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A SZÓ D  VÁR O S KÖZÉLETI HAVI LA P JA

Iklad tradicionálisan evangélikus és német 

nemzetiségi település. A község iskolájában 
tanuló diákok 60 %-a evangélikus. Döntő 

többségük evangélikus vagy katolikus hittant 

választott erkölcstan helyett. Az intézmény

ben színvonalas a német nemzetiségi és a né

met két tanítási nyelvű nevelés-oktatás. M ind

ezeket figyelembe véve kezdeményezte tavaly a 

Magyarországi Evangélikus Egyház az átvételt 

az ikladi evangélikus gyülekezet és az Aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium 

megkeresését követően. A középiskolában 

szintén jelentős szerepe van a német nyelvok

tatásnak. Élő kapcsolatot tart az ufFenheimi 
evangélikus gimnáziummal, pályázatok se-

Ingyenes kiadvány

gítségével évente több aszódi diák két-három 
hónapig a bajor testvérintézményben tanul és 

ott szerez osztályzatokat.
Az átvételi kezdeményezést tavaly mind az ik

ladi szülők, mind az ikladi iskolában tanító pe

dagógusok jól fogadták. Az akkor kitöltött szán
déknyilatkozatok azt mutatták, a családok szinte 

egyöntetűen a változtatás mellett vannak. Idén 

az Evangélikus Egyház március 16-án ismételten 
jelezte a minisztériumnak, továbbra is fenntartja 

azon szándékát, hogy átvegye az ikladi Tasnádi 

Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskolát az 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kol

légium tagintézményeként, a domonyi tagintéz
mény nélkül. (Folytatás a 6. oldalon)
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Inkasszót vetett ki a NAV 
a Zöld Híd Régió Kft számláira

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
NÉLKÜL MARADHATUNK?
Az Alfahír nevű internetes hír- 
portál arról számolt be a minap, 
hogy április 9-én a környezet- 
védelmi főhatóság indítványára 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAVJ inkasszót vetett ki a 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
számláira.

Ennek pedig az lehet a következménye, 

hogy egy idő után az önkormányzati 

társulás nem tudja ellátni a feladatát, és 

Észak kelet Pest és Nyugat-Nógrád megye 

109 településén megszűnhet a hulladék el
szállítása. Mindez körülbelül 300 ezer em

beréletét érintheti. (Folytatás a z5. oldalon)

Rákban elhunyt kollégáik emlékére 

futottak és kerékpároztak

HETEDIK ALKALOMMAL 
RÁKELLENES FUTÁS
Hetedik alkalommal rendezték meg 
városunkban az „Aszódi rákellenes 
futást és kerékpározást”, amely 
szorosan kapcsolódik az április 10- 
én megtartott Nemzeti Rákellenes 
Naphoz.

Az április 11-én m egtartott esemény remek 

időjárási körülmények között zajlott, így an

nak ellenére is 100-nál többen sorakoztak a 
rajtnál, hogy a rákellenes futással egyidőben 

kerékpártúra és szemétszedési akció is zaj

lott. Végül 101-en vállalták, hogy gyalog vagy 

kerékpáron küzdik le a m integy 13 kilométe
res utat. (Folytatás a 6. oldalon)

A  szaktárca fog  dönteni

AZ EUANGÉLIKUS GIMNÁZIUM TAGISKOLÁJA 
LEHET AZ IKLADI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szeptembertől az ikladi általános iskola az Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium és Kollégium tagiskolájaként működhet tovább, amennyiben 
a szaktárca minisztere is rábólint erre. Április 16-án az ügyben érintett 
szülők 57 %-a azzal értett egyet, hogy az ikladi általános iskola az aszódi 
Evangélikus Gimnázium tagintézménye legyen. Az átvételt a Magyaror
szági Evangélikus Egyház már tavaly is kezdeményezte, ám végül a bü
rokrácia útvesztői miatt kifutottak az időből.
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Aszód képviselő-testületé is zöld jelzést adott a vasúti rekonstrukciónak

VANNAK GARANCIÁK, DE....
Mint arról az előző számunkban röviden hírt adtunk, újrakezdődtek a 
tárgyalások a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Aszód Város 
Önkormányzata között, annak érdekében, hogy megkezdődhessen az 
Aszód-Hatvan vasútvonal korszerűsítése. A két félnek arra kellett meg
oldást találni, hogy az Aszód FC sporttelepét -  mivel az az új vasúti 
nyomvonal útjában áll -  hogyan és milyen módon sikerül áthelyezni úgy, 
hogy településünk ne szenvedjen vagyonvesztést. A NIF által legutóbb 
felvázolt kompenzálási tervét elfogadta a város képviselő-testülete, zöld 
utat adva ezzel a rekonstrukciónak.

őt, az első verziót, vagyis a volt laktanya mögötti 

terület átadását támogassa. Ám a NIF hiába ke

reste fel ugyanezzel a javaslattal mind a Minisz
terelnökséget, m ind a Vagyonkezelő Zrt-t, nem 

sikerült a szükséges támogatást megszereznie.

Időközben a vasútvonal engedélyezési eljárá

sa megindult, a kivitelezés kezdése a napokban 
várható. Aszód kivételével az összes érintett te

lepülés vállalta a Helyi Építési Szabályzatának 

módosítását. Igaz, egyik település sem került 

szembe olyan problémával, mint városunk. Mi

vel valamennyi önkormányzat hozzájárulása 
szükséges, 2015 februárjában a NIF tárgyaló

újságunk 2014. április számában írtunk elő

ször arról, hogy az említett vasútvonal korsze

rűsítése veszélyezteti az Aszód FC sporttelepét, 

mivel a fejlesztés során az Aszód-Bag közötti 

kanyart le szeretnék vágni, az új nyomvonal 

pedig metszené a sportpályát. Sztán István 
polgármester emiatt levelet írt Orbán Viktor 

miniszterelnöknek, kérve őt, segítsen visszapó

tolni a város sportlétesítményét. Lehetséges 

helyszínként -  a képviselő-testülettel történő 
egyeztetést követően -  a volt laktanya mögötti 

területet jelölte meg. Válaszlevél a sportért fele

lős helyettes államtitkártól érkezett, aki jelezte, 

a 2014-es költségvetésből ezt nem áll módjá

ban ezt támogatni. Időközben a tervező cég új 

javaslattal állt elő, amely azt mutatta, bizonyos 

korrekciókkal -  támfalépítéssel, a sportpálya el
tolásával és tengelyben történő elfordításával - a 

sportkomplexum a helyén maradhat, ráadásul 

ezzel a megoldással a szurkolóknak nem kellene 

keresztezniük a vasúti síneket. Az önkormány

zat emellé egy P+R parkoló megépítését is kérte, 

emellett felvetette, hogy mivel az Aszód-Iklad 
nyomvonal is átépítésre kerül, a régi töltésen egy, 

a városközpontot elkerülő út épüljön. A kép

viselő-testület ahhoz is ragaszkodott, hogy a

kompenzációt egy külön keretben megkapja a 

település, amely garanciát jelenthet arra, hogy 

nem történik vagyonvesztés. A NIF-fél történő 
tárgyalásokra egy külön ad-hoc bizottságot is 

létrehozott. A tárgyalások megkezdődtek, ám 

a NIF jelezte, nem tudja megadni a kért garan

ciákat, csupán azt vállalták, hogy készíttetnek 

egy értékbecslést a várható kártalanításra. Az 
augusztusban átadott értékbecslés 38,5 millió 

Ft-ról szólt, amit az önkormányzat elfogad

hatatlannak tartott. Időközben városunk első 

embere Zsigmondné dr. Vitályos Fszterrel, a 

Miniszterelnökség fejlesztésért felelős helyettes 

államtitkárával is folytatott megbeszélést, kérve

delegációja ismét leült a kijelölt bizottsággal, és 

összefoglalta, a fejlesztés milyen előnyökkel jár a 

város számára, illetve mivel tudják kompenzál
ni Aszód sporttelepe egy részének elvesztését. 

Eszerint:

• Új, hivatalos kárbecslést készíttetnek, mely 

a sportpálya üzemátszervezésének költsé
geit is figyelembe veszi.

• A vasútépítés során elvesztett terű letért 

cserébe -  rekultiválást követően -  átadják 

a megszűnő vasúti területet.
• A Baross utca végén körforgalmi csomó

pont épül, a sportpálya a megépítés után 

innen lesz megközelíthető.

• Átadásra kerül a Baross utca-vasútállomás 

között megszűnő vasúti pálya nyomvonal, 

illetve a későbbiekben lehetőség nyílik az 

ettől délre fekvő mezőgazdasági terület egy 

részének megigénylésére is.

• A vasútüzem belső úthálózata úgy kerü I 
megtervezésre, hogy az átadásra kerülő 

területek szerves egységet alkossanak a 

jelenlegi sportpálya megmaradó részével.

A vasútépítés további előnye, hogy új vasútál

lomás, buszpályaudvar és P+R parkoló épül. 

Megmarad annak a lehetősége is, hogy az 

Aszód-Iklad vasútvonal felszabaduló pálya- 

szakaszán valamikor elkerülő út épülhessen.
A képviselő-testület a márciusi ülésén m ind

ezek figyelembe vételével döntött úgy, hogy 

hozzájárul a HÉSZ módosításához, lehetővé 

téve ezzel a nemzetgazdasági érdekből fontos 

vasúti rekonstrukció elindítását.

MAVILL Villamossági és Háztartási Kisgép Üzlet

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. (POSTÁVALSZEMBEN) 
MARTON TAMÁS (+36) 20 244 5770
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Szakorvosi Rendelőintézet: javuló eszközpark, megszépülő rendelők

A SZAKRENDELÉSEKRE NEM MINDIG KÖNNYŰ 
ORUOSTTALÁLNI
Átlagosan havi ötezer beteg keresi fel az aszódi szakorvosi rendelőin
tézetet, amelyet Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
április 1-től feladatátadási szerződés keretében működtetésre átadott 
a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Non- 
profit Kft-nek. A kórház vezetése minden évben beszámol az elért ered
ményekről, tapasztalatokról.

Az eredményes gyógyítás érdekében az első 

lépések egyikeként egységesítették a kórház 
és a rendelő informatikai rendszerét, hogy a 

kórház orvosai hozzáférjenek a beteg adata

ihoz és kórelőzményéhez. Az átállást három 
hónap előkészítő munka előzte meg, így az vé

gül zavartalanul lezajlott, l nnék eredményét 

egyébként a betegek maguk is tapasztalhatják, 

laboreredményeiket például -  amennyiben 
így igénylik -  e-mailen is megkaphatják.

Az. átvételkor 35-en dolgoztak közalkalma
zottként az. aszódi rendelőintézetben, és ma is 
ez a közalkalmazotti létszám, 22-en vállalko

zóként végzik munkájukat. Problémát okoz, 

hogy bár a kórház folyamatosan keres szakor

vosokat, néhány rendelés esetében -  például a

A  korai felismerés eszköze a 

mammográfiás szűrővizsgálat.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT 
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
Az Aszódon lakó 45 -6 5  éves nők, 
akiknek az utolsó mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghí
vólevelet kapnak, amin szerepel, 
hogy mikor várják őket a

Flór Ferenc Kórházban 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrő- 

vizsgálaton! A szűrővizsgálat ingyenes!

