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Francia család rezidenciájává varázsolták a Podmaniczky-kastélyt

AZ ALKONYAT-FILMEK SZTÁRJA IS 
FORGATOTT ASZÚDON

Négy hónap előkészület után 
kezdődött meg és a napokban 
fejeződik be egy az I. világhá
borúhoz kötődő, koprodukció
ban készülő film forgatása a 
Podmaniczky-kastélyban. A film 
várhatóan még ebben az évben 
a forgalmazókhoz kerül.

Több kastély közül választotta az aszódi Pod- 

maniczky-rezidenciát a The Childhood of a 

Leader című film rendezője, és döntött arról 

még tavaly augusztusban, hogy itt forgatják 

le a produkció számos belső és néhány külső 
jelenetét. Állítólag a kastély külső homlokzata 

nem is fog látszödni a filmben, csupán az épü 
let hátsó és külső oldalának néhány traktusa.

A külső szemlélődő először csak azt vehette 
észre, hogy lázas munka folyik a kastély kör

nyékén, oldalt -  ez a Csengey utcából jól lát

ható -  például egy fészert építettek. Aztán azt 

is észrevehette a járókelő, hogy esténként is 
fény szűrődik ki a szobákból. Nyilván a kas

tély belsejében is történtek átalakítások, de 

hogy pontosan mi és hogyan változott, egye

lőre nem tud(hat)juk. A forgatás megindulá

sának számos jele akadt. Megszaporodtak az 

autók, illetve lezárásra került a Szabadság tér 

alsó parkolója, a kastély egyik falánál pedig 
állványerdő épült, hogy a hatalmas reflektorok 

onnan világítsák meg a kastély belsejét, úgy, 

mintha természetes fény áradna a szobákba.

Bár a film szereplői csak a forgatások szüne

tében mutatkoztak az udvaron, a kastély körül 

szemlélődök egy igazi filmcsillagot is felismer

ni véltek, mégpedig Róbert Pattinsont. Nos, 

valóban nem káprázott a szemük.

Az Alkonyat-filmek sztárja ugyanis szintén 

szerepet kapott a filmben. Vele február első 

hetében vette föl a stáb a jeleneteket az aszódi 
kastélyban. A sztár azóta már elutazott.

A filmes csapat egyébként más magyar hely

színeken is forgat jeleneteket, így többek kö

zött a szentendrei skanzenben és a budai vár 

udvarán. A forgatás várhatóan március elején 
befejeződik városunkban. Az internet egyik 

külföldi, filmekkel foglalkozó honlapja sze

ri nt a l he Childhood of a Leader még ebben az 

évben a mozikba kerül.

R. Z.

Elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését

TAKARÉKOSSÁG, ÉSSZERŰ GAZDÁLKODÁS A BÜDZSÉ KULCSSZAUAI
A törvényi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület megalkotta és elfogadta a város idei költségvetési 
rendeletét. A fő szám 1 milliárd 214 millió 822 ezer Ft, ennyiből gazdálkodhat idén a város. A költségvetés 
az önkormányzati törvény értelmében nem tartalmazhat hiányt, vagyis mind a bevételi, mind a kiadási 
oldalon ez az összeg szerepel. Fejlesztésre idén 65 millió Ft került betervezésre, felújításra 10,3 millió Ft 
áll rendelkezésre, míg tartalékként 55 millió Ft szerepel.

Folytatás az 5. oldalon
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2014. január 22.

KÉP1/ISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Elsőként az Aszód, Szabadság tér 2. 1/1. és az Aszód, Baross u. 5. Fszt. 
1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások piaci bérlakás
ként történő hasznosításáról tárgyalt a képviselő-testület. A grémium 
még decemberben döntött arról, hogy az Aszód, Szabadság tér 2. 1/1. 
sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás a „szolgálati bérlakás” 
kategóriából a „piaci bérlakás” kategóriába kerüljön átminősítésre az 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bér
leti díjak mértékének megállapításáról szóló 19 /2013 .(IX.6.) ÖR sz. ren
delet (a továbbiakban: Lakásrendelet] 1.b) mellékletének módositásával. 
Ennek folytatásaként tekinthető a mostani döntés, amely a Baross u. 
5. szám alatti lakást is érintette. A lakásrendelet módosításával nyolc 
képviselő értett egyet.

A határozati javaslattal kapcsolatban több 
módosító indítvány is érkezett a bizottságok 

részéről. Közülük a Városfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát fogadta el nyolc igennel a tes

tület, hogy a lakásokat öt évre adják bérbe. 

A hasznosításra pályázatot írnak ki. A grémi

um a napirendi pontot a végszavazás során 

kilenc igennel fogadta el.

□  A közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterület has/ 

nálati díj mértékének és fizetési módjának 
megállapításáról és szabályairól szóló ön 

kormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés volt a testületi ülés következő 
napirendi pontja. Az elmúlt időszakban 

Aszód Város Ö nkorm ányzat polgármeste
re, valamint a képviselő-testület tagjai felé 

több esetben megkeresés történt az önkor

mányzati tulajdonú földterületen található 

garázsok tulajdonosai részéről. Azzal a pa

nasszal éltek, hogy a hatályos jogszabályok 
és helyi rendeletek alapján a garázsok, m int 

felépítmények (vagyontárgyak) után kom

munális adót fizetnek, míg a garázs alatti 

önkormányzati tulajdonú földterület után 
közterület használati díjat fizetnek. Az adó

zás rendjéről szóló törvény nem ad lehető

séget az önkorm ányzatnak arra, hogy egyes 

adótárgyakra (garázsokra) kommunális adó 

kedvezményt adjon. A közterület használati 

díj mértékét a képviselő-testület határoz

ta meg, így annak mérséklése is a grémium 

hatáskörébe tartozik. A hatályos rendeletben 

meghatározott díj 788 Ft/hó/garázs, mely 
évente az infláció mértékével emelkedik. 

A 2014. évben megállapított díj összege l 

075 Ft/hó/garázs volt. (12 900 Ft/garázs/év). 

A határozati javaslat azt tartalm azta, hogy a 
rendelet mellékletének ezen pontját úgy m ó

dosítsák, hogy 2015-ben a díj összegét 500 

Ft/hó/garázs mértékben kerüljön megállapí

tásra, azzal a feltétellel, hogy a kedvezményes 

díj abban az. esetben kerül kivetésre, ha az 

adózó a komm unális adófizetési kötelezett 
ségénck határidőben eleget tesz. Bár érkezett 

kél egymással szemben álló bizottsági ja 

vaslat, a végén az eredeti előterjesztés került 
elfogadásra. Az éves szinten 800.400 Ft be

vétel kiesést az önkormányzat egyéb önkor

mányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítá

sával kompenzálja.

□  Az önkormányzati képviselők és bizottsá

gi tagok tiszteletdíjáról szóló korábbi önkor
mányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, 

valamint új rendelet megalkotására került sor 

a harmadik napirendi pontban.

M int ismeretes, a Magyarország helyi ön- 

kormányzatairól szóló 2011. évi ( I.XXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. $ (I) be

kezdés rendelkezése értelmében a képvise

lő-testület az önkorm ányzati képviselőnek, 

a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a 

tanácsnoknak rendeletében meghatározott 
tiszteletdíjat, term észetbeni juttatást állapít

hat meg.
A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a 

törvény -  a legutóbbi módosítása óta -  már 

nem határozza meg. A képviselői, bizottsági 

elnöki és tagi tiszteletdíjak megállapításának 

egyetlen korlátja, hogy ezek mértéke nem ve

szélyeztetheti az önkormányzat kötelező lel 
adatai ellátását.

Az. előterjesztés a képviselők havi tiszteletdí

jára alapdíjként bruttó 70.000-Ft-ot javasolt, 

illetve azt, hogy ez állandó bizottsági tagság 

-  több bizottsági tagság esetében is -  betölté-
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sével további bruttó 10 ezer Ft tál növekedjen. 

Az állandó bizottság elnökét több bizottsá

gi tagság esetén is -  további bruttó 20.000.-Ft 
összesen bruttó 90.000. Ft lis/lelctdlj illetheti 

meg, míg az állandó bizottság nem képviselő 

tagját havi bruttó 15 ezer Ft. A képviselők el

sőként a pénzügyi bizottság, illetve Asztalos 
Tamás képviselőnek a módosító indítványáról 

szavaztak, amely a képviselői tiszteletdíjak fel- 

ajánlhatóságára, illetve a tiszleletdíjak válto

zatlanul hagyására vonatkozott. Az előterjesz
tés hat igen szavazatot kapott.

n  A negyedik napirendi pontban az illet
ményrendszer egyes elemeiről szóló 4/2013. 

(II 01.) önkorm ányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésére és új rendelet megalkotá

sára került sor. A köztisztviselőkről szóló 

törvény szerint a helyi önkorm ányzat a Pol

gármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvi

selők részére tárgyévre illetménykiegészítést 

állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú 

iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az 

alapilletmény legfeljebb 30%-a, a középisko
lai végzettségű köztisztviselő esetében pedig 

legfeljebb 20%-a lehet. Az utóbbi időben 

észlelhető volt, hogy a pályázók azon telepü

lések önkorm ányzatánál vállalnak munkát, 

ahol az. illetménykiegészítés magasabban, 

illetve maximális m értékben lett megálla
pítva, mivel így nagyobb jövedelemre te

hetnek szert. F'.ppen ezért a mostani rende

lettervezet a főiskolai, egyetemi végzettségű 

köztisztviselők részére 30%-os, a középfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselők tekinte

tében a maximálisan adható 20%-os illet
ménykiegészítés megadására tett javaslatot. 

A napirendi pont tárgyalása során kiderült, 

két bizottság is azt tartaná helyesnek, hogy a 

közszolgálati ügykezelők illetményét a java

solt 10 % helyett ugyancsak 20 %-kal emeljék. 

M ind a módosító indítvány, m ind a rendelet 
elfogadásakor ugyanaz az eredmény szüle

tett: hat képviselő igennel szavazott, három 

pedig tartózkodott. Az elfogadott rendelet a 

cafeteria keretet változatlanul hagyta, amely 

bru ttó  200 ezer Ft.

□  Nem javasolta a képviselő-testület a 394 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan te

rületrészének egy helyi lakos számára történő 

értékesítését. Az érintett ingatlan ugyanis „öve

zetbe nem sorolt kiszolgáló utak területe” címen 

van bejegyezve, így megosztása nem lehetséges. 
A képviselők közül nyolcán szavaztak igennel.

□  A Kossuth Lajos utca 11. szám alatti ingat

lan további meghirdetéséről döntött a képvi

selő-testület. Az épületben két üzlethelyiség is 

található, hasznosításukra még 2012. decem-

□n k o rm á n y z a t i  h írek ASZÓDI TÜKÖR

herében pályázatot írt ki az önkormányzat, de 

az sikertelenül zárult. Az újabb pályázati felhí

vással minden képviselő egyetértett.

□  Laptopok beszerzése volt a következő 

napirendi pont témája. Az előterjesztésben 

szereplő indoklás szerint a képviselő-testületi 

ülések napirendi pontjainak száma növekvő 

tendenciát mutat, így folyamatosan nő az. a pa 

pír mennyiség, amelyet a képviselők, hivatali 

munkatársak, bizottsági külsős tagok kézhez, 
kapnak. Az előterjesztések elektronikus úton 

történő küldése viszont jelentős megtakarítást 

hozhat, mivel nem kell papírt, festéket, humán 

szolgáltatást biztosítani. Az önkormányzat 

éppen ezért árajánlatot kért 11 db laptop vá 
sárlására, amely egyszeri, bruttó 1 millió 82 

ezer Ft kiadási jelent. A napirendi pont tárgya

lása során olyan képviselői indítvány érkezett, 
hogy csak azoknak a képviselőknek juttasson 

laptopot az. önkormányzat, akiknek nincs, ők 

viszont egy éves, kamatmentes részletfizetés

sel megvásárolhassák. Ez a javaslat hat nem, és 

három igen szavazat mellett nem került elfoga
dásra, az. eredeti előterjesztés került elfogadás

ra hat igen, két nem és egy tartózkodás mellett.

