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Tábori körkép: kínálatban és érdeklődőben sem volt hiány

Aszód a dunakeszi tankerülethez került

A PROGRAMLEHETŐSÉGEK
A SZÜLŐK HELYZETÉT IS KÖNNYÍTETTÉK

KLIK – NEM SZŰNT MEG,
CSAK ÁTALAKULT

Amíg a diákok alig várják a tanév végét, és felhőtlenül örülnek a mintegy
két és fél hónapos nyári szünetnek, addig a szülők egy részének komoly
gondot okoz, hogyan oldják meg a gyermekek napközbeni elhelyezését.
Főleg azokban a családokban okoz ez fejtörést, ahol nem él együtt több
generáció, illetve nem állnak „készenlétben” nagymamák és nagypapák.

Az országgyűlés a tiltakozások ellenére megszavazta az iskolák államosítását biztosító jogszabályt, ezzel
azoktól az önkormányzatoktól is elvették a tanintézményeket, amelyek
korábban vállalták a működtetést,
illetve a fenntartást. A települések
ezzel már csak azért sem jártak jól,
mert a „tehertől való megszabadulásért” cserébe szolidaritási hozzájárulást kell fizetniük.

Nagy segítséget jelenthetnek ilyenkor a táborok,
amelyek több szempontból is fontosak lehetnek
a gyerekek számára. Nemcsak azért, mert ilyenkor tartalmasan töltik az idejüket: közösségben,
szabadabban, ugyanakkor mégiscsak ellenőrzött keretek között. Legalább ilyen fontos, hogy

megélhetik, vannak fontos dolgok az életben,
napos és örömteli pillanatok, amelyek időről
időre megélhetőek, és ezt nem egy új eszköz,
vagy játék megszerzése okozza, hanem a másiktól kapott dicsérő szó, a többiekkel együtt elért
siker, a közös játék öröme.
(14. oldal)

A korábban a szakmai szervezetek által sokat
kritizált KLIK nem szűnt meg, viszont jelentősen
átalakult. A korábbi neve – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Klebelsberg Központra változott, amely önálló központi hivatalként, a
gazdálkodását tekintve pedig központi költségvetési intézményként működik majd.
Az elfogadott jogszabály szerint 59 tankerület jött létre. A gödöllői tankerületet – amelyhez Aszód is tartozott – beolvasztották a dunakeszibe, amelyhez így 29 település ötvenöt
intézménye tartozik majd. Vezetője a tankerületet korábban is irányító Eich László lett.
A változás eredményeként számos kérdés felmerülhet, amelyre következő számunk megjelenéséig próbálunk választ kapni. Csak egy példa:
hogyan és ki tartja majd fenn a tankerülethez
tartozó Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Iskolát, amely jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődés Házában működik?

A képviselő-testület minden jelen lévő tagja igennel szavazott

A VÁRTNÁL TÖBBE KERÜL A SZABADSÁG TÉR REKONSTRUKCIÓJA
Soron kívüli ülésen döntött Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság téri rekonstrukció
megújításához szükséges keretösszeg megemeléséről. A 25 millió Ft-os különbözetet dologi kiadásokból,
illetve feladat-átütemezésekből teremti elő az önkormányzat.
(7. oldal)
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2016. június 20.
113/2016.(VI.20.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról (belterületi utak) szóló 106/2016.(V. 31.)
ÖKT sz. határozat 3. pontjának szövegezését
az alábbiak szerint módosítja:
„3. Aszód Város Képviselő-testülete kijelenti,
hogy az igényelt összeghez tartozó 7 060 992.- Ft
pályázati önrészt vállalja, melynek fedezetét az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 19.) rendelet Felhalmozási tartalék költségvetési soráról átcsoportosítással biztosítja."
114/2016.(VI.20.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kínai
Népköztársaság Hubei tartomány Xiaogan város és Magyarország Pest Megye Aszód Város
közötti testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról
szóló mellékelt Szándéknyilatkozat aláírására.
115/2016.(VI.21.) ÖKT sz. határozat a
KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat ismételt
benyújtásához szükséges előkészítési
munkákról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KEHOP-5.2.9 kódszámú
pályázat ismételt benyújtásához szükséges
előkészítési munkákról szóló előterjesztést, és
a következő határozatot hozza.
1) A „Pályázatos épületenergetikai felhívás
a közép-magyarországi régió települési
önkormányzatai számára” megnevezésű,
KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázatra támogatási kérelmet nyújt be a következő önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése érdekében
• Aszód, Kossuth Lajos utca 84. (hrsz.101)
Orvosi rendelő és Védőnői Szakszolgálat épülete
• Aszód, Falujárók útja 5. Szivárvány
tagóvoda épülete (hrsz 1357/4 és 1354/5)
• Aszód, Kossuth Lajos utca 72. (hrsz:
112) Aszód Városi Kulturális Központ
épülete
• Aszód, Szabadság tér 9 (hrsz: 283)
Aszódi Polgármesteri Hivatal épülete
A beadás céldátumának 2016.07.13-át jelöli
meg.
2) A támogatási kérelem benyújtásához szükséges tanácsadási és tervezési munkák