Információ:

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 

tel.: 06 (1) 465-3823

neurológiánál vagy a bőrgyógyászatnál -  nem 

sikerült a teljes rendelési időt lefedni. A legna

gyobb gondot a szemészorvos nyugdíjba vonu

lása jelentette, amely miatt öt hónapig szünetelt 
a rendelés. A kórház, hogy vonzóbbá tegye az 

állást, jelentős összeget, csaknem hét millió 

forintot fordított az eszközpark fejlesztésére. 

Jelenleg heti 37 órában van szemészeti rende

lés. Fül orr-gégészt sem sikerült teljes állásban 

találni, így a kórház, orvosaival próbálják a 

rendelési időt lefedni. Pozitívum ugyanakkor, 
hogy néhány, korábban Aszódon nem működő 

szakrendelést sikerült beindítani, mint például 

a diabetológiát vagy a traumatológiát, néhány 

pedig -  pl. a terhesgondozás egy ideje emelt 

óraszámban működik. A kórház kardiológiai

szakrendelés beindítását is tervezi, hogy csök

kenjen a várólistán szereplő betegek száma.

Egy a kórház által összeállított rekonstrukciós 
terv keretében a szakorvosi rendelőintézet bel

seje is megújult, mégpedig példás összefogással, 

amelynek részese volt a helyi és a környékbeli 

önkormányzatok, a kórház, a rendelőintézet 
által működtetett alapítvány, valamint helyi 

és környékbeli vállalkozók. Mára megszépült 

valamennyi laborhelyiség, a sebészet, a bel

gyógyászat, a masszázshelyiség, új helyre köl

tözhetett a fizioterápia, amelynek valamennyi 
berendezését felújították. Bár még az előző mű

ködtető rendelte meg az új röntgenkészüléket, 

a beállítását már a hatvani kórház szakemberei 

végezték. Természetesen ez a berendezés is egy 

megszépült, felújított helyiségbe került.

A beszámoló -  amelyet a képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadott -azzal zárult, hogy 
ha bár egyelőre kis lépésekben is, de jelen

tős fejlesztéseket sikerült végrehajtani, amely 

mindenképpen azt jelzi, a kórház hosszú távra 
tervezett az aszódi rendelőintézet átvételekor. 

Mindemellett az sem elhanyagolható tény, 
hogy magában a kórházban olyan jelentős fej

lesztések mentek végbe, és folynak jelenleg is, 

amelyekből az aszódi rendelőintézethez tarto 

zó betegek is profitálnak.

R.Z.

M Ó N I FO TO
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Nyitva tartás: H-P 8 -17, Sz: 8-12

FÉNYKÉPES  

AJÁNDÉKTÁRGYAK: 
BALLAGÁSRA, 

É V FO R D U L Ó K R A , 
SZÜLETÉS- 

ÉS N É V N A PR A !

PÓLÓ, BÖ G RE, 
PUZZLE, PÁRNA  

É S 3 D
LÉZERGRAVÍROZÁS

Ü V EG TÁRG YRA,
NEM ESACÉLRA.

r r  jrr

HUTOGEPSZERVIZ
szerelés és javítás, rövid határidővel, garanciával!

Mértén József hűtőgépszerelő 
Aszód, Kossuth L.u.38 
S  (+36) 20 941 62 56

A lehetőség adott!
Éljen vele!

2015. április 27. -  május 15.
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Sztán István, Aszód város polgármestere -  csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott 

A legszebb konyhakertek  -  Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz” -  meghirdeti a helyi

K ö r n y e z e t k u l t ú r a

„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK”
című programot /  versenyt

A program célja:
A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, 
gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei:
• az illető a programhoz önként kíván 

csatlakozni,

• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára 

megművelésre átengedett

• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, föld

területtel, ahol

• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 
termeszt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított
• Mini: 1 0 -5 0 m 2

• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség

• Zártkert 2.: Gyümölcsös

• Zártkert3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)

• Közösségi: Csoportok, szervezetek által 
megművelt kertek

Jelentkezési határidő:
2015. május 14.

Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható:
Aszód Városüzemeltetési- és Műszaki Osztály 

(2170 Aszód, Kossuth L u. 59.)

Jelentkezhet:
A balkon, kert, udvar, telek, földterület tulaj
donosa, vagy annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen 

vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, 

mely segíti a bírálók munkáját. Az országos 

díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/bal- 

konon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző 
konyhakerti növény termesztése történjen

2. A növények megválasztása szabadon lehet

séges, mindenki igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen ötletesen ki
alakított, szép, megfelelően gondozott, gyom

mentes, és egyben hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el

5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök m inő

sége megfelelő legyen

6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a napra

készen, szabályosan vezetett Permetezési napló

7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio mód

szerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz 
használata, a madárbarát kert kialakítása: találha

tó benne madáretető, madáritató, és madárodú. 

(A kertet madárbaráttá lehet minősíteni a www. 

mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több 

féle fűszer és gyógynövény található.

Díjazás:
Kategóriánként az első három helyezés és in 
dokolt esetben különdíjak odaítélése a telepü

lés szervezésében.
Országos díjazás:
A programhoz kapcsolódó „Magyarország 

legszebb konyhakertje’’ díjra történő jelölésre, 

minden kategória első helyezettje lesz jogosult 
a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján. 

Országos díj:
• Bronz kisplasztika -  Györffy Sándor szob

rászművész (Karcag), Munkácsy és Magyar 

Örökség díjas, érdemes művész alkotása

• Oklevél -  miniszteri aláírással,

melyet az Országos Eredményhirdetésen ün 
nepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter úr ad át Kovács 

Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése:
2 alkalommal (május 30. - augusztus 15-ig) 

történik előzetes időpont egyeztetés alapján. 

Eredményhirdetés:
2015. augusztus 20.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 

kertművelő jelentkezését!

Sztán István 

polgármester

FELHÍVÁS
Mobiltelefon, távvezérlővel működő színes 

TV, automata mosógép, mikrohullámú sütő, 
stb. az életkörülményeinket javítják, és ha ezek 

elődeire gondolunk, valamint szeretjük hasz

nálni, akkor támogassuk adónk 

1%-ával

az Aszódi Elektromos Gyűjtemény 
Alapítványt

ahol e technikai csodák kialakulását láthatjuk. 

Adószám: 18666911-1-13

AJÁNLJA ADÓJA 1%-ÁT 
ALAPÍTVÁNYUNKNAK!
Az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott 
Múzeumi Alapítvány (OGELMA) kurató

riuma tisztelettel várja Támogatói további 

segítségét. Kérjük, támogassa a helyi közös
ségért folytatott m unkánkat adója l%-ának 

felajánlásával!

A 2014. évi programjaink közül néhány:

• Ajtót nyitunk Ifjú művészek tárlata a 
Múzeumban

• Tarr Gábor Emlékkiállítás

• Barlai Béla Emlékkiállítás az Aszódi Diák 

Szalonban
• Pályaorientációs alkalmak, beszélgető estek 

Adószám: 18683253-1-13
Köszönettel: 

Kovács Anna Eszter 
elnök

2015. április
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Inkasszót vetett ki a NAV a Zöld Híd Régió Kft számláira (Folytatás az 1. oldalról)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS NÉLKÜL MARADHATUNK?

Az Alfahír beszámol arról, hogy tlr. Gémesi 

György, az Észak-Kelet Pest Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás elnöke többször írt 

levelet ez ügyben Orbán Viktor miniszterei 

nőknek, jelezvén, a 100 százalékban önkor 

mányzati tulajdonban lévő /ö ld  Ilid Régió 
Nonprofit Kft. két éve éli fel a fejlesztési tar 

talékait, hogy a napi működését biztosítsa. 

Legutóbbi levelében a gödöllői polgármester 

már arról írt, hogy heteken belül súlyos zava

rok lesznek a lakosság ellátásában, mivel már 

nincs érdemi lehetőség a helyzet kezelésére. A 
lakossági hulladékszállítás olyan jelentősebb 

településeken is megszűnhet, m int Balas
sagyarmat, Gödöllő, Kariak Szada, Szigetmo

nostor, Főt, Isaszegés Aszód.
A teljes körű hulladékgazdálkodási közszol

gáltatást végző Kft. százszázalékos önkor

mányzati tulajdonban van, egy a 2004-ben 
létrehozott önkormányzati társulás révén, 

amelyet Észak-kelet Pest és Nyugat-Nógrád 

megye 109 települése hozott létre. A társulás

felerészben európai uniós támogatásból va

lósult meg, és megalakulása óta nonprofit. A 
társulás honlapján az olvasható, hogy a Kft. 

nyereséget nem halmoz tél, osztalékot nem 

tizet, állításuk szerint minden bevételt a szol

gáltatásokba forgat vissza.

Az Alfahír utal Gémesi György azon állás- 
foglalására, amely szerint az ellehetetlenülés a 

Program működésén kívüli okokra vezethető 
vissza, sőt a polgármester szerint a magyar ál

lam valamilyen oknál fogva veszni hagyta ezt 

a közfeladatot ellátó nonprofit vállalkozást.

A lap emlékeztet arra, hogy a 2()ll-es ár

szinten befagyasztott közszolgáltatási díjak 

mellett a Fidesz kormány olyan új, részben 
adö-jellegű kötelezettségekkel sújtotta a Imi 

ladékgazdálkodási szektor szereplőit, mint az 
elvárt béremelés, a hulladék lerakási járulék, 

illetve annak jelentős mértékű megemelése, az 

energetikai felügyeleti díj, az e útdíj, a banki 

tranzakciós díj stb.

Az Alfahír cikke szerint Gémesi György a 

levelében arról is ír, hogy tudomása van arról,

hogy a Zöld Híd Kft. jelenlegi helyzetéhez ha

sonló állapotba került társaságok a célzott pá
lyázati kereteken kívül, egyedi döntésekkel tá

mogatásokat kaptak az összeomlás elkerülése 

érdekében, azonban a 109 önkormányzat által 

életre hívott társulás pénzügyi kompenzációt 

egyetlen pályázatra sem kapott. Ugyanakkora 
díj megállapítás a társulástól függetlenné vált, 

miközben a termékdíj támogatási rendszer 
nem az elvárt módon működik, a körülménye

sen megérkező támogatás a lerakási járulékból 

keletkező közterheket sem fedezi. Gödöllő 
polgármestere azt sem érti, miért rendeltek el 

inkasszót egy a hatóságok által egyébként pél

dás gazdasági működésűnek tartott vállalat 

ellen, ami 300 ember állásának megszűnését is 

eredményezheti.

Gémesi György a levél végén az érintett te
lepülések polgármesterei és a közel 290 ezer 

lakos nevében azonnali, felelős intézkedést és 
tartós, fenntartható, a jövő iránt elkötelezett 
megoldást kért a miniszterelnöktől.