O Elfogadta a képviselő-testület a várossá 

nyilvánítás 25. évfordulójának megünneplé

sével kapcsolatos azon javaslatot, hogy már 

most kezdődjön el a várhatóan 2016. január

jában megtartandó ünnepség előkészítése, és 
erre 1,8 millió Ft-ot különítsenek el a város 

idei költségvetésében. A képviselők mindegyi

ke igennel szavazott.

□  Szintén mindegyik döntéshozó igennel 

szavazott arra az előterjesztésre, hogy a város 

nyújtsa be az Európai Bizottsághoz az Európa 

a Polgárokért pályázatát az idén megrendezen
dő Testvérvárosok Találkozója rendezvényso

rozat hoz. A pályázat elkészítésével a dunakeszi 

illetőségű 1 nter Grant Kft-t bízzák meg bruttó 

135 ezer Ft-ért. Sikeres pályázat esetén maxi

mum 25 ezer euró nyerhető el.

J&é Tizedik napirendi pontként tárgyalta a 

képviselő testület a Podmaniczky évfordu
lóval kapcsolatos leírást. Ennek elkészítésével 

Asztalos Tamás képviselőt, művelődésszerve

zőt bízta meg a grémium. A városatya elmond 

ta, levélben keresett meg 14 intézményt és civil 

szervezetet. Ezek 80 %-a úgy jelzett vissza, 
részt kívánnak venni az eseményen. Az észre

vételekből, javaslatokból készített egy három 

pontból álló tervezetet, amelyet most a testület 

elé tárt. Mivel a leírás határozati javaslatot nem 

tartalmazott, kérték a képviselőt, fogalmazza

LÁBFÁJÓSO K, TÉ R D FÁ JÓ SO K , F IG Y E L E M ! IN G Y E N E S  

JÁ R Á S A N A LÍZ IS  A S Z Ó D O N

4
P R O M & B IL

Vadgesztenye krém 
a fáradt, 

visszeres lábra

M l T Ö R T É N IK  A  JÁ R Á S A N A L ÍZ IS  S O R Á N ?

•  egy e rre  a célra k ife jlesz te tt eszközzel 

m egvizsgáljuk ta lpada t, lábadat, já rásoda t

•  o r to p é d ia i műszerész szakem berünk 

k ié rté ke li a ka p o tt e re d m é n y t

•  szem élyre  szóló tanácso t, e llá tá s t kapsz

M árciusban m inden beje len tkezőnek  

AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDÜNK! 

JELENTKEZZ BE A VIZSGÁLATRA! 0 6 /3 0 -3 3 2 -4 4 9 0

Egyik kedves ügyfelünk,

P. Lászlóné (58) tapasztalata:

„Két hónapja voltam a vizsgálaton, 

egy hónapja követem az ott elhangzott 

tanácsokat. Azóta -  örömmel jelentem -  

a lábfájdalmaim elmúltak! 

Nagyon elégedett voltam 

a vizsgálat szakmaiságával 

és az ott dolgozók kedvességével is."
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meg helyben ezt. Asztalos Tamás elmondta, 

konkrét javaslattal csak a következő testületi 

ülésre tud előállni, mivel újabb egyeztetésre 
van szükség a konkrét program összeállításá

ra. A képviselő testület ezt hat nem szavazat 

tál, három igen szavazat ellenében elutasította.

Kf Ugyancsak elutasította a képviselő-testü

let Asztalos Tamás képviselő, művelődésszer

vezőnek a város 2015-ös programtervezetével 
kapcsolatos beadványát. A szavazás során 

ugyanaz az eredmény született, mint az előző 

napirendi pont esetében.

2014. február 5.

KEPUISELO-TESTULETI ULES
Rendkívüli ülést tarto tt február 5-én a város képviselő-testülete. A dön
téshozók hat napirendi pontot tárgyaltak meg, illetve döntöttek róla.

□  A grémium elsőként a helyi önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló ko

rábbi önkormányzati rendeletet helyezte hatályon 
kívül, és alkotott újat. Az SZMSZ-szel már 2014 

októberében is foglalkozott a képviselő-testület, 

akkor határozta meg az alpolgármester jogállását 

és hozta létre a bizottságok szerkezeteit.

Az új rendelet megalkotása azért vált szük
ségessé, mert az új önkormányzati törvény 

(Mötv.) rendelkezéseinek hatályba lépése után 

a képviselő-testületre, annak működésére, a 

bizottságokra, a helyi önkormányzat tiszlség 

viselőire és számos egyéb tárgykörre a koráb 

biaktól részben eltérő tartalmú, számos vonat 

kozásban részletesebb szabályozás irányadó.
Fontos változás, hogy bár továbbra is a képvi 

selő-testület az önkormányzat legfőbb döntés 

hozó szerve, korábbi önállósága korlátozottab 

bá vált, döntési jogosultságát korlátozza, hogy a 

polgármester az Mötv. 68. §-a alapján halasztha

tatlan esetben határozatot adhat ki, pótolhatja a 

képviselő- testület elmulasztott döntéseit, illet
ve az Mötv. 61. § (2) alapján felfüggesztő hatályú 

vétójoggal rendelkezik bizottsági döntésnél a 

helyi önkormányzat érdekeit sértő ügyekben.

A polgármester önkormányzaton belüli po

zíciója a törvényi szabályozás okán a korábbi

akhoz képest sokkal hangsúlyosabbá vált.

□  Aszód Város lógójával és jelmondatával 

kapcsolatos előterjesztés volt az ülés második 

napirendi pontja. Mint ismeretes, Sztán István 

polgármester pályázatot írt ki a város lógójá
nak elkészítésére, amely megjelent az Aszó

di Tükör novemberi számában. A felhívásra 

nem érkeztek pályaművek. A város lógójának 

elkészítésével ezt követően egy arculatterve

zéssel foglalkozó céget bíztak meg, amely négy 
változatot készített el. A napirend tárgyalása 

során az a határozati javaslat fogalmazódott 

meg, hogy a képviselő-testület kérje ki a lakos

ság véleményét, és csak ezt követően döntsön. 
Képviselői javaslatra egy ötödik változat is a

szavazás tárgyát képezi. A lógóval kapcsolatos 

szavazásról lapunk ló. oldalán olvashatnak.

□  A Városi díjak, címek és elismerések adoma 

nyozásáról szóló önkormányzati rendelet hala 

lyon kívül helyezése, illetve új rendelet alkotása 

volt a harmadik napirendi pont témája. A koráb 

bán hatályos rendeletét 2011-ben alkotta az akkori 
képviselő testület, melyet 2013-ban módosított 

ugyan, de alapvető változtatásokat nem hajtott 

végre, csak annyiban változott a rendelet, hogy 

az elismerő díjakkal járó pénzjutalmat eltörölte a 
Képviselő-testület. A rendelet megalkotása óta a 

rendelet alkotásra felhatalmazást adó jogszabá 
lyokat a parlament hatályon kívül helyezte, így a 

rendeletet az időközben hatályba lépett lelhatal 

mázó rendelkezések szerint felül kellett vizsgálni.

Az új rendeletben a következő, a képvisc 

lő-testület által adományozható címek, díjak 
és elismerő oklevelek szerepelnek:

Kitüntető címek:

• Aszód Város Díszpolgára
• Aszód Városért

• Aszód Város Szolgálatáért
• Kitüntető díjak:

• Korén István-díj

• Aszód Város Szociális Nívódíja

• Aszód Város Sportjáért

• Aszód Város Közbiztonságáért
• Tiszta udvar, rendes ház díj 

Elismerő oklevél:

• Aszód Városért Polgármesteri Elismerő 

Oklevél

A szavazás során hét képviselő voksolt igennel. 
Asztalos Tamás és Urbán László tartózkodott.

□  A képviselő-testület a negyedik napiren
di pontban az. Aszód Város címere és zászlója, 

illetve azok használatáról szóló előterjesztés 

megtárgyalását végezte el. A jelképek hasz 

nálatával kapcsolatos rendelet még 1990-ben 
született meg, szükséges volt a felülvizsgálata,

□  A képviselő-testület végül jelentést hall

gatott meg a lejárt határidejű határozatokról 

és a két ülés közt tett intézkedésekről, majd az 
egyéb bejelentések megtételére került sor.

A képviselő-testületi ülések megtekinthetők a 

www.onkormanyzatitv.hu oldalon

és egy új, a hatályos jogszabályi környezetnek 
megfelelő rendelet megalkotása. Az elfogadott 

rendelet a jelképek használatára vonatkozó 

szabályokat áttekinthetőbbé teszi, a használat 

engedélyezését pedig egységesen szabályozza.

ü  Az önkormányzati képviselők, bizottsá
gi elnökök, bizottsági tagok, és a bizottságok 
nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendelet pontosítására került 

sor az ötödik napirendi pontban. A módosí

tás a képviselői tiszteletdíjról vagy annak egy 
részéről való lemondás módjára vonatkozott.

><í Podmaniczkyszoborfelállításátterveziakép- 
viselő-testület a Szabadság téren. Erről tárgyalt 
a képviselő-testület a 6. napirendi pontban. A 

témával részletesen külön cikkben foglalkozunk.

A képviselő-testületi ülések megtekinthetők a 

www.onkormanyzatitv.hu oldalon

Az Aszódi Evangélikus Gimnázium konyhájáról 

„A" és„B" menüválasztás 

ÁRA: 650 Ft/adag

(+36)30742 7972
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület elsőként az önkormányzat egyes saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összegéről szóló előterjesztést fogadta el.

n  Pénz volt a témája a következő napirendi 
pontnak is, mégpedig a város ez évi költség- 

vetése, amelyről részletesebben külön cikkben 

olvashatnak.

□  Döntött a grémium a pénzbeli és termé
szetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásukról szóló korábbi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről, és elfogadta az erről szóló 

új rendeletet. A témával lapunk márciusi szá

mában részletesen foglalkozunk.

fi A képviselő-testület kinyilvánította azon 

akaratát, hogy az aszódi Szakorvosi Rendelő- 

intézet továbbra is a hatvani Albert Schweitzer 
Kórház területi ellátási területében maradjon. 

A nyilatkozattételre azért került sor, mert a 

kormány jelentősen át kívánja alakítani az 

egészségügyi ellátás struktúráját, és az OEP 
ezentúl lakosságszám és nem feladatellátás 

alapján biztosít pénzügyi keretet. A jelenlegi 

helyzetet a Megyei Egészségügyi Egyeztető Bi
zottságoknak kell áttekinteni, ezt követően a 
kórházigazgatóknak kell megegyezni az átala

kításról. A tervek szerint megyénként egy fő 
kórház lesz, a többi ennek telephelyeként vagy 

tagintézményeként működik majd.

jS^További egyeztetést tartott szükségesnek a 

képviselő-testület a Petőfi Közérdekű Muzeá

lis Gyűjtemény átadásával kapcsolatban a Ma

gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel. A tárgya
lással Sztán István polgármestert bízták meg a 

képviselők.

intézkedési tervek és végrehajtási jelentések 

készültek. Az ellenőrök kirívó szabálytalan 
ságot nem tapaszt altak az ellenőrzések során.

□  A képviselő testület arról is döntött, ismé 
telten meghirdeti az Aszód Mély út 3. szám 

alatti ingatlant, mivel nem érkezett pályázat. 

