:2 Biatorbágy javára. Pontszerzőink: Kapitz Dominik és Rajkó Márton voltak. Gratulálok teljesítményükhöz.
Kép és szöveg:
Koncz István

Labdarúgás

MEGKEZDŐDÖTT A TAVASZI
SZEZONRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS
mainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok
dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés
átlagosan húsz-harminc percet vesz igénybe.
Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és
annak eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.
2018. január elsejétől a klasszikus értelemben
vett sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és
a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.
A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó
szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok
tulajdonosai – zömmel családiház-tulajdonosok

2018. január 10.-én megkezdte felkészülését az Aszód FC felnőtt
csapata. Buzás István és Oláh Róbert elnökségi tagok jelenlétében
Kovács Tamás, az FC elnöke köszöntötte a játékosokat, majd bemutatkozott a csapat új edzője, Baranyai Pál.

– Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon.
A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók
nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy
a kéményseprők mikor érkeznek. A változás az,
hogy januártól a interneten, telefonon, vagy a
személyes ügyfélszolgálatokon keresztül „előre
fixálhatják” a nekik alkalmas időpontot a kéményseprési munkákra.
Az időpontfoglalási rendszer bevezetése
mellett megmarad a kéményseprési munkák
ingyenessége is, a tüzelőberendezés típusa
alapján meghatározott időközönként.

A téli felkészülés az aszódi pálya használhatóságáig Kartalon a kis műfüves pályán illetve Gödöllőn az egyetemi műfüves pályán történik. Az együttes a felkészülés keretében részt vesz a Pest megyei Téli Műfüves Bajnokságban, ahol a
B csoportban szerepel. A mérkőzések helyszíne a Dunakeszi Városi Sporttelep.

A TÉLI BAJNOKSÁG RÉSZLETES PROGRAMJA:
Pest megyei Téli műfüves bajnokság B-csoport
1. forduló 2018.01.20 9:00

Aszód FC – Verőce SE
2. forduló 2018.01.28 10:00

Fortuna SC-Kismaros – Aszód FC

4. forduló 2018.02.10 13:30

Aszód FC – Bercel KSK
5. forduló 2018.02.17 16:00

Aszód FC – Galgagyörki SE

3. forduló 2018.02.03 13:30

Gödi SE – Aszód FC

Forrás:
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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2018. január

Forrás
aszodinfo.hu
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Rácz Zoltán
(+36) 20 824 4687
aszoditukor2013@gmail.com
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Sztán István polgármester
Levélcím:
Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
2170 Aszód Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai előkészítés:
ElektroPress Stúdió
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www.elektropress.hu
Készült 2400 példányban

Könnyű

Közepes

Decemberi sudoku rejtvényünk sorsolásán a
Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Vajda Nagy Erika (Falujárók útja 5/17/2
2/6.) és Budai-Kovács Tímea (Osváth Gedeon
utca 18.) nyerte.

A kitöltött sukodu táblák valamelyikét 2018.
február 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.com
e-mail címre. Jó szórakozást kívánunk!

TANÁCSOK AZ ADATHALÁSZOK ELLEN
Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen
személyek számára hozzáférhetővé válnak, az komoly anyagi károkat is okozhat. A
bűnözők megtévesztő e-mailek és közösségi oldalakon küldött üzenetek segítségével próbálnak meg hozzájutni a felhasználók adataihoz. Az üzeneteket nagyon sok
embernek elküldik, bízva abban, hogy néhányan megadják az adataikat.

Az adathalászok jellemzően hamisított weboldalon keresztül próbálnak személyes és pénzügyi adatokhoz (tipikusan felhasználónév,
jelszó, bankkártyaadatok) jutni. Megbízható
szervezetek, bankok, elektronikus kereskedelemmel foglalkozó weboldalak, online fizetési
szolgáltatók ismertségét kihasználva, azok
weboldalait lemásolva igyekeznek a felhasználók bizalmába férkőzni.
A csalók e-mailt vagy üzenetet küldenek a
címzettnek, amiben ráveszik egy hivatkozásra
való kattintásra. Arra kérik a felhasználót, hogy
jelentkezzen be valamilyen megbízható cég
(például: levelezési szolgáltató, bank stb.) honlapjához nagyon hasonlító weboldalra, amit
azonban a csalók üzemeltetnek, és itt a megadott személyes és pénzügyi adatok a hozzájuk
kerülnek.
Árulkodó jelek – e-mailek, üzenetek

Bár az adathalász-üzenetek egyre kifinomultabbak, felismerhető, ha csalók küldték:
– a küldő e-mail címe megtévesztésig hasonlít egy megbízható cég hivatalos e-mail címé-

re (például: a feladó címében o-betű helyett 0
szerepel);
– a cég hivatalos e-mailcíme helyett privát
e-mailcímről érkezik;
– olyan szolgáltató nevében küldték ki, akivel nem állunk kapcsolatban;
– a levélben használt megszólítás általános,
nem szerepel benne a címzett neve;
– amennyiben a szöveg helyesírási hibákat
tartalmaz, magyartalan, valószínű, hogy fordítóprogrammal készült;
– bár a megadott link látszólag hasonlít az
eredeti oldal címére, a kattintás után a címsorban teljesen más jelenik meg.
Árulkodó jelek – adathalász-weboldalak

Az áloldalak sokszor kinézetükben, szerkezetükben nagyon hasonlítanak az eredeti oldalhoz,
más esetben azonban csak az adott cég arculati
elemeit (színek, logók) alkalmazzák egyszerűsített formában. Vannak olyan egyértelmű jelek,
amelyek arra utalnak, hogy áloldalról van szó:
– A böngésző címsorában nem a cég hivatalos honlapjának hivatkozása szerepel.

a Prime Rate Nyomdában
Terjeszti a Magyar Posta
ISSN-1217890X
Lapunk teljes terjedelmében letölthető
PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.

– Az URL-címben https helyett http szerepel,
vagyis az oldal nem rendelkezik tanúsítvánnyal
és a felhasználó számítógépe, valamint az oldal
közötti kommunikáció sem titkosított.
– A megbízható tanúsítvánnyal rendelkező
oldalakat a böngészők általában jelzik (többnyire kis lakattal vagy zöld jelzéssel a böngésző
címsorában).
Tipikus adathalászatra utaló üzenetek

– Frissítse jelszavát az alábbi linken!
– Lépjen be a fiókjába, ellenkező esetben 24
órán belül törlődik!
– A mellékelt számla befizetéséhez az alábbi
linken adja meg a bankkártyaadatait!
Javaslatok

– Mindig ellenőrizzük, hogy a feladó az, akinek kiadja magát!
– A bankok nem kérnek e-mailben bankkártya adatokat, más cégeknek pedig ne adjuk
meg azokat!
– Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjünk meg arról, hogy valóban egy
bank által üzemeltetett oldalon adjuk-e meg az
adatokat!
– Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon
adjunk meg!
Forrás:
police.hu
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