Sztán István polgármester, aki egyébként a 

Társulás elnökségi tagja, a cikk kapcsán arról 
tájékoztatott, hogy a Társulás 2015. május 13- 

án elnökségi ülést és közgyűlést tart, amelyen 

megtárgyalják a kialakult helyzetet, és dönte

nek a szükséges teendőkről.
Lapunk ez ügyben e-mailben állásfoglalást 

kért Vécsey László országgyűlési képviselő

től. Amennyiben ugyanis valóban bekövetke

zik a csőd, és megszűnik a hulladékszállítás, 

azzal az egészséges élethez való alkotmányos 

jogunk is sérül.

R.Z .

Idén nagyobb rendben zajlott

LOMTALANÍTÁS
Sokan éltek a Zöld Híd Régió Kft 
által április 11-re meghirdetett 
lomtalanítási akciójával, és úgy 
döntöttek, megszabadulnak a több 
év alatt összehalmozott, megunt, 
elromlott holmijuktól.

A szemétszállítással foglalkozó cég ezúttal is 

öt helyre helyezett el konténereket, ahová a fe
leslegessé vált tárgyak kerülhettek. Azért fel

tételes módban, mert korántsem biztos, hogy 

ott végezték. Az idei akció alatt is megjelentek 

a „lomizók”, akik igyekeztek lecsapni azokra 

a tárgyakra, amikről úgy gondolták, hogy még 

hasznosítható számukra. A korábbiakhoz ké

pest mégis nagyobb rend volt, mivel Sztán Ist

ván polgármester, Kovács Tamás alpolgármes
ter és Gál Gyula, a Városüzemeltetési Osztály 

karbantartási csoportjának vezetője folyamato

san járták a kijelölt lerakóhelyeket, és figyelmez

tették az „újrahasznosítókat”, hogy a konténer

ből már nem vehetnek ki semmit, a lakosoktól 

pedig legföljebb elkérhetik a kiválasztott holmit, 
és azt azonnal el kell vinniük onnan, ellenkező 

esetben rendőrségi intézkedést kérnek.
Ezen a szombati napon a Városüzemeltetési 

Osztály valamennyi munkatársa dolgozott, vala

mint a hozzájuk rendelt közmunkások is, akiknek 

többek között az volt a téladata, hogy azoktól az

idős polgároktól is elszállítsák a lomot, akik ko

rábban jelezték, önkormányzati segítséget kérnek.

Délutánra már nyoma sem maradt a lomta
lanításnak. Ugyanakkor az továbbra is előfor

dulhat, hogy a későbbiekben a lomizók által 

elvitt holmik -  miután kioperálják belőlük a 

hasznosítható anyagokat, alkatrészeket -  az 

utak szélén, erdők mélyén landolnak.

A Zöld Híd Régió Kft tájékoztatása szerint 43 

tonna lomot és 380 kg. elektromos hulladékot 

szállítottak el.
R. Z.
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A  szaktárca fog  dönteni

AZ EUANGÉLIKUS GIMNÁZIUM TAGISKOLÁJA 
LEHET AZ IKLADI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szeptembertől az ikladi általános iskola az Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium és Kollégium tagiskolájaként működhet tovább, amennyiben 
a szaktárca minisztere is rábólint erre. Április 16-án az ügyben érintett 
szülők 57 %-a azzal értett egyet, hogy az ikladi általános iskola az aszódi 
Evangélikus Gimnázium tagintézménye legyen. Az átvételt a Magyaror
szági Evangélikus Egyház már tavaly is kezdeményezte, ám végül a bü
rokrácia útvesztői miatt kifutottak az időből. Folytatás az 1. oldalról

A szakminiszter ezt tudomásul véve a K ü k 

nek levelet küldött, amelyben kérte, hogy a 
törvényben előírt véleményeket, egyetértése

ket szerezze be. Az átvételnek azonban ma már 

nem mindenki örül.

-  Mi valamennyi, az átvétellel kapcsolatos 

fórumon úgy foglaltunk állást, hogy az ikla

di iskola tagintézménnyé válásával mindkét 

intézmény kedvezőbb helyzetbe kerül tájé 

koztatta lapunkat dr. Roncz Béla, azevangéli 
kusgim názium  igazgatója. -  Gimnáziumunk 

német emeltszintű képzésének lenne után

pótlása, az ikladi tanulóknak pedig a tovább

tanulása válna biztosabbá. Ők a gimnázium 

emeltszintű képzéseire belső felvételivel, az 
általános tagozatára pedig legalább 3,5-ös át

lageredménnyel jelentkezhetnek majd. A ta

nulói jogviszony az érettségi vizsgák letételéig 

szólna. Az ikladi iskola szakmai önállósága, 
az eddigi hagyományok és értékek továbbra is 

megmaradnak. Tanári leépítés nem várható, 

sőt létszámnövekedésre lehet számítani a ter
vezett csoportbontások miatt. A felső tagozat 

sem szűnik meg, hanem megerősítést kap. A 

tanárok a pedagógus életpálya minden elő
nyével rendelkezhetnek. Biztosítjuk és tám o

gatjuk az előrelépéseket, a továbbképzéseket 

és átképzéseket, közös szakmai programokat 
szervezünk a gimnázium tanáraival, élhetnek 

és szakmailag erősödhetnek az áttanítás lehe

tőségével. Talán az is m ellettünk szól, hogy 
az iskolánk költségvetése rendkívül stabil, 

500 millió Ft körül mozog, amelyből 50-70 

millió forintot fejlesztésre tudunk fordítani. 

Szaktantermek (fizika, kémia, biológia, infor

matika, rajz, ének, stb.), nyelvi termek, labo
rok állnak a tanulók és pedagógusok rendel

kezésére, elkezdtünk egy 48 férőhelyes erdei 

tábort építeni Dömösön, és nem m ondtunk le 

az uszodaépítés lehetőségéről sem.

A gimnázium igazgatója szerint az átvételt 
követően lehetőség lesz az ikladi tagintézmény 

belső fejlesztésére is, ahol korszerűsítenék a 

számítástechnika termet, labort, kiscsoportos 

termeket alakítanának ki, felújítanák a sport
pályát és jelentős eszközbeszerzést hajtanának

végre. De van tervük a szakmai továbblépést 

illetően is, bár ez nyilván hosszabb távú folya
mat. Ugyanakkor a lehetőség adott művészeti 

alapképzés (zenei területen), valamint sportta

gozat indítására.
Az átvétel törvényi feltétele, hogy a faluban 

működő német nemzetiségi önkormányzat 

ezzel egyetértsen, a szülőknek pedig több, mint 

a fele támogassa a fenntartó váltást. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat április 7-én meg
tartott ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy 

az Ikladi Német Nemzetiségi Általános Iskola, 

a domonyi tagintézmény nélkül kerüljön az 

Evangélikus Egyház fenntartásába, az Aszódi 

Evangélikus Gimnázium tagintézményeként. 

Ezt megelőzően az Ikladi Önkormányzat, mint 
az ikladi iskola működtetője, április 2-án tartott 

rendkívüli ülésén szintén egyhangúlag támo

gatta ezt. Április 16-án a szülők véleményét is 
kikérte a KLIK. Bár dr. Roncz Béla szerint a tör

vény nem ír elő titkos szavazást, csupán szülői 

kinyilatkoztatást, a KLIK kérésére a szülőket az 

előbbi módon kérték állásfoglalásra. Domony- 
ban -  az érintettség okán (106 fő) az ottani 

szülőknek is szavazni kellett -  csupán hat szülő 

mondott igent, a többiek a csatlakozás ellen vol

tak. Ikladon a 237 érintettből 209-en mentek 

szavazni, és 188-an a csatlakozás mellett tették 
le a voksukat. Mindez azt jelenti, hogy az ösz- 

szes szavazók közel 57 %-adta (Ikladon közel 

80 %-a) hozzájárulását ahhoz, hogy az ikladi 

iskola szeptembertől az Evangélikus Gimná
zium tagintézménye legyen. A tantestületek 

ugyanakkor -  nekik véleményezési joguk van 

-  a csatlakozás ellen vannak.

A végső szót a szaktárca minisztere fogja ki
mondani, a döntés a közeljövőben várható. A 

gimnázium vezetősége mindenesetre már az 
alapdokumentumok módosítását készíti elő, 

a KLIK-nek pedig arról kell határoznia, a mi

nisztérium esetleges zöld útja esetén a dom o

nyi iskolát önállóan működteti-e a továbbiak

ban, vagy más iskolához csatlakoztatja annak 

tagi ntézményeként.

R. Z.

HETEDIK ALKALOMMAL 
RÁKELLENES FUTÁS

(Folytatás az 1. oldalról)

-  Ez nem verseny, hanem a közös együtt- 

lét és az emlékezés lehetősége -  mondta 

megnyitójában Szarka Attila, a Javító
intézet igazgatója, akinek több kollégája 

nyugszik az említett két település temetői
ben. Valamennyien rákban haltak meg. 

A startgép szerepét Sztán István polgár- 
mester vállalta, akinek sípjelére lódultak

meg az indulók. Testi épségükre ezúttal is 
a rendőrök és a polgárőrök vigyáztak.

A rendezvény résztvevői először a do 

monyi, majd az aszódi temetőben gyúj

tottak mécsest, így tisztelegve egykori 
munkatársaik, barátaik emléke előtt. 

Mire visszaértek a kiindulópontra, addig

ra elkészültek a zsíros kenyerek, és az ás

ványvizeket is kikészítették. Valamennyi 
induló kitűzőt kapott, a szerencsésebbek 

pedig a nevezési szelvényükkel az egész

séges életmóddal kapcsolatos tombola
tárgyakat nyertek, amelyeket a Rák Ellen 

A z  Emberért, A Holnapért Alapítvány 
ajánlott fel. A nevezési díjakból 81.500 Ft 

gyűlt össze, amely összeget a város első 

embere nyújtotta át az alapítvány munka- 

társainak.
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Az Aszódi Evangélikus Gimnázium konyhájáról 
„A" és „B" menüválasztás 

ÁRA: 650 Ft/adag 

(+36)30742 7972

Poszterek széles választékban,
kedvező áron azonnal elvihető
Díszlécek külső-belső
Baumit termékek
flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat

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

AJANDEK
UTALVÁNY
vásárlási lehetőség

^ Ú J  SZOLGÁLTATÁS!

Igény szerint 
HELYSZÍNI 

SZÍNKEVERÉS!

ASZOD

LA KÓ TELEPI FESTÉK-TAPÉTA Ü ZLET

öntapadós tapéták, falmatricák 
Sima és habosított mintás és V1.1LS 
fűrészporos tapéták készleten és
rendelésre

Bordűr csíkok különböző 
szélességekben

OP T I KA

FÉNYRESÖTÉTEDŐ LENCSÉK

Látásvizsgálat minden nap!

HOYA SENSITY 5 0 %
FÉNYRESÖTÉTEDŐ RÉTEG UKEDVEZMÉNNYEL!