Az új pályázat benyújtásának határideje: már 

cius 10. A grémium döntése értelmében az 

önkormányzat ismételten meghirdeti az 1568 
és 1569, valamint a 681/20 helyrajzi számú 

ingatlanokat is Ugyancsak meghirdeti az ön- 

kormányzat a Szabadság tér 2. és a Baross tér 

5. szám alatti önkormányzati lakások bérleti 
jogát, mivel a/ előző körben nem mutatkozott 

rájuk érdeklődés.

□  Érkezett viszont pályázat a Kossuth Lajos 

utca 11. számú ingatlan bérleti jogának elnye

résére, mégpedig egy túrái vállalkozótól. A 
képviselő testület elfogadta az ajánlatot.

□  A grémium döntése értelmében Aszód vá
rosa is csatlakozik a „Magyarország legszebb 

konyhakertjei című országos programhoz. 

A szándéknyilatkozat aláírásával Sztán István 

polgámestert bízták meg, a megvalósítás mi
kéntjéről a következő képviselő-testületi ülé

sen döntenek,

□  Tudomásul vette a képviselő-testület a pol

gármester szabadságolási ütemtervét. A város 

első emberét 25 nap alapszabadság és 14 nap 

pótszabadság illeti meg.

A Zöld Híd Régió tájékoztatása

LOMTALANÍTÁS
Felhívjuk figyelmüket, hogy az 
Aszód Város és a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft. között fennálló 
közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott évi egyszeri díj
mentes lomtalanítási és elekt
ronikai hulladékgyűjtési felada
tunkat 2015. évben az alábbiak 
szerint szervezzük meg.

A lomtalanítás időpontja 2015. április 11. 
szombat 8 és 14 ó ra között. Az elektro

nikai hulladék gyűjtést a lomtalanítással 
azonos napon, azzal egyidőben, a kijelölt 

gyűjtőpontokon végezzük.

A lomtalanítás idén is gyűjtőpontos 

rendszerben, 30 m3 konténerekkel törté

nik. Az Önök településén korábban nyolc 

gyűjtőpont került meghatározásra, ame
lyek mindegyikén 1-1 db őrzött konténert 

helyezünk ki. Igény szerint a megtelt kon

ténerek cseréjéről gondoskodunk.

A kije lö lt helyszínek:
• Régész utca 35. számmal szemben

• Falujárók útja 5/8. előtti parkoló

• Falujárók útja 20. - szelektív sziget 

mellett

• Bercsényi utca - orosz laktanya mellett

• Hajnóczy utca sarok

• Kondoros tér

• Szabadság tér

• Szőlő utca

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

□  A képviselő-testület végül jelentést hallga

tott meg a lejárt határidejű határozatokról és a 

két ülés közti intézkedésekről, majd egyéb be

jelentésekre került sor.

□  A képviselő-testületi ülés szünet utáni első 
perceiben átadták a két háziorvosnak, vala

mint az aszódi mentőállomás vezetőjének azt 

a három vénaszkennert, amelyet az önkor

mányzat szerzett be annak érdekében, hogy 

sürgős esetekben ez a műszer segítsen a véna 

megtalálásában.

R .Z .

A képviselő-testületi illések megtekinthetők a 
www.onkormanyzatitv.hu oldalon

□  Elfogadta a grémium az Aszód Város Kul
turális Központ Szervezeti és Működési Sza

bályzatának a módosítását, amelyet az intéz

ményvezető kért. A módosítással lehetővé vált 

többek közt az úgynevezett iskolai közösségi 

szolgálat lebonyolításának szabályozása.

□  A képviselő-testület tárgyalta és jóvá

hagyta a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló 
összefoglaló jelentést. A jelentésből megál

lapítható, hogy a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011 .(XII.31.) Korm. rendelet alap

ján végzett ellenőrzések megállapításait az 
ellenőrzöttek elfogadták, a megállapításokra

J g [  Elfogadta a képviselő-testület -hat igen 

és két nem szavazat mellett -  a polgármester 

jutalmazásáról szóló előterjesztést. A polgár- 

mester illetményét a Magyar Önkormányzati 

Törvény határozza meg, amely 2014. október 
12-től jelentősen csökkentette a polgármeste

rek illetményét. Aszód első embere havi 109 

ezerrel kap kevesebbet. A januárban elfoga

dott SZMSX alapján Sztán Istvánt bruttó 2 

millió 808 ezer Ft jutalom illeti meg, amelyet 

két részletben vehet fel az éves zárszámadást, 

illetve a közmeghallhatást követően. Sztán 
István a szavazást követően jelezte, a jutalmát 

az idei esztendőben is kulturális programok 

támogatására kívánja fordítani.
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Elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését Fi ilytatás az 1. oldalról

TAKARÉKOSSÁG, ÉSSZERŰ GAZDÁLKODÁS A BÜDZSÉ KULCSSZAVAI
Nem volt könnyű elkészíteni a város idei költ

ségvetését, ugyanis korábban meghatározó 
jelentőséggel bíró jogszabályok ismételten 

változtak, így a rendelet tartalma és szerke

zete is jelentős mértékben módosult az előző 

esztendőhöz képest. Az irányelvek ugyanak
kor változatlanok: településünk takarékosan, 

átláthatóan és biztonságosan működjön, az 

önkormányzat a kötelezően ellátandó felada

tokat el tudja végeztetni, támogassa a szociá

lisan rászorultakat, a beindított beruházáso

kat valósítsa meg, a városüzemeltetés tudatos 

legyen, emellett folyamatosan fejlődjön, az 
önkormányzati feladatok ellátásában pedig 

vegyenek részt az önkormányzat többségi tu 
lajdonában lévő gazdasági társaságok.

A város költségvetését idén is az jellemzi, 

hogy az állami normatív támogatás továbbra 

sem fedezi az intézmények működtetését, a 
biztonságos működtetéshez önkormányzati

TISZTELT ASZÓDI LAKOSOK!
Elkezdődött a város Integrált Településfej

lesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) prog

ramjának készítése. A program elkészítése 

tartalmazni fogja azokat a településfejlesztési - 
egyben önkormányzati - elképzelések keretbe 

foglalását, melyek eddig is prioritást élveztek 

az elmúlt évek során, ahogy a most következő/ 

mostani 7 éves tervezési időszakban is, me

lyek alapul szolgálnak majd az Európai Uniós 

pénzügyi források felhasználhatóságának.

A program partnerségi együttműködés ke

retében kerül elkészítésre, mely során az tele

pülés fejlesztési érdekeinek, elképzeléseinek 
összehangolása a cél. Az ITS program elkészí

tését a Belügyminisztérium közreműködésé

vel szakértői csoport segíti. A Pest-Budapest 

Konzorcium pályázaton nyerte meg a szakér

tői közreműködési jogosultságot. Az érdemi 
munka a 2015. január 9-én tartott indító meg

beszéléssel vette kezdetét, melyen a konzorci

um képviseletében és a tervezésben is résztve

vő Pro Régió Kft képviselői vettek részt.
A város hosszú távú jövőképének megha

tározásához elengedhetetlenül szükséges az 

ITS alakításában érdekeltek körének bevonása 

az eljárásba, mert e nélkül nem biztosítható

forrást is mellé kell rendelni. Sztán István, vá

rosunk polgármestere néhány példát is említett 

a napirendi pont tárgyalása során: az Aranyka

pu Bölcsőde esetében 48 %-os, az AVKK ese
tében 77 %-os , a gyermekélelmezés esetében 

82 %-os az állami támogatás. Utóbbi esetében 
ugyanakkora hátrányos helyzetű gyermekek 

100 %-os, illetve 50 %-os támogatással történő 

étkeztetésére egyetlen forintot sem biztosít a 

központi költségvetés, a város ezt saját forrás- 

ból kénytelen fedezni, összességében a Aszód 
intézményeinek működtetési költségének 48 

%-át fedezi az állam, míg 52 %-át az önkor

mányzat fedezi saját adóbevételéből.

A bevételi oldalt tekintve a város az iparüzé 

si adóból 180 millió Et bevételt remél, noha 

idén sem emelkedett ennek mértéke (Tavaly 
140 millió volt a hetervezett összeg). Erzé 

kény veszteség a városnak a gépjárműadóból 
származó bevétel jelentős részének elvesztése,

a stratégia támogatottsága, elfogadottsága. 
Az ITS partnerségi egyeztetésének szabályait 

alapvetően a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézmé

nyekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 
tartalmazza, mely meghatározza a partner

ségbe bevonandók körét, akikkel egyeztetni 

szükséges, valamint az egyeztetés és elfogadás 

jogszabályait és meghatározza az egyeztetés 

teljes eljárásának fázisait.

A szabályozás szerint a partnerségi egyezte

tésbe szükséges bevonni az érintett államigaz
gatási szerveket, az érintett területi és telepü

lési önkormányzatokat, érdekképviseleti, civil 

és gazdálkodó szervezeteket, a vallási közössé

geket és a lakosságot. A jogszabály a teljes el
járás szakaszaiként az előzetes tájékoztatási, a 

véleményezési, a végső szakmai véleményezési 
valamint az elfogadási és hatálybaléptetési sza

kaszokat határozza meg.

Az Európai Unió a partnerséget az Európai 

Strukturális és Beruházási Alapok felhaszná

lásának tervezésében alapvető fontosságúnak 

tartja, ezért a vonatkozó dokumentumokban 

kimondja, hogy a különféle szintű hatósági

ugyanis ennek 60 %-át 2013. január 1-től át 

kell utalni a központi költségvetésbe. Települé
sünk ebből az adónemből csupán 15 millió Ft 

bevételt remélhet. A személyi jövedelemadó

ból származó bevétel teljes egészében átkerül 

az államhoz.

A napirendi pont összegzése során váro

sunk első embere pozitívumként említette, 
hogy van esély arra, hogy az év második felé

ben az állami támogatás mértéke emelkedik, 
ebben az esetben ennek megfelelően módo

sítani tudják a büdzsé irányszámait. A város 

idei költségvetése véleménye szerint ésszerű 

gazdálkodással, takarékossággal, a pályázati 

lehetőségek maximális kihasználásával tart
ható lesz. A grémium a kisebb módosító ja

vaslatokat egyetértőén, a rendelet-tervezetet 

hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, 

minősített többséggel fogadtad.
R.Z.

szereplőkön kívül be kell vonni a szociális és 

gazdasági partnereket, illetve a civil társadal
mat képviselő szervezeteket, a nem kormány

zati szervezeteket, különösen azokat, melyek a 
környezeti fenntarthatósággal és a társadalmi 

befogadással foglalkoznak. A bevonás során 
biztosítani kell, hogy a partnerek időben meg

ismerhessék, és könnyen hozzáférhessenek az 

információkhoz, illetve megfelelő idő álljon a 
rendelkezésükre a vélemények kialakítására. 

Továbbá meg kell teremteni annak a lehetősé
gét is, hogy aktívan hozzászólhassanak a for

málódó fejlesztési elképzelésekhez.

Az együttműködésnek biztosítani kell az ITS 
által érintettek igényeinek, szükségleteinek, 

problémáinak feltárását, ötleteinek javaslatai

nak megismerését, sajátos fejlesztési érdekeik 
összehangolását, megnyerését és ösztönzését 

arra, hogy saját tevékenységeikkel, illetve fej

lesztéseikkel segítsék az ITS megvalósulását, 

együttműködésének segítését és kölcsönös in

formálását egymás tevékenységéről, valamint 
a fentiek beépítését az ITS-be.