elvégzésével a tárgyban kiírt ajánlati felhívás alapján megbízza Polgármestert Tarna
’91 Kft. (3123 Cered, Jókai utca 19. ) céggel
bruttó 3.810.000 Ft értékben az ajánlati felhívásban és az ajánlatban foglalt tartalommal a szerződés megkötésére. Költségvetési
fedezetként a 2016 évi költségvetésről szóló
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet Felhalmozási tartalék: sorát jelöli meg.
3) A támogatási kérelem benyújtásához szükséges közbeszerzési tanácsadói munkák
elvégzésével a tárgyban kiírt ajánlati felhívás alapján megbízza Polgármestert TAKTA-OSI Kft.(1028 Budapest, Dózsa György
utca 27.)céggel bruttó 635.000 Ft,értékben
az ajánlati felhívásban és az ajánlatban
foglalt tartalommal a szerződés megkötésére. Költségvetési fedezetként a 2016 évi
költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet Felhalmozási tartalék:
sorát jelöli meg.
4) Megbízza Polgármestert, hogy a 2. és 3.
pontban megjelölt szerződések megkötése
után indítson az 1. pontban meghatározott épületek energetikai korszerűsítésének
megvalósítására indítson a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§
szerinti nyílt eljárást a következő szakkivitelező cégek meghívásával.
• REKON Zrt.(1122 Budapest, Maros u.
23., 1. em. 2.)
• ETNA Kft. (1173 Budapest, Vadkacsa
u. 4/c
• ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét.
u. 37.)
• BRIA-INTER Kft.(1188 Budapest,
Nagykőrösi út 73.,)
• PLAN-EX 2002 Kft. (2072 Zsámbék,
Dózsa György út 101.
116/2016.(VI.21.) ÖKT sz. határozat a
VEKOP-5.3.2-15 kódszámú Fenntartható
közlekedésfejlesztés Pest megyében
tárgyú pályázat benyújtásához szükséges
előkészítési feladatok ellátásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VEKOP-5.3.2-15 kódszámú,
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében tárgyú pályázat benyújtásához szükséges
előkészítési feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza.
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a tárgyi előkészítési feladatok elvégzésével Pro Régió Kft.4 (1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em) bízza meg.
2) Felkéri Polgármestert, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak, valamint a nyertes
ajánlatnak megfelelő tartalommal a vonatkozó szerződést bruttó 952.500,- Ft értékben kösse meg. A tervezési munka fedeze-
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téül a 2016 évi költségvetésről szóló 3/2016.
(11.19.) önkormányzati rendelet Felhalmozási tartalék sorát jelöli meg.
117/2016.(VI.21.) ÖKT sz. határozat
a Mária Út Közhasznú Egyesület
által benyújtandó, a 2016 évi GINOP
és VEKOP pályázati rendszerben a
Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk
keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes
körű felújítás tárgyú pályázathoz szükséges
önkormányzati döntések meghozatalára
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Az 1/1 arányú tulajdonában álló, a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztály által
belterület Aszód 116 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, természetben Aszód, Kossuth u. 68. cím alatt található 424 m2 nagyságú, melyen a lakóépület beépített területe
200 m2 ingatlant nem kereskedelmi célú
szálláshely kialakítása céljára kijelöli.
2) Az 1. pontban körülírt ingatlan teljes felújítását a Mária Út Közhasznú Egyesület által
benyújtandó, a 2016. évi GINOP és VEKOP
pályázati rendszerben a Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű felújítás tárgyú pályázattal
kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat
az ingatlanon kívül a pályázaton történő induláshoz egyéb forrást nem biztosít.
3) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
a kijelölt ingatlan teljes felújításához szükséges
tervek és műszaki dokumentáció elkészíttetéséről, valamint az ehhez szükséges forrás 2016.
évi költségvetésben történő biztosításáról.
4) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
körülírt ingatlan teljes felújításához, nem kereskedelmi célú szálláshely kialakításához
szükséges tervek és műszaki dokumentu-