HOYA 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 34. Tel.: 06 28 /  402 - 121 www.hatalyakoptika.h

A FÉNYRESÖTÉTEDŐ LENCSÉKRŐL Legjobban úgy védhetjük meg szemeinket az sódnak és tökéletes átláthatóságot érnek el, a legkézenfekvőbb megoldás az UV-fényre 
Napjainkban egyre népszerűbbek a szabad- UV-fény káros hatásától, hogy UV-szúrot hasz- úgy, hogy közben mindvégig 100% UV-védel- sötétedő szemüveglencse, 
bán végzett szabadidős és sport tevékenysé- nálunk. Ez a szűrő megakadályozza, hogy a ká- met biztosítanak viselőjüknek. A Hoya Sensity lencsék rendkívüli kényel-
gek. Azonban nem szabad megfeledkeznünk ros sugarak a szembe jussanak. A szemüvegek Emellett, csökkentik a ragyogást, kont- met és tökéletes védelmet biztosítanak Ön- 
arról, hogy a napsugárzás jelentős mennyi- és egyes kontaktlencsék beépített UV-véde- rasztos látást és tökéletes színérzékelést nek, bármilyen életstílussal is rendelkezzen, 
ségű UV sugárzást is tartalmaz, ami viszont a lemmel rendelkezhetnek. is biztosítanak viselőjüknek anélkül, hogy Válassza a kompromisszumok nélküli
szem szöveteit károsíthatja. A napfény, egyéb A fényresötétedő lencsék esetén a szín cserélgetni kellene egy napszemüveget az tökéletes látást beltérben és szabadban 
mesterséges UV sugárzás források károsít- intenzitása a napsütés erősségétől függően egyszerű korrekciós szemüveggel. egyaránt, mely május 31.-ig optikánkban
hatják a szem felszínét (hóvakságot, kúszó- erősebb, vagy gyengébb. Ebben az értelem- Ha fényérzékeny a szeme és/vagy szeretne kedvezményesen kapható! 
hártyát okozva), a szemlencsét (szürkehályog) ben mondhatjuk a fényresötétedő lencsékre, a saját dioptriájában egy olyan szemüveget,
vagy a retinát (sárgafolt sorvadás vagy példá- hogy intelligensek, hiszen pillanatok alatt be- melyet praktikusan napszemüvegként és Hatalyák János
ul napfogyatkozás miatt vakság). sötétednek, míg beltérben gyorsan kivilágo- hagyományos szemüvegként is használhat, Diplomás Optometrista, Látszerész

http://www.hatalyakoptika.h
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A z  elfogások terén továbbra is élen já r  az Aszódi Rendőrőrs

CSÖKKENT A BŰNCSELEKMÉNYEK, 
DUPLÁZÓDOTT A HALÁLOS BALESETEK SZÁMA
Megtartotta éves beszámolóját a képviselő-testület előtt dr. Bozsó 
Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, 
aki főként a csökkenő bűncselekmény számmal igazolta, hogy az utóbbi 
években biztonságosabbakká váltak az illetékességi területükhöz tarto
zó települések. Aszódon tavaly 149 bűncselekmény történt, ez 13-mal 
kevesebb a 2013-as adatnál.

Az ismertté vált bűncselekmények száma a 

Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi te

rületén valóban jelentős csökkenést mutat a 
korábbi esztendőkhöz képest. Amíg 2014-ben 

3299 bűncselekményről szerzett tudomást a 

rendőrség, addig ez a szám 2013-ban 4123, 

2012-ben pedig 6095(1) volt.
Az Aszódi Rendőrőrshöz tartozó nyolc te

lepülésen tavaly összesen 520 bűncselekmény 

történt. A legtöbb ezúttal is Bagón (159), a 

második helyezett Aszód a már említett 149 

esettel. A legkevesebb bűneset Ikladon tör

tént (14), de ha a lakosságszámot vetjük ösz- 

sze a bűnesetek számával, akkor ismét Kartal 
mondható a legbiztonságosabb településnek, 

amely e tekintetben megelőzi Ikladot, Verseget 

és Hévízgyörköt.

A bűncselekmények típusát tekintve Aszó

don az egyéb típusú bűncselekmények (67 

eset) viszik el a pálmát. Ezek nem közterüle
ten történnek, és közvetlenül nincsenek ha

tással a közbiztonságra. Általában iratokkal, 

hamisításokkal kapcsolatos ügyek tartoznak 

ide, de ide sorolják az olyanokat is, amikor 

valaki interneten rendel árut -  például m o
biltelefont -  és az nem érkezik meg. A má

sodik helyen a lopás szerepel, amelyre 61 al
kalommal került sor. Lakásbetörésből 6 volt, 

gépkocsi feltörésből 5 szerepel a listán, sze
mélygépkocsiból 3 darabot loptak el. Személy 

ellen irányuló bűncselekményből 15 történt, 

ebből 11 testi sértés volt, míg 4 alkalommal 

garázdaságra került sor.

Sajnos a rendőrségnek csupán a bűncse

lekmények bő egyharmadának elkövetőit 

sikerült földeríteni. A Gödöllői Rendőrkapi

tányság nyomozáseredményességi mutatója 

2014-ben 38,5%-os, amely 3,2%-os csökke
nést mutat az előző évihez képest. A megyei 

átlag jelenleg 44,2%. Ugyanakkor jelentős a 

javulás a kiemelten kezelt bűncselekmények 

esetében: 32%-kal kevesebb volt az ebbe a 

kategóriába sorolt esetek száma, a nyomo

záseredményességi mutató pedig 17%-kal 

javult. Az elfogások tekintetében az Aszódi 
Rendőrőrs és a Közrendvédelmi Osztály to 

vábbra is kiemelkedően teljesít, az elfogások 

55, 16 %-át ők hajtották végre. A szabálysér

tések száma jelentősen csökkent, amíg 2013- 

ban 840 esetben folytatott eljárást a rendőr
ség, addig tavaly 694 esetben került erre sor. A

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 

közül a terjesztői magatartással megvalósult 

esetek számát tekintve nincs változás, 5 ilyen 
estre került sor, a nyomozáseredményességi 

mutató 80 %-os.

Vegyes képet mutat a közlekedési balese

tekről készült statisztika. 2014-ben 10 halálos 
baleset történt a Gödöllői Rendőrkapitányság 

illetékességi területén, és ez 100 %-os emel
kedést mutat. Négy esetben a gépjárműveze

tő figyelmetlensége, 2 esetben gyorshajtás, 4 

esetben pedig vezetéstechnikai hiba okozott 
tragédiát. A súlyos balesetek száma a 2013. 

évi adatokhoz képest 7, a könnyű sérüléses 
balesetek 4 %-kal csökkent. Az összes szemé

lyi sérüléses balesetek 14%-ánál az ittasság is 

közrejátszott. A sérüléses balesetek 75,6 %-át 

személygépkocsi vezetője okozta, 3,4 %-ánál, 

gyalogos, 1,9 %-ánál kerékpáros volt a vétkes. 

A legtöbb esetben a sebesség helytelen megvá
lasztása okozott bajt, ezt követte az elsőbbség 

megadásának elmulasztása, illetve a kanyaro
dási szabályok megsértése.

Városunkban 2 baleset végződött halállal, 
5 esetben súlyos sérülés történt, 15 esetben 

könnyebben sérültek meg az érintett szemé

lyek, míg 41 esetben „csak” az autók törtek.

A rendőrség a balesetek megelőzése érde

kében sűrűn igyekezett sebességellenőrző 
berendezéseket bevetni. Az Aszódi és a Ve

resegyházi Rendőrőrs üzemeltetésében lévő 
FAMA Shot készülék azonban áprilisban 

meghibásodott, majd -  mivel gazdaságtalan 
lett volna a javítása -  leselejtezték, így végül 

a tervezettnél kevesebb ellenőrzésre került 

sor. így is 439 alkalommal tettek feljelentést 

gyorshajtó autós ellen. 197 esetben helyszíni 
bírságra került sor, a kiszabott összeg 1 mil

lió 662 ezer Ft volt, Közigazgatási eljárást 36 

esetben kezdeményezett a rendőr, amely nyo

mán az autósok 1 millió 200 ezer Ft-ot voltak 

kénytelenek befizetni.

A Gödöllői Rendőrkapitányság 93 alka

lommal végzett saját kezdeményezésű akciót, 

amely a közlekedésbiztonság fokozását célozta 

meg. Emellett végrehajtották a központilag el
rendelt húsvéti ellenőrzéseket és egyéb közle

kedésrendészeti feladatokat.

A rendőrség 2015-ben a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét javító, a megelőzést szolgá
ló intézkedések terén igyekszik még inkább 
előre lépni, amely főképp a folyamatos ren
dőri jelenlétben nyilvánul majd meg.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 
a beszámolót, és megköszönte a rendőrség 
valamint a polgárőrség munkáját.

R. Z.

megújult G S M  Bazárban 

Gödöllőn a Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 

Veresegyházon a Csokonai utca 2.

AJÁNDÉK FÓLIÁT VAGY TOKOT
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853 káreset

2014 -  A TŰZOLTÓK NYOGODT ÉVE
Huszonhét településen teljesítenek szolgálatot a Gödöllői Hivatásos Tűz
oltó Parancsnokság munkatársai. A 2014-ben végzett munkájukról a 
minap számoltak be az aszódi képviselő-testületnek. Ebből az derült ki, 
viszonylag nyugodt évük volt a tűzoltóknak.

A gödöllői tűzoltókat 2014-ben 853 káreset 
hez riasztották. Ebből 460 esetben műszaki 

mentésre volt szükség. Ha valakik, akkor ők 

érzékelik, hogy szélsőségesebbé vált az idő 

járás. A zivatarok hevesebbek, mint koráb 

bán voltak, emiatt sok a fakidőlés, illetve az 
intenzíven lezúduló csapadék miatt sokszor 

szükséges a szivattyúzás. Az ország középső 

és északi részét érintő decemberi ónos eső 

okozta károk felszámolásában ők is részt 

vettek, a csapat egy részét négy napra Dobo
gókőre vezényelték, a többiek pedig a gödöl

lői parancsnoksághoz tartozó, kár sújtotta 

területeken dolgoztak.

örvendetes ugyanakkor, hogy a tűzesetek 

száma folyamatosan csökken, a 2012. évi 
adatokhoz képest 50 %-kal kevesebb tűze

set történt. Ráadásul 2014-ben nem is volt a 
legmagasabb fokozatba sorolandó esemény, 

februárban llag mellett a külterületen lán

golt öt hektáron az avar, ez kettes erősségű 
besorolást kapott. Említésre méltó volt még 

egy gödöllői lakást iiz.

Köztudomású, hogy a közlekedési balesetek
nél is a katasztrófavedelem szakembereit moz

gósítják. A legemlékezetesebb t ragikus esemény 
a Bagés Aszód között bekövetkezett karambol 

volt, amely során egy kisbusz személyautóval

ütközött. A balesetben hárman életüket vesz

tették, tizenketten pedig megsérültek.
Ami a tűzoltóság gépparkját illeti, nem tör

tént változás, jelenleg hat fecskendő áll ren
delkezésre. A legújabb egy 2012-es gyártású 

Renault Kerax, míg a legidősebb egy 1976-os 

Magirus Deutz típusú fecskendő. Utóbbit G ö

döllő még 1994-ben kapta, testvérvárosától, 
Wageningentől. A gépkocsik jó állapotúak, 

szervizelésük folyamatosan történik.
R.Z.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Az elmúlt napokban a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan a Pest 
megyei rendőrök is közúti ellenőr
zéseket tartottak.