A program készítéséről folyamatosan tájé

koztatjuk Önöket itt az újságban, illetve lehe

tőségük van nyomon követni a történéseket a 

város honlapján is az „Integrált Településfej

lesztési Stratégia (FI S)” elnevezésű menüpont 

alatt.
Sztán István 

polgármester

Tájékoztató

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
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Minden területen javultuk a rendőrségi mutatók

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM ASZÓDON
Megtelt a Városháza tanácsterme azon a fórumon, amelyet a közbiz
tonság jegyében tartottak február 5-én városunkban. Az immáron har
madik alkalommal megtartott összejövetel áttekintette az elmúlt idő
szak eredményeit, és arra is alkalmat adott, hogy a járás településeinek 
vezetői elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, kéréseiket.

A házigazda jogán Sztán István polgármester 

köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta 
a szót dr. Bozsó Zoltán rendőr tábornoknak, 

főtanácsosnak, Gödöllő város rendőrkapitá

nyának. A rendőri vezető összefoglalójában 
kiemelte, minden korábban közösen elindított 

projektet sikerült maradéktalanul megvaló

sítani. A rendőrségi tájékozatókat valameny- 
nyi önkormányzatnak megküldték, amelyek 

mindegyike elfogadásra került. Atábornokkü- 
lönösen fontosnak tartotta a körzeti megbízotti 

szolgálat megerősítését, amelyekhez az önkor
mányzatoktól nagyon sok segítséget kaptak.

A statisztikák azt mutatják, folyamatosan 
javul a járás közbiztonsági helyzete. A járás 

szinte valamennyi településén csökkent a 

bűncselekmények száma, csupán két telepü

lésen -  Galgamácsán és Hévízgyörkön -  van 

stagnálás a számokat illetően. Akadt olyan te

lepülés, ahol öt év alatt 50%-os a javulás. Bozsó 
tábornok elmondta, munkájukhoz sok segít

séget kaptak a polgárőrségtől, az önkormány
zatoktól, de egyes intézményektől, egyházak
tól és civil szervezetektől is. Kihangsúlyozta, 

sokszor egy-egy apró támogatás vagy jelzés is 

sokat lendíthet a felderítési munkában. Mára 

az is bebizonyosodott, a fixen telepített térfi

gyelő kamerarendszer visszatartó erővel bír, 

a bűncselekményt elkövetni szándékozók 

inkább más, ilyen berendezésekkel még nem 
rendelkező településeket választanak.

A tábornok segítséget is kért a polgármes
terektől. A rendőrségnek szüksége volna egy 

terepjáró gépkocsira, mert az aszfaltútról le

térve nincs esélyük a sikeres bűnüldözésre. 

Arra kérte a települések vezetőit, összefogással 
próbáljanak közösen egy ilyen -  akár használt 

-  gépkocsit beszerezni.

Az összefoglaló kitért a közlekedési helyzetre 

is. Tavaly térségünkben 10 baleset végződött ha

lállal. A szám ugyan csökkenést mutat, a rendőr- 

kapitány azonban a további javulás érdekében 

hosszas elemző munkát követően átszerveztette 
a szolgálatot, hogy a rendőri jelenlét még hatéko

nyabb legyen. Az év végén már ez a számokban is 

megmutatkozott, 4 %-kal csökkent valamennyi 

baleset száma. A biztonságosabb közlekedés ér

dekében több alkalommal kezdeményeztek vál

toztatásokat a közútkezelő hatóságnál is, például 
kivilágított gyalogátkelőhely létesítését.

Dr. Németh ( iyula rendőr ezredes, a Pest Me 

gyei Rendőrkapitányság helyettese elsőként a 
rendőrség változásának négy alappillérét emelte 

ki. Ezek a létszámbővítés, a rendőrőrsök bővílé 

se -  kilenc újat adtak át az elmúlt két esztendő 
ben -  a KMB s hálózat megerősítése, valamint 

az új technikai eszközök, amelyeket az utóbbi 

időben vehetett át a rendőrség. A parancsnok 

helyettes egy segélyhívó berendezést is mutatott 
a jelenlévőknek, amelyet az idős embereknek 

ajánlanak, akik kifejezetten veszélyeztetettek, 

mint bűncselekmények lehetséges áldozatai. 

A készülék amelyet 3 ezer Ft-tal kell feltölteni 

-  tulajdonosa egy diszpécserközponttal tarthat 

állandó kapcsolatot, veszély, rosszullét jelzése 
esetén a szolgalat emberei azonnal a helyszínre 

sietnek. A rendőrség -  amely a készülékeket biz
tosítja -  abban kérte az önkormányzatok segít

ségét, hogy válla Ijá k át a feltöltés költségét, illetve 

járuljanak hozza a vonuló szolgálat költségeihez. 

A települések egyébként igyekeznek támogatni a 

rendőrséget: tavaly Pest megyében 72 millió Ft 

volt az önkormányzati adomány mértéke.
Sztán István a drog terjedésének kérdését hozta 

fel, kérve a rendőrséget, legyenek partnerek a meg

előzésben. Ugyanakkor megemlítette a szülők fe

lelősségét is, akik sok esetben nem tudják, hogy 

hétvégén éjszaka, hol, merre jár a gyermekük, és 
kikkel barátkozik. A segélykérő berendezésekkel 

kapcsolatban pedig jelezte, a társult önkormány
zatokkal közösen élni kívánnak a lehetőséggel. 

Arról is beszélt, az aszódi képviselő-testület elfo

gadta egy új kitüntetés, az Aszód Város Közbiz

tonságáért Díj bevezetését és adományozását.

A fórumon hozzászóló polgármesterek több
sége az. elismerés és a köszönet hangján szólt, 

ugyanakkor igényeket is megfogalmaztak. 

Bagón például megszűnt a KMB-s iroda, így 

Jamrik László jelenlegi polgármester kérte, ál

lítsák vissza a régi állapotot. Szendrei Ferenc 

Túra közbiztonságának nagyfokú javulásáról 

tájékoztatta a jelenlévőket, véleménye szerint 
70 %-kal csökkent a bűnözés településén. Vé

leménye szerint az úgynevezett három csapás 

törvény is nagy visszatartó erővel bír. Szovics 
Mihály, Hévízgyörk alpolgármestere a köszö

net szavai mellett szintén kéréssel fordult a ren
dőri vezetőkhöz: a település folyamatos rendőri 

jelenlétet igényel, körzeti megbízottra várnak.
R. Z.

AJÁNLJA ADÓJA
1 %-ÁT!
Az Aszódi Városi Nyugdíjas 
Klub tisztelettel kéri, hogy jö
vedelemadója 1%-át a Klubunk 
javára szíveskedjen felajánlani. 
Köszönjük.
Adószám: 18718018-1-13

Köszönettel: 

Takács Lajosné Marika

FELHÍUÁS
Az Aszód Városért Alapítvány 
tisztelettel kéri Aszód lakossá
gát, hogy SZJA 1%-át az ala
pítvány javára szíveskedjenek 
felajánlani, hogy a gyermekek 
nyári táboroztatásához ala
pítványunk anyagi segítséget 
nyújthasson.
Adószám: 19180461-1-13

Köszönettel: 

Pala Sándorné 

kuratóriumi elnök

KÖZLEMÉNY
Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és 

Szakközépiskola Baráti Egyesülete

2015. március 13-án 

14 órai kezdettel

tartja éves közgyűlését.

A közgyűlés helye:

a gim názium  épülete,

Aszód, Hatvani út 3.

KÖSZÖNETNYILUÁNÍTÁS
Köszönetiinket fejezzük ki mindazok

nak, akik Takács Istvánt utolsó útjára el

kísérték, és sírjára virágot helyeztek el. 

Köszönettel:
felesége, Marika és lánya 

Czika család

2 0 1 5 .  fe b ru á r
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LAKOSSÁGI FÓRUM A LAKÓTELEPEN
Február 4-én az Idősek Napközi Otthonában Aszód város képviselőtestü
lete lakossági fórumot tarto tt a lakótelepen élők számára. A három fő 
téma [játszótér, pihenőpark, parkoló) mellett szóba kerültek a minden
napi problémák is.

Szép számú érdeklődő véli részi a február első 

szerdáján jó hangulatban lezajlott fórumon. A 

rendezvényre mintegy 120 meghívót jutattak 
el a lakótelepen élők számára, és ez nem volt 

hiábavaló, kezdésként Sztán István polgármes
ter köszöntötte a jelenlévőket és örömét fejezte 

ki a megjelentek számát illetően, mert ahogy 

mondta, ez jól mutatja, hogy a lakótelepen élők 

szívügyüknek tekintik a város sorsát. A kö
szöntést követően a három fő napirendi pont 

ismertetésére került sor. Elsőként a játszótérről 

nézhetett meg minden jelenlévő egy tervraj

zot. A gyerekek új létesítménye az úgynevezett 
Gesztenyesoron, a régi játszótér helyén épülne 

meg. Mivel minden ma érvényes szabványnak 

megfelel, a szülők maximális biztonságban 

tudhatnák gyermekeiket. Második pontként a 

leendő pihenőpark látványterve és paraméterei 
kerültek ismertetésre. Ez a padokkal asztalok

kal, biciklitárolóval, szalonnasütő hellyel felsze 

relt park a Falujárók útja út mentén, az anno a 

Honvédség áltál épített ifjúsági háznál lévő téren 

kerülne megvalósításra. A jelenleg a területen 
lévő nyárfákat kivágnák. A polgármester rémé 

nyei szerint a park új közösségi térként hozzája 

rulna ahhoz, hogy a város lakói közelebb kerül 

jenek egymáshoz. Sztán István utolsó pontként 

az úgynevezett közösségi gépjármű parkolóról 

szóló terveket ismertette. A tervek szerint ez egy 

elzárt, kulccsal működő, díjmentes parkoló 

lenne, és főleg a 9-10-es valamint a 21-22-23 as 

házak előtt álló autók tudnának itt várakozni. 

A város első embere végül aktuális témákról 
-kastély ügye, főtér helyzete stb. tájékoztatta 

a megjelenteket. Ezután hozzá szólásokra került 
sor. A felszólalók nagy része az úttal és a vízelve 

zetéssel kapcsolatos problémáit tárta a képviselő 

testület elé, mely gondokat az érintettek felje

gyezték a műszaki iroda számára. Téma volt a fi 
atalok esti randalírozása a játszótereken, illetve 

a város más részein. Ezzel kapcsolatban a város 

vezetője válaszában kiemelte, hogy az aznap 

tartott közbiztonsági fórumon is elhangzott, a

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Gratulálunk és egyben köszönetét mon

dunk a Polgármester Úrnak! Élvezettel 
használjuk a Falujárók útján épített kor

látot. További hasonló jó ötletet és megva
lósítást kíván a város lakói nevében:

Sápi lózsefné

legnagyobb felelősség a szülőké, n e k ik  kellene 

jobban ellenőrizni gyermekeiket. A játszótérrel 

kapcsolatban minden felszólaló öröméi fejezte 

ki. Szóba került a megvilágítása, I l le tv e  a körbe

kerítésének fontossága is. Ezekkel kapcsolatban 
Sztán István mindenkit megnyugtatott, ma már

minden játszótér így épül, és ez sem lesz kivétel.

A parkolóval kapcsolatban volt, aki nem 

tetszését fejezte ki, mondván, megzavarná a 

nyugalmukat. A lakossági fórum egy kisebb 
szavazással ért véget, amelyen a jelenlévők a 

játszótér és a pihenőpark megépítését egyönte

tűen támogatták. A parkoló kapcsán további 

egyeztetések várhatóak. A polgármester ezt 

követően megköszönte az építő jellegű hoz

zászólásokat, és felvetette a további fórumok, 

valamint a több helyszínen megtartott közme
ghallgatás lehetőségét.

ijj. Rácz Zoltán

A játszótér 

látványterve

LA TA S V IZS G A LA T
szerdai nap kivételével

MINDEN NAP!