mok megrendelésére az ABATERV KFTtől (3261 Abasár Radnóti út Cégjegyzék
szám:10-09-029253, Adószám 146889402-10), mint a legjobb ajánlattevőtől 480 000
Ft+ ÁFA összesen: 609 600 Ft értékben
118/2016.(VI.21.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzata Város Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Aszód Város Önkormányzata 2016. évi
közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta.
119/2016.(VI.21.) ÖKT sz. határozat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Zöld Híd
Régió Környezetvédelmi És Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést felmondja, azt tudomásul veszi. Ebben
az esetben a településen a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevonásával kívánja ellátni.
120/2016.(VI.21.) ÖKT sz. határozat
„Testvértelepülések polgárainak találkozói”
(Európa a Polgárokért Program) című
pályázat benyújtásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a „Testvérvárosi találkozók - testvértelepülések polgárainak találkozója" program támogatására
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy
a polgármester az Inter Grant Kft.-vel (H-2120
Dunakeszi, Kádár u. 5.) készíttesse el a pályázatot az alábbi költségek szerint:
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• a pályázat angol nyelven való elkészítésének költsége:
85.000.- Ft
• a magyar b.) nyelvű dokumentumok
elkészítésének költsége:
30.000.- Ft
• a zárójelentés elkészítésének magyar
nyelvű fordításának költsége: 20.000.- Ft
Nyertes pályázat és minimum 10.000 eurót
elérő, illetve azt meghaladó elnyert támogatási
összeg esetén megbízottat, a pályázat Támogatási Határozatában feltüntetett támogatási
összeg 5%-át kitevő megbízási díj illeti meg.

2016. június 30.
121/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat Aszódi
Napsugár Óvoda Intézményi beszámolója a
2015-16. nevelési év munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszódi Napsugár Óvoda 2015-16. nevelési év munkájáról szóló Intézményi beszámolóját – jelen határozat melléklete – szerint
elfogadja.
122/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. II. félévi munkatervére
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervét.
123/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat
az Aszód és Társult Önkormányzatok
Szociális és Gyermekjóléti Társulása
valamint az Aszód Város Önkormányzata
és az Aszódi Polgármesteri Hivatal között
kötendő Együttműködési Megállapodás
elfogadásáról
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Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete az Együttműködési Megállapodás megkötését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Aszód és Társult
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti
Társulása valamint az Aszód Város Önkormányzata és az Aszódi Polgármesteri Hivatal
között kötendő Együttműködési Megállapodás megkötését a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
124/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat a civil
szervezetek 2016. évi támogatásáról
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett támogatási kérelmeket 1. Aszód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a beérkezett támogatási
kérelmeket összegezte és a civil szervezeteket, önszerveződő közösségeket a pályázati
kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbiak szerint részesíti
támogatásban:
• Cukorbetegek Egyesülete
Székhely: 2170 Aszód, Kondoros tér 25.
Támogatott cél meghatározása: Gyógyfürdő látogatás, szaklap előfizetés.
Támogatási összeg: 80.000 Ft
• Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete
Székhely: 2170 Aszód, Széchenyi út 25.