Ennek keretében kiemelt figyelmet fordítottak 
az ittas állapotban közlekedő, szabályszegő 

gépjárművezetők forgalomból történő kiszű

résére és ez által a közlekedési balesetek meg

előzésére.
A Pest megyei rendőrök az. intézkedések 

során 2195 közlekedő ittasságát ellenőrizték, 

akik közül 19 személy vezetett járművet alko

holos befolyásoltság alatt. A vezetői engedély 
helyszíni elvételére 9 esetben került sor.

ÉLETET MENTETTEK AZ ASZÓDI RENDŐRÖK
Az Aszódi Kistérségi Gondozási Központ munkatársa 2015. április 9-én 
10 óra 35 perckor te tt bejelentést az Aszódi Rendőrőrsre, mivel a tele
pülés egyik családi házába nem tudott bejutni és az ott lakó, egyedül élő 
férfi nem adott életjelet magáról.

Mivel az 50 éves férfi mozgáskorlátozott, így tartani lehetett attól, hogy valamilyen baj érte. A hely
színre Szilágyi Péterr. törzsőrmester és Bacsúr István r. törzsőrmester érkezett, akik a rövid tájéko

zódás után úgy döntöttek, hogy mivel a késedelem veszéllyel jár, ezért bemennek a lakásba.

Az egyenruhások a nappaliban, a földön fekve megtalálták a férfit, akivel már nem tudtak kom
munikálni. A rendőrök a lakásban nagyon erős gázszagot éreztek, ezért kinyitották az ajtókat és 

ablakokat, majd lekapcsolták a villanyórát.
A járőrök a konyhába - a nagy koncentrációjú gáz miatt - már nem tudtak bejutni, így a maga

tehetetlen lakót egy karosszékbe ültették és kivitték a ház elé.
Időközben a helyszínre érkeztek a tűzoltók és a mentősök is. A mentőszolgálat munkatársai a 

férfit további ellátás céljából kórházba szállították.
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Tavaszi Zsongás
május 12. 

Nyúlkaland
- bábelőadás óvodásoknak -*

*A részletekkel kapcsolatban érdek
lődjön az Aszódi Napsugár Óvodában!

m á ju s 15., p é n te k , 18 óra

Varázs és fuvola
tári este 

Szebenví Etelkával

m á ju s  14., c sü tö r tö k , 18 óra

Darwin-j átszma
m á ju s 16., s z o m b a t, 10 óra f r ó . o lv a s ó  ta l á l k o z ó

G ö rö k s é g  T ú i l lk  Mészöly Ágnessel

Családi kerékpártúra aW 
Galga-menti örökségek 

nyomában
w m m K F J  “  Jk m á ju s  18.

HáM János vs. János vitéz
Rendhagyó könyvtári ói| 
c Bokor Juttával

A p ro g ra m o k  h e ly s z ír  

d  V á r o s i K u ltu r á lis  K ö z p o n t  
(2170, Aszód, K o ssu th  La jos  u . 72.

letekkel kapcsolatban a következő elérhetőségeken lehet < 
tel.: 06-28/400-606, e-mail: infoiiavkk.hu

Kulturális K

II. Görökség Túra
C salád i ke rékp ártú ra  a G a lg a -m e n ti 

örökségek n yom ában
2015. május 16., szombat - indulás: 10 óra 

Aszód Városi Kulturális Központ, Városi Könyvtár

T e r v e z e t t  ú tv o n a l:

A s z ó d -G a lg a h é v íz -H é v íz g y ö r k -A s z ó d

• Eső esetén a túra elmarad!
Részvételi feltételek: ~

14 év alatt csak szülői felügyelettel! Kerékpárról, biztonsági felszerelésekről mindenki maga gondc

A további részletekkel kapcsolatban a következő elérhetőségeken érdeklődhet: 
tel.: 06-28/400-606; e-mail: info@avkk.hu 

http://avkk.hu; facebook.com/AszodVarosiKulturalisKozpont

Aszód V  árosi Kulturális Központ
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SZEBBEN
MUZSIKÁLS db  INCVENE5 AUTÓMOSÁS

h u l l á m ú
egy család vagyunk

ftSűfRUCI

1 d b  K EN YÉR PIR ÍTÓ

FŐNYEREM ÉNYEK

. „ é í n l n c e  -

i N y a g k a r t y a j a

ien a z  a s zó d i ^
tó n !  a Kártya az
árból lite re n k é n t^
iyt biztosít Önnek az 
«a alatt, előtt e s u ta .

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

Regisztrálás névre és rendszámra 
szóló AVIA üzemanyagkártyával 

(tankolás előtt Igényeljen!)

ap első csütörtökén.
ód! AVSA benzinkúton

Forint A k é p ek  llluaztráclókl

Sorsolás minden 
További részletek a;

Az üzemanyagkártya«

„ ^ r a , csőkké,o
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Miskolczy Sándor huszárkapitányra emlékeztünk

1848/49-ES HŐS KOSZORÚZÁSA
Bár településünkön az 1849-es tavaszi hadjárat során nem zajlott csa
ta, egy a hatvani csatában megsebesült hős itt hunyt el.

A hatvani ütközetben négy sebet is kapott Mezőtelegdy Miskolczy Sándor huszárkapitány, aki 

pár nappal a csatát követően a Podmaniczky kastélyban berendezett alkalmi kórházban hunyt 
el. Április 9-én koszorúzással emlékeztek az egykori katonára.

A megemlékezés a déli harangszó után a Himnusszal kezdődött. Emlékező beszédet ezúttal 

Sztán István polgármester mondott, aki mintegy rendhagyó történelemórát tartva vázolta fel a 
korabeli eseményeket és a környékünkön zajlott harci eseményeket, illetve csapatmozgásokat. 

Ezt követően az önkormányzat, a város iskoláinak tanulói, valamint a civil szervezetek képvise

lői helyezték el az emlékezés koszorúit. Az ünnepély a Szózattal zárult.

40. PETŐFI 
SZAUALÓUERSENY
Március 20-án 40. alkalommal 
szerveztük meg az Aszódi Petőfi 
Szavalóversenyt. Az elmúlt évhez 
hasonlóan idén is a térség iskolá
inak évfolyamairól nem egyetlen 
tanulót, hanem minden osztályból 
egy diákot vártunk, akitől egy sza
badon választott verset kértünk.

A kevés jelentkezőre való tekintettel egy hely

színen zajlott a megmérettetés Hőnigné Zádor 

Éva magyar szakos tanár, bakos Lujza Mária, 

az Aszódi Javítóintézet egyik magyar szakos 

tanára, valamint Molnárné Jurinka Tünde 
a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola 

igazgatóhelyettese zsűrizése mellett.

EREDMÉNYEK

Alsó tagozat:
I. helyezett:

Nyerlucz Melinda

Csengey Gusztáv Ált. Isk. Rákóczi úti Tagint.
II. helyezett:

fíaráth Emőke

Csengey Gusztáv Általános Iskola
III. helyezett:

Jártin Jázmin

Herédi Általános Iskola
Különdíj:
Hercsényi Kira

Csengey Gusztáv Ált. Isk. Rákóczi úti Tagint.

Felsó' tagozat:
I. helyezett:

Danguly Zoltán

Csengey Gusztáv Ált. Isk. Rákóczi úti Tagint.
II. helyezett:
Oláh Csaba

Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola
III. helyezett:

Húzás Barnabás

Csengey Gusztáv Ált. Isk. Rákóczi úti Tagint.

Aszódi áldozatok emléke előtt 

hajtottak fejet

HOLOKAUSZT-EMLÉKNAP
A magyar Országgyűlés döntése 
értelmében április 16-át a holo
kauszt magyarországi áldozatai
nak emléknapjává nyilvánították.

Ebből az alkalomból megemlékezéseket 

tartanak azokon a településeken, ahonnan 

zsidó áldozatokat hurcoltak el. Aszódra és 

a környékbeli települések elöljáróságára 

1944. júniusában érkezett a parancs, hogy 
szedjék össze a Galga mentén élő zsidókat, 

és az aszódi zsinagógába, illetve a mellet

te lévő izraelita iskolába tereljék őket. Pár 

nap múlva sor került bevagonírozásuk- 
ra, és a vonat 1944. június 12-én elindult 

Auschwitzbe. Az aszódi zsidók soha töb

bé nem tértek vissza szülővárosukba.

Városunkban az emléknapon a volt zsi
dó elemi iskola homlokzatán elhelyezett 

emlékmű előtt tartottak megemlékezést. 
Sztán István polgármester beszédében ar

ról a történelmi folyamatról beszélt, amely 

végül a népirtásba torkollott. Ezt követő
en koszorúzásra és az áldozatok előtti fő

hajtásra került sor.

Középiskolás korosztály:
I. helyezett:
Baranyi Márió

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakkö
zépiskola és Kollégium

II. helyezett:
Krett Anna

Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma

III. helyezett:

Bánóczy Balázs

EMMI Aszódi Javítóint. Ált. Isk.ésSpec. Szakisk. 
Különdíj:

Borbély Krisztina

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Koll. 
Sztanev Enikő

Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma

2 0 1 5 .  á p r i l is



Költészet napja

MflS/KÉPlP)
József Attila 110. születésnap
ján, a Költészet napja alkalmából 
rendhagyó programokat, foglal
kozásokat szerveztünk a Kultu
rális Központ könyvtárában.

Április 9-én Aszód, Domony és Ikiad 

óvodásait vártuk Locsolóvers Versmon

dó Versenyre. A versenyre csoportonként 
két-két óvodást hívtunk, akik Takács La 
josné, az Aszódi Városi Nyugdíjas klub 

vezetőjének, és Budai Tünde, a galga 

mácsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 

igazgatónőjének zsűrizése mellett mond

ták el locsolóverseiket. A zsűri nem tudott 
dönteni a helyezéseket illetően, így m in

denki oklevéllel és egy-egy nyuszicso

maggal tért vissza óvodájába.

Olvass! Rímelj! Játssz! -  ezzel a címmel 
hirdettük meg alsó tagozatosok számára 

rendhagyó könyvtári foglalkozásainkat. 

A Csengey Gusztáv Általános Iskola és 

Rákóczi úti tagintézményének l-4. osz

tályos tanulóit hívtuk könyvtári óráink
ra, amelyek keretein belül szókeresőztek, 

betűkből szavakat alkottak, activityztek, 

pennával s tintával írtak a kisdiákok, 

mindezen feladatokat persze a Költészet 
napjához igazítva, és nem utolsó sorban 

verseket alkottak. A foglalkozások lolya- 

mán született alkotások intézményünk 
blogján olvashatóak (www.avkk.hu/blog). 

Természetesen nem engedtük el a meghí 

vott osztályokat házi feladat nélkül sem: 

arra kértük őket, hogy egy-egy vershez 

készítsenek illusztrációt. Az elkészült al 

kotások nyilvános tácebook oldalunkon 
megtekinthetőek (www.facebook.com/ 

AszodVarosiKulturalisKozpont).
Tavaszi programjaink tovább folytatód

nak: május közepén egy kis tavaszi zson
gásra várunk mindenkit!