(nyitvatartási időben, bejelentkezés javasolt)

Szakorvosi szemvizsgálat gyermekeknek keddenként 1 5 .0 0 -1 7 .30-ig

-  Kontaktlencse vizsgálat és árusítás

- Szemüvegkészítés akár 1 ó rán  belü l!

I gészségpénztári kártyák elfogadása

-  U /sé b e t utalvány beváltás »

Á llandó akciók Valódi kedvezmények kortó l függe tlenü l N  

Kom plett szemüveg már 9 9 9 0  F t-tó l

-  Nyugdíjas kedvezmények

-  Óriási keretválaszték kedvező árakon

— O
OPTIKA

w w w .h a t a ly a k o p t ik a .h u

21 70  Aszód, Kossuth Lajos út 34. (a postával szemben) 

Tel./fax: (+ 3 6 )  28 402  121 e-mail: hatalyakoptika@gmail.com

H,Sz,P

K,C s

Szó

Nyitva tartás:

8 .0 0  -  1 7 .0 0

8 .0 0  -  1 7 .3 0

8.00  -  12.00

2 0 1 5 .  fe b ru á r

http://www.hatalyakoptika.hu
mailto:hatalyakoptika@gmail.com
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Tankolásainak mennyisége 
amennyiben minden hónap első és 

utolsó napja között meghaladja a 40 
litert pályázhat az alábbi 

nyereményekre:
Havi nyeremények: 

Autómosás, mikrohullámú sütő, 
kenyérpirító, AVIA távirányítós kamion 

valamint 
Főnyeremények:

Júniusi sorsolás -  2 személyes 
tengerparti út

Decemberi sorsolás -  1 db SAMSUNG 
102 cm Full HD LED TV

december
Március

Regisztrálás névere és rendszámra 
szóló AVIA üzemanyagkártyával 

(tankolás előtt igényeljen!)
Forint A Képek

. . . „ ^ O N  F O G Y A S Z T Á S  C S Ö K K E N T Ő
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RUKKOLA HAPPONT LETTÜNK!

A rukkola hu az első közösségi könyvcsetélde, ahol 
könyvet 2012

rukkolj happolj olvass
Töltsd tol a feláldozható 

könyveidet 
és gyújts pontokat

Vélassz e mások ahal feltett
könyvekéül 

és fizess ponttal

A rukkola.hu az első közösségi könyvcserélde, ahol 
a felhasználók által felajánlott könyvekből választ
hat magának a regisztrált olvasó, cserébe pedig a 
sajátjaiból kell felajánlania egy könyvet a közösség 
számára.

A megszerzett könyveket vagy postai úton veheti magához a happoló, vagy rukkola.hu happont 
ra is kérheti az átvételt.

Ilyen könyvátvételi pont lett az Aszód Városi Kulturális Központ Könyvtára is, ahol nyitvatar 
tási időben tudják átvenni a happolök megszerzett könyveiket.

Happolásra fel!

Adoryán limese

A z  A V K K  felhívása h e l y tö r t é n e t i  v e r s e n y r e

VETÉLKEDŐ A PODMANICZKYAKRÓL
Az Aszód Városi Kulturális Központ Helytörténeti Vetélkedőt hirdet 
a Galga-menti lakosság számára két levelezés és egy helyi forduló ke
retein belül. Az idei vetélkedő témaköre: A Podmaniczkyak Aszódon.

Kategóriák: 2.), valamint e mailben (info@avkk.hu) le

• alsós korosztály hét 2015. február 28 ig jelentkezési lap ki
• kisös korosztály töltésével.
• középiskolás korosztály

• felnőtt korosztály. Bővebb felvilágosítás:
A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését AVKK -

varjuk, a felnőtt korosztályban egveni je Adoryán Emese

leni kezeseket is elfogadunk. (adoryancmeseoi'avkk.hu, 0628/400600) es
Nevezési dij nincs. K la m ár Balázs

lelentkezni személyesen az Aszód Váro klamarb@avkk hu, 0628/780176), valamint
si Kulturális Központ tagintézményeiben http://avkk.hu/hlv.
(Városi Könyvtár -  2170 Aszód, Kossuth

Lajos u. 72. és Petőfi Közérdekű Muzeális Üdviktellel:
Gyűjtem ény- 2170 Aszód, Szontágh lépcső u: AVKK rHunkiiliírsiii

KÖSZÖNET
NYILVÁNÍTÁS
Az Aszód Városi Kulturális Köz
pont igazgatója ezúton szeretné 
megköszönni mindazoknak az 
adományát, akik az intézményt 
ilyen formán támogatták.

Szolnoki Margit, Aszód 

MasznyiknéTruzsi Ibolya, Aszód 

Benedek Zoltánná, Aszód 

dr. Kiszely Noémi, Aszód 
Szakács István, Aszód 

Bata-Loyal Orsolya, Aszód 

Balogh Zoltán, Aszód 

Szávai ( iéza, Budapest 

I ippai Anett, Aszód 

Urr László, Aszód 
llagi Milán, Aszód 

Media Zoltán, Aszód 
Sassy Péter, Aszód 

Novák Péter

Kovács Veronika, Domony 

Soós Imre, Aszód 
Pestiné Nagy Orsolya, Aszód 

Molnár Ilona 

Zombori Sándor, Aszód 

Kiss Péter, Iklad 

Varga Tímea, Domony 
Takács Borbála, Nagykanizsa 

Vadász Boglárka, Szaniszló 

Aszód Városi Nyugdíjas Klub 

Nyitott Szemmel Alapítvány 

Gódor Biokertészet, Cíalgahévíz 
Autó Sós Kft.

I lmodékor Kft.

Némo A Hat kereskedés 

Íródeák Papírbolt 

Kavi-Art Kft.

Infoservice Kft.

Humán Sec Kft.

Külön köszönetét szeretnénk mondani 

Az első világháború egy Galga-menti kis

város tükrében c. kiállításunk támogatá
sában Gyalog Máriának, Geizerné Péli 

Melindának, Pénzes Tiborc Szabolcsnak, 

Babinyecz Erzsiké néninek, valamint Fu- 

ferenda Mihálynénak és Vigassyné Kese

rű Adriennek.

Az intézménynek tett adományuk szá

munka kitüntetett módon fontos és meg
tisztelő.

Odler Zsolt

mailto:info@avkk.hu
http://avkk.hu/hlv
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NAPSUGÁR ÓVODA 
Aszód, Szent Im reu. 1.

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA
Aszód, Falujárók útja 5.

f ü l -  ' .• - m ö ' :
M árcius hónapban PAPÍRGYŰJTÉS Március 6. Nőnapi köszöntés

M árcius 3. Jálszóház leendő ovisoknak Március 4. Játszóház leendő ovisoknak

M árcius 13.
Múzeumlátogatás,

Nemzel i ünnepünkre emlékezés
Március 12. V,,

Múzeumlátogatás,

Nemzeti ünnepünkre emlékezés

M árcius 19. A V I /VILÁGNAPJA Március 13. „C iézengúz” bábszínház

M árcius 26. 1 lúsvéti ünnepkör M árcius 20. A V(Z VILÁGNAPJA

Április 14. Jálszóház leendő ovisoknak Március 25.
„Mozdulj, ügyesedj!” 

1 lúsvéti tojáskeresés

Április 22. Bölcsődések-óvodások találkozója Április 8. 1 lúsvéti locsolkodás

Április 24. FÖLD NAPJA Április 15. Jálszóház leendő ovisoknak

Április 29.
NYÍLT NAP 10-12 óráig

-  Májusfa állítás
-  Vásári forgatag

Április 16. Bölcsődések-óvodások találkozója

Május 5. Játszóház leendő ovisoknak

Április 22. FÖLD NAPJA

Április 23.
Szelektív hulladékgyűjtés, 

Látogatás a Zöld Híd hoz

Április 28.
NYÍLT NAP 10-12 óráig 
Közös játék, barkácsolás az udvaron

Május 12 -16. tavaszi Napsugár- hét
Április 30. Anyák napi köszöntések csoportonként

Május 6. Játszóház leendő ovisoknak

Május 15. Gyermeknapi program Május 11. Kirándulások

Május 21.
Szelektív hulladékgyűjtés, 

Látogatás a Zöld Híd-hoz
Május 15. Gyermeknapi program

Május 22. Pünkösd Május 21. M adarak és fák napja

JÁTSZÓHÁZ AZ ÓUODÁBAN
Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket és leendő óvodásainkat játszóház.unkba, abból az alkalomból, hogy 
gyermekük hamarosan óvodáskorú lesz.

Havonta egy alkalommal, 16-17 óra között fogadjuk az érdeklődőket.
Mindenkit szeretettel várunk!

NAPSUGÁR ÓVODA
Aszód, Szent Imre út 1. 

(+36) 28 400 422

SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Aszód, Falujárók útja 5. 
(+36)28 400 410

Időpontok:
• Március 03. (kedd)

Időpontok:
• Március 04. (szerda)

Ökumenikus Női Világi Imanap

A BAHAMÁKON 
ÉLŐKÉRT IMÁDKOZUNK

Az előző évekhez hasonlóan az 
idén is megrendezésre kerül 
Aszódon az Ökumenikus Női 
Világi Imanap. Ebben az évben 
a Bahamákon élőkért imádko
zunk. Házigazdáink a baptista 
testvérek lesznek.

Mint mindig, most is megalakul erre az 
alkalomra az Ökumenikus Női Énekkar. 
A próbákra külön eseménymeghívót ló
gok küldeni.

Minden kedves testvérünket szeretettel 
várjuk nemre és vallási hovatartozásra 
való tekintet nélkül 2015. március 10-én 
18 órakor a Baptista Imaházban
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VIZSGÁZOTT az elektronikus
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ RENDSZER
A januári képviselő-testületi debütált az új elektronikus szavazatszám
láló rendszer. Mint ismeretes, Aszód Város Önkormányzata sikeresen 
szerepelt az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támoga
tási rendszer keretében meghirdetett „Szervezetfejlesztés a Közép-ma
gyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázaton, 
és a maximálisan elérhető 22 millió Ft-ot nyerte el. Ebből a pénzből 
került többek közt telepítésre a már említett berendezés.

ki-, bekapcsolása, mikrofonok ki-, bekap

csolása, hangrögzítés ki-, bekapcsolása) az 
időpontok rögzítésével együtt indexelés tör
ténik, ami tovább könnyíti a későbbi feldol

gozási munkát.

A képviselő-testületi ülés előtt a döntéshozók 

egy negyedórás továbbképzésben részesültek. 
Í zt követően -  néhány kisebb bakit leszámítva 

-  a használat már gördülékenyen ment.

R.Z .

Igen 8 Szavazott 9 I o
Nem 0 Nem szavazott 0

Nylll

1 Távol 0 E g y s z e r ű  1

S ztán  Is tv á n  Kerényi Norman
Koncz István

Kovács Tamás Rigó Lászlóné
Asztalos Tamás Rizsák Krisztián
Búzás Jáno s Urbán László

Hirdessen az 
ASZÓDI TÜKÖRBEN!

Hirdetésfelvétel 
és további információk:

Móni Fotó
Kossuth Lajos u. 38.
(a postával szemben] 

Telefon:
(+36) 20 824 4687  

E-mail:
aszoditukor2013@gmail.com

A Mikrovoks névre hallgató rendszer azonban 

amellett, hogy az SZMSZ általános előírásai 
szerint elvégzi a nyílt, titkos és név szerinti 

szavazások lebonyolítását, sok más hasznos, 

egyben kötelező feladatot is ellát. Segítségével 

a szavazatok összeszámlálása, kiértékelése és 
jegyzőkönyvezése néhány tizedmásodperc 

alatt elkészül. Az eredmény azonnal a terem

ben elhelyezett kijelzőkön látható, egyben rög

zül a Határozatok és rendeletek tárában.