Támogatott cél meghatározása: Hétvégi
rendezvény (zenei szolgáltatás, étel és ital,
egyéb költség)
Támogatási összeg: 70.000 Ft.
• Podmaniczky Júlia Nőegylet
Székhely: 2170 Aszód, Petőfi u. 13.
Támogatott cél meghatározása: Ünnepi
Mézeskalács készítés
Támogatási összeg: 30.000 Ft.
• Aszódi Evangélikus Egyházközség
Székhely: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.
Támogatott cél meghatározása: Tábor
(étkezés, bábszínház előadás, kézműves
foglalkozás eszköz és anyagszükséglete,
buszköltség)
Támogatási összeg: 100.000 Ft.
• Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezet
Székhely: 2120 Dunakeszi, Verseny utca
12.
Támogatott cél meghatározása: Csecsemő,
gyermek és felnőtt újraélesztési tanfolyam
Támogatási összeg: 50.000 Ft.
• Aszód Városért Alapítvány
Székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Támogatott cél meghatározása: Nyári
táborozó gyerekek támogatása.
Támogatási összeg: 50.000 Ft.
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy javasolja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetének, hogy az általa szervezett
újraélesztési tanfolyamon elsősorban a
bölcsődei, óvodai dolgozók és pedagógusok vegyenek részt.
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a civil
szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló
pályázati szabályzatot az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
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vizsgálja felül. Irányelv legyen, hogy a pályázatot benyújtó civil szervezet a támogatást igénylő program vonatkozásában maximum 50 % önerővel rendelkezzen.
125/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat az
Aszód, Szabadság tér 2. I/1. számú lakás
bérbeadásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az Aszód, Szabadság tér 2. I./1.
szám alatti, üresen álló önkormányzati bérlakás pályázat útján piaci díjjal történő bérbeadásról, a határozat melléklete szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázati felhívás folyamatos közzétételével a következők
szerint. Amennyiben a pályázati felhívásban
megadott határidőig pályázat nem érkezik, az
értékbecslés érvényességének figyelembe vételével a benyújtás határideje 30 nappal kerüljön
meghosszabbításra mindaddig, amíg a pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik.
126/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat a
Hévízgyörki Református Egyházközség
kérelméről
Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hévízgyörki Református
Egyházközség kérelmét és úgy dönt, hogy a
kérelmet elutasítja, a bérleti díj elengedését
nem támogatja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amenynyiben a Református Egyházközség konkrét
tervekkel és építési engedéllyel rendelkezik,
külön kérelem alapján a Képviselő-testület
megvizsgálja az Aszódon épülő református
templom építésének támogatás lehetőségét.
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127/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzat honlap megújítás
ajánlati felhívásra
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Aszód Város honlapja
megújításra vonatkozó előterjesztést és úgy
döntött, hogy a Polgármester által előkészített
ajánlati felhívást elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,
hogy a határozat melléklete szerint elfogadott
ajánlati felhívást az általa kiválasztott legalább
három potenciális ajánlattevő részére közvetlenül küldje meg.
128/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat
kegyeleti hűtő vásárlásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete egyetért azzal és jóváhagyja, hogy a polgármester a rendkívüli esetre tekintettel – a
2016.06. 21-i ülésen adott felhatalmazás alapján- a Frigofrost KFT-től (2600 Vác, Fürj utca
8. 3. em 8.) 1 db 2 tálcás, FHH-2 típusú kegyeleti hűtőt, megvásárolta bruttó 1.460.500,- Ft
értékben. A beszerzés fedezetéül a 2016 évi
költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet Felhalmozási kiadások soráról biztosította.
129/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 31-én hozott 87.,88.,89.,91.,9
2.,93.,94.,95.,96.,97.,99.,102.,106.,107.,108.,109.,
valamint a 2016. június 21-én, rendkívüli ülésen hozott 118.,119.,120., számú határozatok
alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

2016. július 19.
131/2016.(VII.19.) ÖKT sz. határozat
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 92/B. §
(2) bekezdése alapján jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. módosított egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését.
A Képviselő-testület felhívja a közszolgáltatót, hogy a Ht.-ben meghatározott határidőig
gondoskodjon a Ht. 32/A. § (1) f) pontja szerinti megfelelőségi vélemény megszerzéséről.
132/2016.(VII.19.) ÖKT sz. határozat
a KEHOP 5.2.9 pályázat benyújtásához
szükséges közbeszerzési eljárás
eredményéről
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEHOP-5.2.9. kódszámú
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról” szóló
előterjesztést, és a következő határozatot hozza.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a„Vállalkozási szerződés az „Önkormányzati közintézmények energiahatékonysági
felújítása Aszódon a KEHOP 5.2.9 pályázat keretében” tárgyú építési beruházás megvalósítására.” című közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja, valamint a:BRIA-INTER Kft.
ajánlattevő (2209 Péteri, Táncsics Mihály utca
37.) ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sztán István Polgármestert, hogy a BRIA-INTER Kft. ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és