Adoryán Emese
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Kiállítás nyílt az Aszódi Diák Szalonban

ALKOTÓ FIATALOK UOLT ÉS LESZ KÖZÖTT
Március 27-én az Aszódi Diák Szalonban megnyílt Volt és lesz között 
kiállításon tehetséges fiatalok mutatkoztak be a nagyközönség előtt. 
Többségüknek ez volt az első szárnypróbálgatása, műveiket eddig nem 
láthatta a nagyközönség.

Elsőként Vargáné Marsai Ágnes, a fiatalok 

mentora köszöntötte a vendégeket, egyben 

bemutatta az Aszódi I )iák Szalont. Az egykori, 

ma már 120 éves iskolaépület sorsát két civil 

szervezet, az Osváth Gedeon Emlékére Létre
hozott Múzeumi Alapítvány és a Tarr Gábor 

Oktatási és Kulturális Alapítvány karolta fel 

azzal a nem titkolt szándékkal, hogy fiatalok
nak hozzon létre egy kis kulturális központot, 

és teret, lehetőséget biztosítson főleg az ifjabb 

generációhoz tartozó -  képzőművészeknek, 

más alkotóknak a bemutatkozásra.

Veres Kata, a kiállítás rendezője egy, a kiállí 

táson olvasható verssel kezdte beszédét:

Nincs olyan, hogy elfecsérelt idő.

Mert az egész arról szól, hogy 
megértsd azt, amit megkell 

mielőtt a közöny és a halál benő.

Csak lyuk van. Kicsi, ordító, mély, 

vagy öblös, tág, szakadt, véres, 

de soha, soha nem végtelen 

azt tátongja mind, hogy remélj.

Hiszen él a szem, ha a test béna, 

szól a szív, ha kevés az ész 

zöld remény áramlik az infúzióba 

tiéd a lyuk, a tű, és a cérna.

A rendező megnyitójában kiemelte: „A kiál

lításra vállalkozó fiatalok a szó legmélyebb 

értelmében Teremtők. Ügy látnak, mint senki 

más, úgy értenek, m int senki más. Egyedülál

ló világokat tárnak elénk, különleges gondol

kodásmódokba vezetnek bennünket. Erdélyi 

Zsanett egyedi melankóliája, Eüredi Márta 

Shis fantázia-lélekképei, Horváth Viktor szür- 
realisztikus mélységei, Nagy-Köteles Evelin 

finom  nőiessége, Nagy Rebeka erőteljes misz

ticizmusa, Patkós Ferenc beszédes hangulatké

pei, Strobán Fanni elkapott csoda-pillanatai, 

Vörös Eszter álom-látomásai, Vörös Panni 

élénk szépségei és Szamos Zsófia lelket marko

ló sorai m ind-mind elrepítenek bennünket. Te

remtésük lehetőséget biztosít számunkra, hogy 
mi is magunkba nézzünk, vagy az átlagos vilá

gon túlra: oda, ahol sokkal valósabb létezők és 

dolgok rejlenek. Mitológiai, irodalmi és egyéb 

kulturális utalásokkal kötnek össze minket a 
múltunkkal, felhívják a figyelmünket a Most- 

ra és utat mutatnak a Jövő fe lé”.

A kiállítás május 29-ig a hét bármely napján 

megtekinthető, az alábbi telefonszám segítsé
gével történő előzetesen egyeztetést követően: 

Vargáné Marsai Ágnes 06-30-506-61-24.

A kiállítás szervezői köszönetét mondanak 

az önkénteseknek, akik nagy mértékben hoz

zájárultak a kiállítás megvalósításához: Erdé
lyi Zsanett, Füredi Márta Shis, Remenár Fan

ni, Vörös Panni, Varga Ilona, Juhász Liliána, 

Pinke Roland, id. Tukora Miklós, valamint a 

Crayon Crew zenekar tagjai.
R. Z.
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Táborozz az
j^szód Városi Kulturális Központban

A  táborok  időpontjai: 

jún. 22-26.
Lovagok a könyvtárban 

Napközis tábor 6-10 éves 
gyerekeknek (Lányoknak is!)

júL 6-10.
Tündérboszorkány a könyvtárban 

Napközis tábor 10-14 éves 
Gyerekeknek (Fiúknak is!)

júl. 27-31.
A színház világa 
Napközis tábor 

12-16 éves gyerekeknek

aug. 3-7.
Foglaljunk hont! 
Napközis tábor 

8-14 éves gyerekeknek

Ha szívesen barangolnál a 
s z ín h á z  vagy az o p e r a  

titokzatos tereiben, esetleg 
kíváncsi vagy B a la tó n ia  

lakóira, vagy arra, hogy 

léteznek-e tü n d é r e k  és 
b o s z o r k á n y o k , netalán 
szívesen kalandoznál 

h o n f o g la ló  ő s e in k k e l ,  vagy 
egy a lk o tó tá b o r b a n  

vennél részt,

ITT A HELYED!
aug. 10-14.

Alkoss újra! 
Napközis alkotótábor 
8-16 éves gyerekeknek

A táborokban napi 
háromszori étkezést biztosítunk! 

Jelentkezési határidő:
2015. június 15.

További információ a 
http*//avkk.hu oldalon található, 

illetve az
Aszód Városi Kulturális Központ 

Könyvtárában, a 06-28/400-606-os te
lefonszámon vagy az info@avkk.hu 

e-mail címen kérhető!

K E Z D Ő D I K  A Z  A L L E R G I A S Z E Z O N
Virágzik a kőris, a fűzfa, a nyírfa, és jönnek a fűfélék is!

Ne h a g y ja , h o g y  id é n  is legyőzze  az a lle rg ia ; 
v e g y e n  b é r le te t a  ka rta li Kuckó Sóbarlangba, 

és m egelőzheti a  k e lle m e tle n  tüneteket!

A sós levegő
-segít a tüdő, a légutak és a hörgők tisztításában
-enyhíti az allergiás tüneteket
-erősíti a szervezet önregeneráló képességét

Hívjon m inket m ég m a a 06-28/437-770-es, 
vag y  a 06-30/641-4253-as telefonszámon!

Ez a kupon 1000 Ft-ot ér!
V e g y e n  m os t 10 a lk a lm a s  s ó b a r la n g  b é r le te t, 

és +1 a lk a lm a t  AJÁNDÉKBA a d u n k !

Érvényes: 2015. m á jus 31-ig

*
*ycit<í

só*Mtu«c

Jótékonysági koncert 

vastapssal és libabőrrel

HANGSZERT 
UÁSÁROLNAKA 
BEVÉTELBŐL
Nagysikerű koncertet adott ép 
rilis 18-án a Podmaniczky Művé 
szeti Iskola szimfonikus zenekaré 
dr. Magyari Zita vezényletével. 
A tavaszi koncertként beharan
gozott zenei csemege ezúttal jó
tékonysági célokat is szolgált, az 
adományokra sajnos magának a 
zeneiskolának van szüksége, hogy 
új hangszereket tudjon vásárolni.

A közönséget köszöntő Rónai Lajos igazgató 

nemcsak a koncert műsorát ismertette, hanem 

a zenekar megalapítására is visszaemlékezett. 

Ezt több, m int húsz évvel ezelőtt, az azóta 
nyugdíjba vonult Szegedi József hegedűtanár 

kezdeményezte, azzal a nem titkolt szándék

kal, hogy megéreztesse a gyerekekkel, micsoda 

pompás érzés, egyben mekkora felelősség egy 

közösségben játszani. Kezdetben 20-25 főt 
számlált a zenekar, ma már több, mint ötvenen 

játszanak benne: gyerekek, tanárok és számos 

szülő is. A zenekar műsorát rendre élvezhetik 

mindazok, akik kíváncsiak a zeneiskola nö
vendékeinek karácsonyi és tanévzáró koncert

jére , ugyanis az utolsó blokk mindig a zenekar 

téllépésével zárul.

A szimfonikus zenekar 2005-ben adta első 

önálló koncertjét. Azóta többször megfor

dultak Aszód testvérvárosaiban, felléptek az 

Aszód Fesztiválon, és szívesen játszanak m in

denütt, ahová hívják őket. Igazi közösséggé 

váltak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
például az, hogy az időközben Nagykanizsára 

költözött, négygyermekes anyukának, Takács 

Borbálának a tavaszi koncert hírére mi sem 

volt természetesebb, mint, hogy felutazzon, 

mert ismét szeretett volna együtt játszani a 
barátaival.

A koncerten megszólaltatott zeneművek 

előadásmódja azt mutatta, bár a zenekar tag
jai többségében gyerekek, a zenekar mára már 

nagykorúvá vált, és szinte mindent tud. Nem 

véletlenül csattant fel a koncert során többször 
is vastaps, e sorok írójának pedig többször is 

libabőrös lett a háta egy-egy darab hallatán.

Méltó tavaszköszöntő volt, amit ezúton is 

köszönünk a zenekar vezetőjének és tagjainak. 

A bevétel 80 forint lett, amiből az iskola fuvo

lát tervez vásárolni.

R. Z.
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BELGIUMBAN MEG fl
VÍZSZINTES ESŐ IS CSODALATOS
A 2015-ös év nem csak azért izgalmas a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiuma francia tagozata számára, mi
vel 25 éves, hanem hosszú évek után újra részt vehetett egy belga 
cserekapcsolatban. Március 19-én 89 fős kis csapatunk útra kelt és 
felfedezte a gyönyörű Belgiumot, ahol 8 napot töltött.

A hosszú, viszont vidámsággal teli út után meg
érkeztünk egy Iheux nevű kis városba, A busz

ról leszáll va mindenki megkereste rég látott cse

rediákját. Ez után kezdődött az izgalmakkal teli 

hétvége, amely alatt sok újdonsággal találkoz

tunk. Számomra a legfurább az volt, mikor üd
vözlésképpen kezet akartam fogni az apukával, 

viszont ő máris megölelt. Nagyon megtetszett 
a belgák viselkedése, életmódja. Sokkal nyitot- 

tabbak, közvetlenebbek, mint mi.
A szombat délutánt a cserkészekkel töltöt

tük. Mivel én is cserkész vagyok, nagyon nagy 

élmény volt megismerni az ő szokásaikat. A 

gyerekek a rossz idő ellenére sem veszítettek 
lelkesedésükből, és sok általam is ismert játé

kot játszottak, dalt énekeltek.

Vasárnap délután bowlingoztunk, majd egy 

közeli cukrászdában gofrit és palacsintát et

tünk. Este a család elvitt egy étterembe, ahol 
újabb ínyencségeket kóstolhattam meg.

Másnap a környéket fedeztük fel. A 18 év fe

lettiek egy sörgyárat, a „kisebbek” pedig egy 

siropnak nevezett lekvárgyárat látogathattak 
meg. Megismertük a környék tipikus söreit és 

a sörfőzés folyamatát. Megtekinthettünk egy 
amerikai,II. világháborús temetőt, ami m in

denkire nagyon nagy hatással volt. Elképesztő 

volt látni hány velünk egyidős fiatal adta életét 

egy másik országért. Ellátogattunk a legmaga

sabb ponthoz és a spa-i Fromal helyszínére is, 

Francorchamps-ba.