A gép a hozzászólásra jelentkezőket sorba 

rendezi és megjeleníti a polgármester előtti 
monitoron.

Lehetőség van különböző fontosságú je

lentkezések külön sorrendi nyilvántartására 
(pl. normál, ügyrendi, esetleg frakcióvezetői, 

vagy bizottsági elnöki). A rendszer napirendi 

pontonként rögzíti a kérdések és hozzászó

lások számát. Az SZMSZ-ben rögzített hoz

zászólási idők túllépése esetén figyelmeztető 
hangjelzést is adhat. A berendezéssel meg

oldódott a hangosítás is, a képviselők előtt 

mikrofonok vannak, amelyek egy hang- 

rendszerhez csatlakoznak. Azon túl, hogy a 
hozzászólások a falra szerelt hangszóróknak 

köszönhetően a teremben mindenki számára 

hallhatók, rögzítésre is kerülnek. Mindeköz

ben a fontos események alkalmával (pl: sza

vazások, napirendi pontok beszúrása, pultok

FÁJ A HÁTA, VÁLLA? 
REGGELENTE NEHEZEN 

KEL FEL AZ ÁGYBÓL?
TÚL SOK ÜLŐMUNKÁT VÉGEZ?

Ön is megérdemel egy kis kényeztetést!

A kartali Kuckó Sóbarlangban  
okleveles és gyakorlott masszőrünk 

denkinél személyre szabott masszázst alkalmaz.

Várandósok, időskorúak is kockázatok nélkül 
kipróbálhatják a metamorf masszázst, 

valamint a lélekringatást.

a talpmasszázst a sószobába, így egyszerre élvezheti 
a masszázs és a sós levegő áldásos hatásait.

Kérjen időpontot a 06-28/437-770-es, vagy a 
06-30/641-4253 -as telefonszámon!

■ m
*UCK<f

, ,  t»*****KMtr«n,

További információ: w w w .ku cko so b arlan g .h u

A kupon felmutatásával minden masszázsunkhoz e
kézműves kecsketejes szappant adunk ajándékba!

Ezen kívül minden kedves vendégünket
meghívjuk egy csésze finom teára.

Érvényes: 2015. március 31 -ig
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Másodszor találkoztak az evangélikus iskolák történelemtanárai Aszódon

„JÓBAN IS LEHET LENNI SAJÁT MÚLTUNKKAL”
2015. február 6-án az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium dísztermé
ben került sor az Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak II. Konferen
ciájára. A tanácskozáson tizenkét iskola képviseltette magát. Péterfi 
Gábor tantárgygondozó, a konferencia szervezője köszöntőjében kiemel
te, hogy az idei tanácskozás sok szempontból folytatása a tavalyi konfe
rencián megkezdett párbeszédnek.

A regionális találkozók során számos kérdés

sel, jó gyakorlattal találkozott, ezek bemutatá

sára, megtárgyalására is kiváló alkalom lehet 

ez a nap. Hangsúlyozta, hogy a két konferencia 

felépítése is megegyezik: az egyházi elöljárók 
a történelemtanárokat érintő aktuális kérdé

sekre reflektálnak -  idén a reformáció és ok

tatás a kiemelt téma -, majd szaktudományos, 

szakmódszertani és múzeumpedagógiai té
májú előadások alkotják a tanácskozás vázát. 

A két rendezvény egységét abban is kifejezésre 

próbálják juttatni, hogy a tavalyi és idei ta

nácskozás előadásait kötetbe szerkesztve meg

jelentetik, így azok mások számára is hozzáfér

hetővé válhatnak majd. Roncz Béla, az aszódi 
evangélikus iskola igazgatója köszöntőjében 

hangsúlyozta, hogy az evangélikus szellemiség 

alappillére a hit mellett a szülőföld szeretete is. 
A földrajz szakos intézményvezető a földrajz 

és a történelem tantárgyak kapcsolatára utalva 

megemlítette, hogy a Galga menti intézmény

ben a Rákóczi Szövetség támogatásával a diá
kok rendszeresen tanulmányi kirándulásokon 

vehetnek részt a Felvidéken.

Fabiny Tamás püspök arra  kérte a jelen 

lévő pedagógusokat, hogy a m agyar tö r
ténelem ben találják meg azokat az evan

gélikus gyökerekkel rendelkező szem é
lyiségeket -  például K ossuth Lajost vagy 

D am janich Jánost akiket példaként fel 

tu d n ak  m utatn i a d iákoknak.

Prőhle Gergely országos felügyelő, ál

lam titkár-helyettes a tavalyi évhez hason

lóan az aktuálpolitikai kérdések szerepét 
em elte ki a történelem tanításban. Szerinte 

a történelem  tan tárgy  jelentősége mesz- 

sze nagyobb annál, m in t hogy egyike az 
érettségi tan tárgyaknak, hiszen a szem lé

letform álásnak is kiváló eszköze. A párizsi 
te rro rtám adásra  utalva az állam titkár-he

lyettes elm ondta azt is, hogy az ábrahám i 

vallások közös erkölcsi fundam entum a az 

egym ás irán ti türelem , ezt kellene a jövő

ben szem előtt tartan i.
Ezt követően Sziráki György az EPSZTI 

pedagógiai szakértőjeként ism ertette azo 

kat a program okat, am elyeket evangélikus 

egyház szervez 2015-ben a „Reformáció és 

ok ta tás” m ottó  jegyében.

Mirák Katalin történész, az evangélikus 

egyház tényfeltáró b izottságának tagja 

„Az ÁVH-tól a Magvetőig: egy belügyes 

pályakép -  Berkesi A ndrás” cím m el ta r 
to tt előadást. A történelem tanárok Berkesi 

m unkásságának főbb állom ásait hallgatva 

ízelítőt kaphattak abból, hogy az ellent

m ondásokkal megterhelt K ádár-rendszer 

milyen abszurditásokat volt képes produ 

kálni egy-egy pálya esetében. A legtöbb 

kérdést Csapod i Zoltán, a történelem  
érettségi tételkészítő bizottság elnöke kap 

ta előadását követően. AZ ELTE Trefort 

Ágoston Gyakorló Iskola igazgatója ele

m ezte az elm últ évek történelem  érettség
ijeinek eredm ényeit. Előadásából kiderült, 

hogy a diákok a tesztfeladatokkal lénye

gesen könnyebben birkóznak meg, m int 

az esszékkel. A konklúziók levonása után 

kitért a várható változásokra is az érettsé

gi-reform  kapcsán.
Az ebédszünetet követően Dalos Tibor, a 

szombathelyi evangélikus iskola tanára tar
tott előadást „Élő történelem” címmel. Ki

emelte, hogy az élményszerű oktatás jegyé

ben rendhagyó történelemórákat szerveznek 

Szombathelyen. A diákok ezeken az alkalm a

kon a régészettel, a honfoglalás korával, H u
nyadi Mátyás korával, a huszárság életmód

jával, valamint az első világháború magyar 

katonai hőseivel ismerkedhetnek meg. Feke
te Bálint az ELTE történész doktorandusza, 
középiskolai tanár „A fénykép, m int történel

mi forrás” címmel tartott előadást. Ebből ki

derült, hogy a történelemtanárok alapvetően 

azzal a tudással kerülnek ki a felsőfokú intéz

ményekből, hogy az írott források a megha

tározóak, miközben ma m ár követelmény a 

fényképek, filmhíradók elemzése.

Hermann Róbert hadtörténész, a Károli 

G áspár Református Egyetem tanára, Csibi 
Krisztina, a M agyarság H áza igazgatónője, 
valam in t Koltay Erika m úzeum pedagógus 

a M i magyarok c. k iállítást m utatták  be. Az 

1848/49-es forradalom  és szabadságharc 

kutatója kiemelte, hogy m íg a nyugati nem 

zetek m últuk  bem utatásakor igyekeznek 

a pozitív, előrem utató esem ényekre kon

centrálni, addig mi, m agyarok sok esetben 

csak a sikertelenségeket hangsúlyozzuk. 
A M i Magyarok cím ű kiállítás alapvetően 

szakítani szeretne ezzel a pesszim ista 

hozzáállással, s arra  fókuszál, hogy a 

m agyarság m it adott a nagyvilágnak az 
elm últ évszázadokban. „Jóban is lehet 

lenni saját m ú ltu n k k al” -  hangsúlyozta a 

történész a pozitív példák nem zettudatot 

erősítő szerepére utalva.

Végezetül a résztvevők Hídvégi András 
előadást hallgathatták  meg, aki a H adtör

téneti Intézet és M úzeum  XX. századdal 

foglalkozó kiállításait m u tatta  be, kiemelve 
az őszre elkészülő első világháborús kiál

lítást. A fő kérdés itt is ugyanaz volt, m int 
a nap legtöbb előadásában: hogyan lehet 

közelebb hozni a d iákokhoz közös tö rté 

nelm ünket.
dr. Péterfi Gábor
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VII. Szülők-Nevelök Hálja az Evangélikus Gimnáziumban

SZABADIDŐ PARK LÉTESÜL A BEVÉTELBŐL
Nagysikerű táncos mulatságot -  immár a hetediket -  rendezett az az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium. A Szülők-Nevelők Báljának ezúttal is nemes célja is volt: az iskola udvarában egy szabadidő parkot 
kívánnak építeni, hogy a buszra, vonatra váró diákok mozgással tölthessék el szabadidejüket.

A rendezvényt amelyen minden eddiginél 

nagyobb számú vendégsereg vett részt -  töb

bek között megtisztelte jelenlétével dr. Fábri 

György egyetemi docens, az ELTE kommuni
kációért felelős főigazgatója, valamint D. Sze- 

bik Imre nyugalmazott evangélikus püspök is.

A köszöntők során -  melyet D. Szebik Imre 

nyitott dr. Roncz Béla igazgató arról számolt 
be, hogy idén új célt tűztek ki a báli bevétel fel

használását illetően. A szabadidő hasznos és tár
tál más eltöltése érdekében egy szabadidő parkot 

létesítenek az iskola udvarának füves területén. 

Szeretnék ezzel is ösztönözni a tanulókat, a 
mozgásra, az egészséges életmódra. A parkot 

korszerű, az európai uniós követelményeknek 

megfelelő játékokkal, sportszerekkel látják el.

A több, mint 250 fős vendégsereg kiválóan 

szórakozhatott, hiszen az iskola jelenlegi és volt

diákjai színvonalas produkciókkal álltak elő. A 
legnagyobb tapsot az iskolának a Muharay Népi 

Együttesben táncoló tanulói aratták fergeteges 

táncukkal. A diákok a fellépés végén a közönséget 
is táncparkettre vitték, és közösen járták velük a 

csárdást. A zenéről ezúttal is a Kozma Trió gon

doskodott. A bálon minden eddiginél nagyobb 

adomány folyt be.

R.Z .

SZALAGAVATÓ A CSENGEY ISKOLÁBAN
Tavaly alapos reformon ment át a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
farsangja. Az alsós diákok farsangját péntek délelőtt, a felsősökét pedig 
délután tartották. Idén az alsósok esetében maradt az időpont, a felső 
tagozatos diákok farsangi bálját -  amely egyben szalagavató is -  a szü
lők kérésére szombat délután rendezték meg.

Az alsós diákok színpompás fel

vonulása kilenc órakor kezdődött, 

majd ezt követően az osztályokban 

folytatódott a mulatság. A felső tago

zatosok szombati farsangja 15 óra
kor a végzősök nyitótáncával indult. 

Az ötvennyolc nyolcadikos diák és 

szüleik, hozzátartozóik számára 

ugyanis ez egy igen jeles esemény: 

sok lány ekkor ölt először báli ruhát, 
sok fiú pedig először táncol klasszi

kus keringőt a partnerével. Az ün 
nepség a szalagtűzést követően ha

gyományos diszkóval folytatódott, 
illetve ért véget.
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Összefogás az iskoláért

ALAPÍTVÁNYI BÁL 
A PETŐFIBEN
2015. február 13-án ismét ün
nepi díszbe öltözött a Petőfi 
Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium 
tornaterme. Iskolánk ALMA 
MATER-ért Alapítványa immár 
hagyományosnak nevezhető ala
pítványi bálját rendezte meg.

Az est bevételét a tornapálya télújítására szán

juk. A bál fővédnöke dr. Basa Antal, Galgahé- 

víz nyugal mázott polgármestere volt.

A jó hangulathoz a vacsorán és a zenén 
kívül iskolánk tanulói is hozzájárultak: 

jelenlegi és volt diákjaink színvonalas 

műsorral szórakoztatták az egybegyűlte

ket. A közel száz vendég -  szülők, tanárok, 
régi és mai „petőfis” diákok -  amellett, 

hogy segítették iskolánkat, egy kellemes 

estén vehettek részt.

Köszönjük a szülői összefogást, ami nél

kül ez az este nem jöhetett volna létre!

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉK-TAPÉTA ÜZLET

AJÁNDÉK
UTALVÁNY
vásárlási lehetőség

■ Poszterek széles választékban, 
kedvező áron azonnal elvihető

> Díszlécek külső-belső
■ Baumit termékek

tlexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat

> Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
■ Hőszigetelési rendszer
■ Dulux, Supralux színes beltéri festék

• Öntapadós tapéták, falmatricák
• Sima és habosított mintás és VLIES, 

fűrészporos tapéták készleten és 
rendelésre

• Bordűr csíkok különböző 
szélességekben

m tm m m  v I

Elérhetőség: (+36) 70 423 8290 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 06-17 Szombat: 08-12

KIÁLLÍTÁS A PETŐFIBEN
A Belga Királyság nagykövetségének jóvoltából 
vándorkiállítás érkezett iskolánkba „A nagy há
ború nagy vonalakban „ címmel. Az angol nyelvű 
kiállítás 1 hétig volt látható az érdeklődő tanulók 
számára a kollégium dísztermében.

cím: 2I70 Aszód, Kondoros tér 4i.

-Női-Férfi-Oucrmek Fodrászat-
fiarna Zita Tel: +36-50-33-13-378

-Manikűr-Pedikűr-Műköröm- 

-Paraffinos KézápoláS-
Aszódi Anita Tel +36-20-95-31443

S k á lá n k é n  ti 
szem pilla
/josszabítás\ #

Bevezető áron 4000.- Huf free WiFi

larium- A gyönyörű színt az elismert

Coffee Lőve csövek biztosítják!

FLABéLOS Mozaásterápiás zsiréqető és alakformáló vibrációs gép. 

E LS Ő  A L K A LO M  IN G YEN ES!

10 Perc F L A B é L O S  =  45 Perc mozgás

Szolárium és flabélos szolgáltatáshoz bérlet is kapható!
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Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Ö n tés családját 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezésre

2015. Március 15. 
09:00 óra

Helyszín:
48-as Emlékmű (Tabán tér)

(rossz idő esetén 
Katolikus Hitéleti Központ)

Tisztelettel, Sztán István 

polgármester

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, hogy közösen hajtsunk 
fejet történelmünk hőseinek emléke előtt!

25 évvel ezelőtt írtuk

„VÁLASSZUNK?”
Az Aszódi Tükör 1990. februári számá
nak címoldalán Dinnyés László akkori 
felelős szerkesztő a címoldalon Válasz- 
szunk? című cikkében bíztatta az aszódi
akat, éljenek szavazati jogukkal.

„Hányféle igazságot kínálnak nekünk? Hányféle 
állam rendszert, s miféle demokráciákat kínálnak 

nekünk? Nem a szóvirágok, nem a ködösítést hozó 

elpuffogtatott frázisok jelenthetik népünk, vala

mennyiünk számára a kivezető utat, csupán a jelöltek 

emberi magatartása, tisztessége, érthetően, egyértel
műen megfogalmazott programja, mely az emberek 

szolgálatát vállalja. De választani a kínálatból önm a
gunknak kell!”

Az Aszódi Tükör felvállalta az országgyűlési képvi
selő választáson induló jelöltek bemutatatását, így a 

lap belső oldalain a „kínálatot” ismerhették meg az ol

vasok. Az M l)I•' dr Becker Pált, az MSZP Hajdú Atti

lát, a kereszténydemokrata Néppárt dr. PéterMihályt, 

a Magyar Szabadságpárti Szövetség dr. Eörssy Jánost 
indította, l isehlnédr. I lorváth A nnaésdr.Tóth  Péter 

független jelöltként indult.

Az ekkor indult I lajnóczy JózsefNépfőiskola -  talán 

a választást elősegítendőén -  igen neves vendégeket lá

tott vendégül, februárban Schlett istván politológus, 

márciusban kengyel László közgazdász tartott előa
dást derül ki a lapból.

A sporthírekben arról olvashattak az aszódiak, hogy 

az Aszódi Sportklub új elnökséget választott. Azelnök 

Rigó Pál, az ügyvezető elnök Ungi József lett. A veze

tőség akkori tagjai: Gazsó Pál, Huszár Mihály, Laczik 

József, Klausmann Ferencné, ifj. Medveczki Sándor, 
Molnár László, Ondrik István.

R.Z.

minőségi italuk 

eggeji címkézésé üvegek 

ajár Jézusát

kiollókiázi és kalocsai porcelánok 

italfutár szolgáltatás 

tfiszkort áras sörök, korok, újítok

2170 Aszód Kossuth Lajos utca 1. www.izvarazsuzlet.hu 
peterjankaupcmail.hu (+36) 20 445 3442

BOLDOG NÓNA 
M1NDLN HÖLGY OLVASÓNKNAK!
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Bemutatkozik a Podmanii :ky Júlia Nőegylet

„SZERETNÉNK FELELEVENÍTENI ÉS 
VISSZAHOZNI A RÉGI ÉRTÉKEKET”
Pár évvel ezelőtt néhány városunkban élő hölgy elhatározta, hogy egy 
olyan szervezet hoz létre, amely nevében és szellemiségében is kapcsoló
dik a Podmaniczky családhoz. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet azokra az 
értékekre, amelyek korábban a polgári társadalmat jellemezték. Szeret
nék azokat a női praktikákat is elsajátítani, amelyek az akkori háztartások 
jellemzője volt. Példaképüknek Podmaniczky Júliát tekintik, így egyértelmű 
volt, hogy az ő nevét választják. A Podmaniczky Júlia Nőegylet alapítóját, 
egyben vezetőjét, Szilágyi Zitát elsőként az indulásról kérdeztem.

-  Hogyan lehet valaki a Nőegylet tagja?
-  Szívesen fogadjuk azokat a nőket, akik a ke
resztény, konzervatív értékek mentén hasonló 

szellemiséget képviselnek, mint mi. Lehetőség 
van arra, hogy eljöjjön a programjainkra, be

kapcsolódjon a munkánkba. Ha tud azono
sulni a céljainkkal, értékrendünkkel, kérheti a 

felvételét, amit két tagunknak kell támogatnia. 

Van egy 1500 Ft-os éves tagdíj, amit be kell íi 

zetnie, ezt követően válik taggá.

-  Az egylet miből tartja fenn magát?
-  Egyrészt a már említett tagdíjakból, más 

részt pályázati pénzekből és az 1%-ból. Igyck

-  Elsőként a Podmaniczky család múltjában, 
történetében kutakodtam. A családtagok közül 

így akadtam rá Podmaniczky Júliára, akinek 

a személyisége, az, életútja megragadott. Ügy 
éreztem, a jelleme találkozik a mi céljainkkal. 

Kevesen tudják, hogy Jósika Miklós erdélyi író 
felesége volt, és maga is írt. Bárói származása el

lenére a IS as szabadságharc leverése után em

igrált férjével és családja érdekében nagyon tett
re kész. volt, 0  a mindennapi megélhetésükért 

esipkekereskedést nyitott Brüsszelben, hogy az 

emigráció anyagi gondjait túlélje a család.

-  Mit kell tudni a Nőegyletről?
-  Öt éve működik a városban bejegyzett civil 

szervezetként. Tizenkét tagunk van, emellett 
számos olyan pártoló tagunk van, akik egyet

értenek az. egyesület munkájával, céljaival, 

azonban időhiány miatt nem tudnak aktívan 
részt venni benne.

-  Milyen gyakran találkoznak az egylet tag
jai, és ilyenkor mennyi időt töltőtök együtt?
-  Minden hónapban egy szerdai napon talál
kozunk. A helyszín korábban az Aranykapu 

Bölcsőde volt, most a Petőfi utcai Idősek Nap

közi Otthona biztosít nekünk helyet. A ta

lálkozóinkat éves munkaterv szerint tartjuk. 

A tervezéskor figyelembe vesszük az előző év 

tapasztalatait, emellett pedig mindig vannak 
aktuális kérdések, melyek inspirálnak minket. 

Szoktunk külsős előadókat is hívni, főleg mé

lyebb, közérdeklődésre is számot tartó, a nőket, 

a családokat és gyerekeket érintő témák eseté

ben. Szeretnénk a régi értékeket feleleveníteni és 
visszahozni. Ilyenek például azok a hagyomá

nyos kézműves technikák, amivel a hölgyek ré

gen elfoglalták magukat. Mi magunk is szívesen 

horgolunk, verset írunk és olvasunk, és persze 

megvitatjuk a magánélet és a közélet kérdéseit.

Mindig van olyan nagyobb, főként az egyházi 

ünnepekhez kötődő nagyobb rendezvényünk, 

amikor valamilyen régi kézműves terméket ké
szítünk, ami kapcsolódik a népi hagyományok

hoz. Ennek egyébként most reneszánsza van.

-  Készül most is valami?
-  Igen, egy a régi aszódi motívumokkal díszí

tett ünnepi terítő. Szeretnénk, ha Szent István 
napjára elkészülnénk vele, hogy az új kenyér 

ezen a térítőn legyen.

-  Kitől lehel ezeket a régi kézműves techni
kákat megtanulni?
-  Az, alapok szerintem megvannak bennünk. 
De azért szeret nem megemlíteni a Galga men

tén élő Székely Évát, aki a mentorunk, sokat 

segít nekünk, és rengeteg ötletet ad.

- M i t  szólnak a férjeitek ahhoz, hogy Ti 
rendszeresen összegyűltök, és különböző 
programokat szerveztek magatoknak?
-  A kérdés azért is jó, mert az egyesület tagjai 

valamennyien feleségek és családanyák. Vannak 

köztünk idősebbek és kevésbé idősek. A férje

ink először megmosolyogták a tevékenységün
ket. Ugyanakkor nemrégiben őket is bevontuk 

a jászolkész,ílésbe, mivel olyan faipari munkát is 

végezni kellett, amihez mi nem értünk. A közös 
munka jó alkalom volt az ismerkedésre, és arra, 

hogy a családok közelebb kerüljenek egymás

hoz. Ez nekünk, a Nőegylet tagjainak is újabb 

erőt adott a további munkához

szünk nyitott szemmel járni-kelni és megra

gadni a pályázati lehetőségeket.

-  Mi az, amire a legbüszkébb vagy a szerve
zet eddigi működését tekintve?
-  Talán a friss élmény mondatja velem, de a 

betlehemi jászol felállítására a Szabadság téren.