Kedden Európa fővárosát, Brüsszelt ismer
tük meg. Atomium, katedrálisok, parlamentek, 

múzeumok... Mindenhol gyönyörű épületeket 

láthattunk. Sajnos egy nap nem elég ahhoz, 

hogy teljesen megismerjük a várost, viszont így 
is maradandó élményt nyújtott ez a városnézés.

Szerda délelőtt a belga tanárok vezetésével 
jártuk körbe l.iége t. Ez után a városban ma

radtunk, megkóstoltuk a város híres gofriját, 

vásároltunk, és felfedeztük a ( arré l.

Számomra a legnagyobb élmény a csütörtö-

Brugge-ben „észak Velencéjében” kezdődött. 

Mindenhol régi épületek, kőfalak, amelyek ne

kem teljesen a középkor hangulatát idézték. Ez 

után az általam legjobban várt program követ

kezett. Elbuszoztunk az Északi-tengerhez, ahol 

csodálatos látvány tárult elém. Bárhová tekintet

tem, csak a végtelenbe nyúló tengert láttam. Ele
inte el se akartam hinni, hogy komolyan eljutot

tam idáig. A 4 órás hazaút teljes katarzisban telt.
Az utolsó Theux-ben töltött napunkon izgal

mas iskolai programokon vettünk részt. Belga 

ínyencségeket kóstoltunk, megismertük Belgi

um földrajzát, kultikus képregény szereplőit. 

Majd belga vendéglátóink várjátékkal ked

veskedtek nekünk. Délután pedig csapataink 

megmérkőztek fociban, kosárlabdában, ké
zilabdában és röplabdában. Utána mindenki 

hazament, összepakolta csomagját, majd este 

visszatértünk az iskolába, ahol kis műsorral 

leptük meg a minket fogadó belga családo

kat. Miután mindenki elbúcsúzott, egy újabb 

hosszú út után hazatértünk.

Mindenképpen csak pozitív élményként tu 

dok tekinteni erre a tanulmányútra. Nagyon 
sok barátot szereztem (nem csak a belgák kö

rében), a nyelvtudásom sokat fejlődött és úgy 

érzem tagozatunk is sokkal jobban össze

csiszolódott.
Nemes Adrienn 12. Aki nap volt. A program egy flamand városban,

j f t M ,

ASZÓDI
DISZKONT és KERTÉSZE

(A régi Volántelep bejáratánál)

Élelmiszer, ital, édesség, műanyag és vegyi áru, ajándék, játék, illatszer 

A K C IÓ S  Á R A K !  M E N N Y IS É G I K E D V E Z M É N Y E K !  S Z É L E S  Á R U V Á L A S Z T É K !

NÁLUNK MINDIG TALAL PARKOLÓHELYET!

Nyitva: H-P 8.00-17.00 Szó 8.00-14.00 V8.00-12.00
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 947 

Bankkártyás fizetési lehetőség! ERZSÉBET utalványt elfogadunk!

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

Egynyári virágok 100 Ft-tól 
Muskátli 250 Ft-tól,
Kaspós virág kavalkád, 
Anyáknapi ajándéktárgyak 
Különlegességek!

Örökzöldek, Cserjék, Fák,

Sziklakerti és fűszernövények, 

Virágfbldek, Ágyásszegélyek, Nádszövet, 

Bio P LA N TE LIA  termékek 

JÓ  FÖLD  —  csak nálunk!

MEGÚIULT KÜLSŐVEL. SZOLID ÁRAKKAL ÉS ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁSSAL VÁRIUK 

RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIN KÁT! mm

2 0 1 5 .  á p r i l is



16 ASZÓDI TÜKÜR T u d o m á n y

A  gyermekek biztonságos nyári elhelyezése az esélyegyenlőség biztosításával

FELHÍVÁS ISKOLÁS GYERMEKET NEVELŐ CSALÁDOKNAK
Tájékoztatom az iskolás gyermeket nevelő családokat, hogy 2015-ben az Aszódi gyermekek biztonságot 
elhelyezése érdekében -  a rászoruló családok számára -  a nyári tábor költségének fizetéséhez az Önkormány 
zat támogatást biztosit.

Az alább felsorolt táborok megszervezésére kerül sor Aszódon.

(Minden tábor költsége tartalmazza a tábor időtartamára a gyermekek 3*-i étkezési díját -  amelyik tábornál 5*-i étkezés, ott külön feltüntetve).

2015.06.22-2015.06.26. AVKK Lovagok a könyvtárban 6-10 év 12000 Ft/fő/tábor

2015.06.22-2015.06.26.
Csengey Gusztáv Általános Iskola 
Molnár László

Foci Tábor 5-12 év lOOOOFt/fő/tábor

2015.06.28-2015.0703.
Csengey Gusztáv Ált.Iskola Ácsné 
Tóth Beáta

Erzsébet tábor 

(5*-i étkezés)
10-14 év 12000 Ft/fő/tábor

2015.07.06-2015.0710.
Kovácsné Blaskó Mariann 

koordinátor
ökum enikus Nyári H ittan Tábor

1-2. osztályt 
végzettek

6000 FT/fő/tábor

2015.0706-2015.0710. AVKK Tündérboszorkány a könyvtárban 10-14 év 12000 Ft/fő/tábor

2015.0720-2015.07.25.
Katolikus Karitasz 

Adáminé Mihályi Erzsébet
Katolikus Hittan tábor

(5*-i étkezés)
10-17 év 26.000 Ft/fő/tábor

2015.07.20-2015.07.24. Csengey Gusztáv Általános Iskola Erdei Tábor Kétbodony 6-10 év 26000 Ft/hó/tábor

2015.07.27-2015.07.31. AVKK A színház világa 12-16 év 12000 Ft/hó/tábor

2015.08.03-2015.08.08. Bóka Borbála Kézműves és néptánc tábor 6-16 év
1 ■ ■ ■ M

20000 Ft/fő/tábor

2015.08.03-2015.08.07. AVKK Foglaljunk hont!
,,

8-14 év 12000 Ft/hó/tábor

2015.08.10-2015.08.14. AVKK Alkoss újra! 8-16 éves 12000 Ft/hó/tábor

Támogatásra pályázhatnak
Azon Aszódon élő családok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja mega 2015. január 1-n érvényes öregségi nyug
díjminimum 200 %-t, azaz 57.000 Ft/fő összeget. Gyermekenként csakegy táborra lehet pályázni. Családonként elegendő egy pályázati adatlapot 
kitölteni.

Elnyert pályázat esetén a tábor összköltségének minimum 50, maximum 90 %-a támogatható. A pályázó legkésőbb a pályázat kiírását követő 30 
napon belül a pályázat eredményéről levélben értesítést kap.

A pályázat benyújtásakor a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatási összeg elnyerése esetén az adott táborba a gyermekét 10 napon belül 

beíratja, és a pályázaton nyert összeg feletti részt befizeti. A támogatási összeg a szervező visszaigazolását követően a tábort szervező részére 
közvetlenül kerül átutalásra.

Amennyiben az önerő befizetése nem történik meg, az elnyert támogatás érvényét veszti.

A pályázati pénz elosztása a beérkezés sorrendjében a keretösszeg erejéig történik.

A pályázatot Sztán István Polgármester, 2170 Aszód, Szabadság tér 9. címre kérem postázni.

A pályázat benyújtási határideje: 2015.05.15.

A pályázati adatlap beszerezhető: Aszód Város önkorm ányzat Jegyzői Osztály -  Kissné Rúzsom Szilvia, (+36) 28 500 691.

Aszód, 2015.04.15.

Sztán István
polgármester
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Aszódi önkéntesek tisztították a M ária utat

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Tavaszi nagytakarításra invitálták híveiket az aszódi keresztény közös
ségek, amelyek azt tűzték ki célul, hogy megtisztítják a hulladéktól a 
Közép-Európán átívelő spirituális turistaútnak, a Mária útnak az Aszód 
és a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika közötti szakaszát.

Az önkéntes munkára jelentkezők négy hely

színen, a „Trockás” útnál, a vasúti átjárónál, a 
bagi erdő szélénél, a Petőfi forrásnál, valamint 

Domonyvölgyben a TÜZÉP előtt gyülekeztek, 

hogy gyűjtsék a szemetet a vállalt szakaszon. A 

vállalkozóbb szelleműek a teljes, mintegy 15 
km hosszú utat is végiggyalogolhatták, eljutva 

egész a besnyői bazilikáig. A takarítás 32 részt
vevő aktív közreműködésével zajlott. Volt köz

tük több gyermek is -  köztük három óvodás 

- , akik ugyancsak kivették a részüket a m un

kából. Valószínűleg örökre rögzült bennük, ők 

különbek lesznek felelőtlen embertársaiknál, 

és nem fogják eldobálni a szemetet.

Bár az önkéntesek tekintélyes mennyiségű 

hulladékot gyűjtöttek össze, azt már az előze
tes bejárás mutatta, teljesen nem fogják tudni 

megtisztítani az utat,annyi illegális lerakó
helyre bukkantak. I zek helyét beazonosítot

ták és elküldték az illetékes önkormányzatok

nak, hogy a 2015-ös „ l eszedd’’ akció keretében 

próbálják ők elvitet ni a lerakott hulladékot.
Az aszódi keresztény közösségek akciójához 

-  amelyért csak hála és köszönet jár -  Aszód 

önkormányzata 42 zsákot biztosított, vala
mint gondoskodott a szemét elszállításáról. 

Sajnos a zsák mennyisége kevésnek bizonyult, 
de az önkéntesek ezt a helyzetet is megoldot

ták, így végül 100 zsákot töltöttek meg. Egy 

időre a Mária út említett útszakasza melletti 

természet fellélegzett.
R.Z.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

RENDÖRJÁRŐR:

(+36) 20 516-5940

POLGÁRŐRSÉG:
(+36) 70 339-6165 

www.aszodpolgarorseg.hu

VÁROSRENDÉSZ (Szabó Imre) 

(+36) 30 816-0437

ORVOSI ÜGYELET:

Aszód Baross u. 4.

(+36) 1 301-6969

HÁZIORVOSOK:

dr. Karayné dr. Lóska Izabella 

(+36) 30 452-9674 
dr. Jólesz József 

(+36) 20 593-8628

GYERMEKORVOSOK:
dr. Horváth Anna 

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

dr. Vass Anna 

28 500-035

APRÓHIRDETÉS
□  Központi helyen családi ház eladó Aszódon. Két szoba, nappali, konyha, étkező, garázs. 