Sok péntek délutánt áldoztunk fel arra, 

hogy autentikus anyagokból, szalmabábokat 
készítsünk. Büszke vagyok a nőegylet tagja

ira, mert lelkesedéssel, önzetlen munkával 

alkották meg a Szent családot, hogy végre 

Aszód városnak is legyen egy köztéri jászol- 
ja. Hálás szívvel köszönöm Szernecz és Ifjabb 

Szernecz Zoltánnak , Jeney Lászlónak , Kol

lár Lászlónak az önkéntes és önzetlen segítő

készségét.

-  Idén Podmaniczky I. János és Osztrolucz- 
ky Judit házasságkötésének 300. évforduló
ját ünnepeljük, amely egyben tisztelgés a 
család múltja és tevékenysége előtt. A Pod
maniczky Júlia Nőegylet készül-e valamivel?
-  Egy tudományos konferenciában vagy 

előadássorozatban és kiállításban gondolkod

nunk.
R. Z.
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Podmaniczky-szobrot állítana az önkormányzat

TISZTELGÉS A NEMESI CSALÁD EMLÉKE ELŐTT
Aszód Város Önkormányzata egész alakos szobrot kíván emelni Podma- 
niczky I. Jánosnak, abból az alkalomból, hogy a főúr 300  évvel ezelőtt, 
1715. július 21-én kötött házasságot Osztroluczky Judittal. A sikeres 
frigyből öt gyermek született, és nem mellesleg, településünk fejlődése 
is felfelé kezdett ívelni. A szoborállítással kapcsolatban még sok kérdés 
nyitott: a legfontosabb kettő, hogy ki készítse el, és hová is kerüljön.

Podmaniczky család története a XVIII. század 
elejétől fonódott össze Aszódéval. Podmanicz- 

ky I János roppant tehetségesnek bizonyult, 

aki ügyesen bánt saját vagyonával és felesége 

nem csekély hozományával. Miután eldöntöt
te, hogy uradalmának Aszód lesz a központja, 

hozzáfogott a kastély megépítéséhez. Az ő ne

véhez fűződik az evangélikus templom meg

építése, a gyülekezet megerősítése és az evan

gélikus középiskola létrehozása, működtetése 

és fenntartása. Mindezek figyelembe vételével 

kezdeményezte a képviselő-testület, hogy szo

bor állítással tisztelegjen Podmaniczky I. Já
nos és a Podmaniczky család emléke előtt.

A szobor állítása azonban több okból is kö

rültekintő figyelmet igényel. Egyfelől Pod

maniczky I. Jánosról csak portrékép készült, 

vagyis annak a szobrásznak, aki elkészítheti a 

munkát, magát az alakot is meg kell terveznie, 
igazodva a kor viseletéhez. Másfelől a szobor 

műemléki környezetet igényel, vagyis a lég 

megfelelőbb helyszín a Szabadság téren volna, 

ott, ahol jelenleg a Hősök emlékműve áll. Mór 

zsa-Mordhart Gyula aszódi szobrászművész 

munkáját 1941. november 4-én avatták fel. 

Az 1970-es években lebontásra került, helyére 
Papakrisos Andreas Niké című szobra került 

A rendszerváltást követően lakossági kezde

ményezésre az emlékmű felújítva visszakerült 

eredeti helyére.

Bár a képviselő-testületi ülésre az alkotó sze

mélyére konkrét javaslat érkezett, a napirendi 
pont tárgyalása során a döntéshozók egyetér

tettek abban, hogy a most árajánlatot tévő Kol- 
tai László mellett több más alkotótól -  Kutas

Lászlótól, Szpiszják Páltól, Monori Sebestyén 

tői, Kocsis Balázstól -  is kérjenek látványtervet 

és árajánlatot. A szobor tervezett helyszíne a 
Szabadság tér, háttérben a kastéllyal. I miatt a 

I lősök emlékművének új helyszínt kell találni. 

A képviselő-testület megfogalmazta, az állté 

lyezésről, illetve az új lehetséges helyszínről 
szeretnék kikérni az Önök véleményét is, így 

lapunk következő számában részletes tájékoz 

tatást olvashatnak a részletekről. Sztán István 

polgármester a napokban felveszi a kapcsola 

tót a történelmi egyházak képviselőivel, hogy 
kiderüljön, lehetséges volna-e a Hősök emlék 

művét valamelyik templomkertben elhelyezni.

I I / . .

APRÓHIRDETÉS

□  Aszód központjában, a Szabadság térhez közel két szobás, felújítandó családi ház teleká

ron eladó. A házba a villany, a víz bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna hálózatra is rá 
van kötve. Telefon: (+36) 28 401 499.

□  Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, 
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval 

javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borító
ban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” (+36)28 636414.

□  Kiadó 40 négyzetméteres üzlethelyiség Aszód központjában. Üzletnek, irodának, szol

gáltatásnak egyaránt kiváló. Két bejáratos, légkondicionált, riasztóval felszerelt. Érdeklődni: 
(+36) 28 400 079

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

0 3 .0 7 -0 3 .0 0 .

Dr. Tóth Béla (+36) 30 4496 319 

03 .14 -03 .15 .

Dr. Fodor Sándor (+36) 20 4460 938 Dr. 

0 3 .2 1 -0 2 .2 2 .

Németh Mihály (+36) 30 2754 718 

0 3 .2 8 -0 3 .2 9

Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 9566 529

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Szombat: 8.00-12.00 
Vasárnap: 9.30-11.30

Páratlan hétvégén 

VÁROSI GYÓGYSZERTÁR
(Szabadság tér 2. (+36) 28 500 015)

Páros hétvégén 

SZENT ISTVÁN PATIKA
(Kondoros tér 49. (+36) 28 400 552)

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

KI NDŐRJÁRÖR:

(+36) 20 516-5940 

POLGÁRŐRSÉG:
(-136) 70 339-6165 

w w tv. a szodpolga rorseg.hu 
VÁROS RENDÉSZ (Szabó Imre) 

(+36) 30 816-0437 
ORVOSI ÜGYELET:

Aszód Baross u. 4.

(+36) 1 301-6969 

HÁZIORVOSOK: 
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 

(+36) 30 452-9674 

dr. Jólesz József 

(+36) 20 593-8628 

GYERMEKORVOSOK: 
dr. Horváth Anna 

28 500-025; (+36) 30 6352-608 

dr. Vass Anna 
28 500-035
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Podmaniczky-kastély

JÖVŐRE FELÚJÍTÁS KEZDŐDIK?
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Köz
pontban tartottak egyeztetést annak a tizennyolc polgármesternek -  
köztük Sztán Istvánnak- akiknek a településén lévő kastély bekerült a 
kormány kastélyprogramjába. A megbeszélésen az érintett önkormány
zatok első emberein túl több államtitkár és országgyűlési képviselő- töb
bek között Vécsey László -  is részt vett.

A megbeszélésen ismét elhangzott, nagyon 

fontos, hogy ezeknek a kastélyoknak megfelelő 

funkciót találjanak, mert csak így érdemes felújí

tani őket. Több, a programban érintett műemlék 
most sem üres: a ráckevei Savoyai-kastélyban 
szálloda működik, az 1998-ban műemlékvédel

mi gondnokság alá vett péceli Ráday-kastély pe
dig kiállítóhelyként funkcionál.

A polgármesterek között felszólaló Sztán István 

újra megköszönte, hogy a kormány felkarolta a 

Podmaniczky család egykori rezidenciájának 

sorsát, majd ismertette az Önök által már közis

mert tervei, miszerint a Podmaniczky- Széchenyi- 
kastélyban a Közép-Európai Magyarok Néprajzi 
Múzeuma kapna helyet.

SZAVAZZON ASZÚD LOGOJÁRA 

ÉS JELMONDATÁRA!

TISZTELT ASZÓDIAK!
Önkormányzatunk szándéka, hogy tele

pülésünknek legyen egy olyan lógója és 

jelmondata, ami kifejezi együvé tartozá

sunkat, valamint városunk, intézménye

ink értékeit, múltját, jelenét és jövőjét.
Az elkészítésre pályázatot írtunk ki, amely

re sajnos nem érkezett pályamű, lg}' az elké
szítéssel egy grafikai tervezéssel foglakozó 

céget bíztunk meg, amely öt változatot készí
tett el. Közülük szeretnénk kiválasztani azt, 

amelyik méltó és alkalmas arra, hogy Aszód 
várost reprezentálja. A képviselő-testület 

döntése értelmében ehhez az Önök segítsé

gét és szavazatát kérjük!

Szavazni külön-külön lehet szavazni 

Aszód Város honlapján, www.aszod.hu- 

n . Az egy-egy lógóra és jelmondatra csak 
egy szavazat adható le! Voksolni lehet to 

vábbá a város öt élelmiszerboltjában kihe
lyezett urnákban is. A szavazás az Aszódi 

Tükör megjelenését követő napon (febru

ár 26.) indul.
Kedves Aszódiak! Éljenek a lehetőség

gel és segítsenek dönteni!

Sztán István 
polgármester

A város első embere a megbeszélést követő

en négyszemközt egyeztetett Sághi Attilával, a 

Forster Központ elnökével, aki azzal bíztatta, 
még az idén elvégzik a kastély tételes állapot- 

felmérését és az elvégzendő munkák meg

tervezését. Ha pedig a pénzügyi feltételek is 

kedvezően alakulnak, jövőre megkezdődhet 
mind a Podmaniczky-, m int a Széchenyi-Pod- 

maniczky-kastély télújítása.
R.Z

Villamossági és Háztartási Kisgép ÜzletMAVILL
Izzók, fénycsövek, kapcsolók, 

konnektorok, kábelek, 

kábelcsatornák, vezetékek, 

lámpák, lámpatestek, csillárok, 

villanyszerelési segédanyagok

Vasalók, kávéfőzők, 
hajszárítók, vízforralók, 

konyhai elektromos kisgépek

2170 ASZÓD, KOSSUTH LAJOS UTCA 36. (POSTÁVAL SZEMBEN) 
MARTON TAMÁS (+36) 20 244 5770
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AUTÓSOK FIGYELMÉBE
Új sebességellenőrző készülék állt szolgálatba

REJTUÉNY
„Kinyílott a piros rózsa, 

Szentirmaysztiknjls nílas.

A Gödöllői Rendőrkapitányság is megkapta az új se- Még pirosabb a mtvmmk, 
bességellenőrző készüléket, amely február végéig ..."(JókaiMór) 

teszt üzemmódban kerül alkalmazásra.

ARH CAM Sl típusú sebességellenőrzőkészülék

a közúti járművek haladási sebességének ellenőrzését 
az automatikus rendszámfelismerést 

a járműkategóriánkénti forgalomszámlálást 
érzékeli a forgalomtorlódást

Kiegészítő ellenőrző funkcióként érzékeli: 

a záróvonal átlépését 

a behajtási tilalom megszegését 
a kötelező haladási irány megszegését 

a veszélyes áru szállítására megjelölt járműveket 

az autópálya leálló sávjának vagy az autóbusz forgalmi sáv jogosu 
latlan igénybevételét

a vasúti átjárón történő áthaladásra vonatkozó előírások megtar 
tását

a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire 

vonatkozó előírások megtartását
a biztonsági öv használatára vonatkozó előírások megtartását
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Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Hogy mint szeretlek, én szerelme

sem.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Dobák Józsefné (Arany 

|ánosutca4.) és Tóth Mariann (Kinizsi utca 3.) nyerte. E számunk rejtvényének meg

fejtését 2015. március 12-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére 

(2170 Aszód Szabadság tér 9). 

ló szórakozást kívánunk!

Következő lapzárta: március 14. 
Megjelenés: március 26.

2 0 1 5 .  fe b ru á r

mailto:aszoditukor2013@gmail.com
http://www.aszod.hu