Telefon: 06 30 830-0444

□  Eladó egy kitűnő állapotban lévő fenyő gyermekágy ágyneműtartóval. Mérete: 180X90 

cm. Ára: 5000 Ft. Tel.: 28 636-414

□  Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? legye 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!” Tel.: 20 824-4687

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

AMIKOR A FAGYI UISSZANYAL
Ugyanazon a napon, amikor a lomtalanítás zajlott, délután pedig lelkes emberek takarítot

ták a mások által eldobált szemetet a Mária úton, kaptunk néhány fotót egyik olvasónktól, 

aki felháborodottan számolt be arról, hogy a Pi ntér utca végén a város külterületén hatalmas 

szemétlerakatra bukkantak. Nos, a valaki ezúttal nem maradt névtelen. A szemétkupacból 

ugyanis sok minden kiderül, mivel számos füzet és irat mutatja, kik lehetnek a „tulajdono
sok”. A fotókat továbbítottuk az önkormányzathoz. Az illetékesek már tudtak a dologról, 

ugyanis más is rábukkant a leletre. Az önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Reméljük, ezúttal a fagyi visszanyal...
R.Z.

ÁLLAT0RU0SI ÜGYELET
Május 1-3.: 

Május 9-10.: 

Május 16-17: 

Május 23-25.: 

Május 30-31.:

Dr. Németh M ihály

06-30-275-4718 

Dr. Dobos László 

06-30-925-3824 

Dr. Szőke Zsolt 
06-20-9566-529 

Dr. Tóth Béla 

06-30-449-6319 

Dr. M árton János 
06-30-400-9819
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Rendezvén'/ zárása U H

fföltsön velünk egy Kellemes Napot!
lapos bute-pop corn-i

kisvonat közlekedik egész nap 
Szabadság tér-K ondoros t é r  közö tt

urg és Tótmogyorós testvérvárosok
MIRŐL IRTUNK 25 EUE?
Az Aszódi Tükör 1990. áprilisi száma címlapon jelentette meg az első 
szabad demokratikus választás első fordulójában az aszódi választóke
rületben indult jelöltekre leadott szavazatok eredményeit.

BIZTOSÍTÁSKÖTÉS,
ÜGYINTÉZÉS,

KÁRBEJELENTÉS

GENERÁLI

AJÁNLOM:

Kegyeleti gondoskodásra 

Nyugalom csomag,

80 éves korig, akár napi 1 OOft-ért! 

57% kedvezmény lakásbiztosításra + 

ajándék

Egyénre szabott CASCO  

Vállalkozásoknak teljes körű biztosítás 

Utasbiztosítás egész évben!

Aszód, Kossuth Lajos u. 26.
(+36) 20 579 1954

magdolna.novak@ tanacsado.generali.hu

Nyitva:

H, Sz, P: 9-13; K ,Cs: 1 3 -17-ig

Dsida Jenő:

ÉDESANYÁM KEZE
A Icgáldottabb kéz a földön, 

a te kezed jó Anyám.
Rettentő semmi mélyén álltam 

Közelgő létem hajnalán;

A te két kezed volt mentőin 

s a fényes földre helyezett...
Add ide,- csak egy pillanatra, - 

1 ladd csókolom meg kezedet!

Lz a kéz. áldja, szenteli meg 

A napnak étkét, italát 

Lz a kéz vállalt életére 

Gyilkos robotban rabigát,

Lz tette értünk nappalokká 

A nyugodalmi perceket...
Add ide,- csak egy pillanatra,

1 ladd csókolom meg kezedet!

A legtöbb szavazatot Péter Mihály kapta 

(KDNP), megelőzve Becker Pált (MDL) és dr. 

Basa Antalt. Ők hárman jutottak be az országy- 

gyűlési képviselő választás második fordulójába.

Az újság a következő oldalon arról tudósított, 
hogy posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el 

Huszárik Zoltán filmrendező művészetét. A fi

atalon -  alig 50 évesen -  elhunyt művész olyan 

nagyszerű alkotásokat tudhat magáénak, mint 
az. 1971-ben készült Szindbád, vagy az 1980-ban 

bemutatott Csontváry című film.

A Tanácsi Közlemények rovatban a Költségve

tési Üzem 1989. évi tevékenységéről számoltak 

be, amely 102,1 százalékra teljesítette éves tervét.

Legnagyobb vállalkozásuk a HM beruházásá

ban a Régész utcában épített 24 lakás volt.

Folytatódott az a sorozat is, mely azt mérte föl, 
hogy az aszódiak, ikladiak, domonyiak mennyi

re vannak megelégedve a közel látással. A válasz

adók 67 %-a úgy foglalt állást, hogy a közellátási 

intézmények nyitva tartási idején változtatni 

kellene, hosszabbítani kellene az élelmiszerbol

tok hétfői nyitva tartási idejét, a Postának és a 

gyógyszertárnak pedig szombat délelőtt is nyit
va kellene lennie. Az élelmiszer üzletek kínálatá

val a potenciális vásárlók 70 %-a elégedetlen volt. 

A felmérést a Magyar Demokrata Fórum helyi 

szervezete kezdeményezte és értékelte.

2 0 1 5 .  á p r i l is
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„A tréfa egy pillanat, de... ”

(Makszim Gorkij)

Vízszintes: I. Az idézet folytatása (zárt betű: A) 12. Hím szarvasmarha 13. Iga

vonó állat 14. Skandináv isten 15. Személyes névmás 16. Esem! 18. Lődörög 20. 

Átmérő jele 21. Méter 22. Védő 24. Asztalos szerszám 25. Szünet 28. Sugár jele 29. 

Kopoltyús állat 30. Becézett női név 31.Fém 33.Amper 34. Félre! 35. Oktatni kezd! 

37. Turkál 40. ECR 43. Névelő 44. Logikai játék 45. Ilyen tölgy is van 47. Zenélni 

kezd! 48. Félsz! 49. Tanuló vezető 50. Magányosan él 52. Ablak keret! 54. Kabala 

darab! 55. Idős 56. Tagadó szó 58. Származik 60. Európai állóvíz

Függőleges: 1. Déli eledel 2. Alkohol féle 3. Lejtő szerű eszköz 4. Ragadozó madár 5. 

Zé! 6. Állat fekhelye 7. Redőny 8. Dehogy! 9. Gabonaféle 10. ADEAH 11. látszótéri 

eszköz 17. Női név 19. Rés közepe! 21. Megahertz röv. 23. Lányom térje 25. Péksüte

mény 26. Szintén 27. Győri sport klub 28. Női név 31. Római 5.32. Becézett Sámuel 

36. Idő jele a fizikában 38. Kétjegyű szám 39. Anyag darab! 41. Barter 42. Szuper 

44. Ámbár 46. Mese 47. Muzsika 50. Malac mondja 51. Félti! 53. Kenyeret vaja/ 

54. Méhecske, angolul 57. Kedvelt földönkívüli lény 59. Rugó egynemű hangzói 61. 

Tárgy ragja 62. Egye! 63. Félre!

- frté -

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Elűzve minden árnyat, a Megváltó 

feltámadt.” A Móni Fotó 2000 2000 Ft értékű ajándékutalványát Nagyné Benedek 

Éva (Papföldi út 9.)és Sárai Judit (Radnóti Mihály utca 4.) nyerte. E számunk rejt 

vényének megféjtését 2015. május 14-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk 

postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9).

|ó  szórakozást kívánunk!

REJTUÉNY

Következő lapzárta: május 15. 
Megjelenés: május 27.

K e n y é r , p é k á r u ,

B ú z a - ,  r o zs - ,  t ö n k ö l y - ,  a l a k o r -, k u k o r ic a - ,  r iz s l is z t e k ,

SPECIÁLIS LISZTEK, DIABETIKUS-, GLUTÉNMENTES- ÉS MÁS 

KÜLÖNLEGES ÉTRENDEKNEK MEGFELELŐ TERMÉKEK, 

ELLENŐRZÖTT ÉS TANÚSÍTOTT BIO TERMÉKEK, A REFORM TÁPLÁLKOZÁS 

SZÁMOS ALAPANYAGA, 100% -O S  GYÜMÖLCSLEVEK, LÚGOS VIZEK, 

VALAMINT MÁS TERMÉSZETES TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Cím:

Aszód, M a lo m  köz 7 

Nyitva:

H-P: 6 :0 0 -18 :0 0  

SZ: 7 :0 0 -12 :0 0
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HULLÁMVÖLGYBEN A LABDARÚGÓ CSAPAT
A tavaszi szezon eddig nem sikerült jói az Aszód FC számára, hiszen 4  
vereség mellett 1 győzelmet tud felmutatni a csapat. A gyengébb sze
replés hatására hosszú idő után a dobogóról is leszorultunk.

Aszód-Verőce 1-2 (0-0)
Gólszerző: Kovács Kristóf 

Az Erdőkertes otthonában nagy akarással 

elért pontszerzés után bizakodhatott a kilá
togató mintegy 100 fős nézősereg, hogy si

kerül megszerezni a 3 pontot. Az első félidőt 
végigtámadta csapatunk.de a vezetést nem 

sikerült megszerezni. Pedig a félidő végén a 

vendégek kapusát, a korábban nálunk védő 

Téglást kiállították. A szünet után hiába tá

madt együttesünk, két aszó'di kapufa után 

egy labdavesztést kihasználva a vendégek 
szereztek gólt. Hiába sikerült egyenlíteni egy 

pontrúgásból, a válasz és egyben a győztes 

találat szinte azonnal érkezett vendégrészről, 

akik elvitték a három pontot.

KISNÉMEDI-ASZÓD 3-1 (0-0)
Gólszerző: Miklósi Tamás 
Sajnos sima vereséget szenvedtünk a több 

volt NBl-es labdarúgóval felálló Kisnémedi 

otthonában. A helyzetet az is nehezítette, 

hogy sérülések és egyéb elfoglaltságok m i

att, m indössze 12 játékost neveztünk. A lis

tavezető így a m ásodik félidőben felőrölte 

csapatunkat. Ennek ellenére dicséret illeti a 
srácokat!

ASZÚD-VÁCOUKA 3-1 (2-1)
Gólszerzők: Miklósi Tamás, Horváth József 

A két nehezebb mérkőzés után, egy kötelező 

győzelem kategóriába sorolható találkozó 

várt a csapatra. A vendégek szereztek veze
tést, ám a félidő végére egy szerencsés öngól

lal és egy okos Miklósi találattal már nálunk 

volt az előny. A második félidőben is jobban 

játszottunk, ám a megnyugtató harmadik ta

lálatra egészen a 88. percig kellett várni.

VÁC-DEÁKVÁR-ASZÓD 3-2
Gólszerzők: Dobes Raymond (2)

Sajnos az ismét foghíjas kerettel idegenbe lá
togató csapatunk vereséget szenvedett, ezzel 

lecsúszott a dobogóról.
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ASZÓD-CSDVÁR 0-B
A lapzártánk után lejátszott mérkőzésen a ta

vaszi szezon legrosszabb játékát mutatva ka

pott ki a csapat. Egyelőre tehát hullámvölgy, az 
okait keressük.

Űl PARCELLÁZÁSI) TELKEK ASZÚDON ELADÚK
A Tél utca -  Szentkereszt utca -  Városréti út 

által határolt területen 753-tól 1236 m2-ig vá- 

lasztható méretben összközműves építési tel
kek megvásárolhatók!

AKCIÓ! /
A nettó listaárból 10 % kedvezményt adunk, 
vagy részletfizetési kedvezményt biztosítunk! 

Több telek is most nagyon kedvező áron vá

sárolható meg!

A részletekért keressék fel a honlapunkat!
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