Z.ü. 130/2016.(VI.30.) ÖKT sz. határozat
az Aszód belterület 1357/48/A/26
hrsz.-ú önkormányzati ingatlan további
hasznosításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Z.ü.
112/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat szerinti
döntésének végrehajtását, a határozat 4. pontja
értelmében a lakás kiüríttetését elrendeli.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
Aszód belterület 1357/48/A/26 hrsz.-ú önkormányzati ingatlant pályázat útján értékesíti.
Ingatlan
Címe
nyilv.tartási
besorolás
Társasházi Falujárók
lakás
útja 5/7. II.
lh. 1. em. 3.

Helyrajzi
szám
1357 / 48 /
A / 26

Értékesítésre javasolt
ár
1.866.200 Ft

2016. augusztus
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90.653.359,- Ft + ÁFA ajánlati árral a feltételes
vállalkozási szerződést a Kbt. előírásai szerint
megkösse.
133/2016.(VII.19.) ÖKT sz. határozat
a Dózsa György utca és a Tél utca
aszfaltburkolattal
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Dózsa György és a
Tél utca burkolatlan szakaszainak felújításával Mélyép-Kontakt Kft.-t (2096 Üröm,
Kert utca 31.) bízza meg.
2) Felkéri Polgármestert, hogy az ajánlatkérési
dokumentációnak, valamint a nyertes ajánlatnak megfelelő tartalommal a vonatkozó
tervezői szerződést bruttó 15.748.108,- Ft
értékben kösse meg. A tervezési munka
fedezetéül a 2016 évi költségvetésről szóló
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet„Felhalmozási kiadások: Út és járda építés,
felújítás II. ütem” sort jelöli meg.
3) Megbízza Polgármestert a műszaki ellenőri
felhívás lebonyolításával, és a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó műszaki ellenőrrel történő szerződéskötéssel.
4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a feladatra tervezett előirányzaton megmaradó maradvány összegét ( a beruházás
megvalósításával összefüggően keletkező
valamennyi kiadás levonását követően ) a
felhalmozási tartalékba helyezi.
134/2016.(VII.19.) ÖKT sz. határozat a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
Nemzeti Szabadidős és Egészség Sportpark
Programban való részvételről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Nemzeti Szabadidős és Egészség
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Önkormányzati hírek

Sportpark Programban keretében kiírt sportpark
létesítés projektre a pályázat benyújtásra került.
A pályázatokban megjelölt helyszínek, fontossági sorrendben:
• Richy Emil park (26/21 hrsz.)
• Széchenyi utca 644 hrsz.
Aszód Város képviselő-testülete a 2. pontban
megjelölt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat a sportparkok megvalósítása céljából a projekt rendelkezésére bocsájtja.
135/2016.(VII.19.) ÖKT sz. határozat
az Aszód Város Önkormányzat honlap
fejlesztésre érkezett ajánlatok elbírálására
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Enterprise Communications Magyarország Kft.-vel (1138 Budapest, Váci út 117-119..
Cg.: 1 09 875754, képviseli: Bari András ügyvezető igazgató helyettes) megkötendő Aszód Város
honlap fejlesztésével kapcsolatos – vállalkozási
szerződés tervezetet megismerte, azt 2. számú
opciós ajánlatban foglalt összeggel (1 085 850.- Ft
+ 430 276.- Ft opciós ajánlat) jóváhagyja.
A szerződésben foglaltak teljesítéséhez a fedezet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló3/2016. (II.19.) rendeletben, a Helyi
Esélyegyenlőségi Program Aszód Város honlap akadálymentesítése címen bruttó 1 085
850.- Ft összegben, a 430 276.- Ft a Felhalmozási tartalék költségsoron rendelkezésre áll.

2016. július 28.
136/2016.(VII.28.) ÖKT sz. határozat
– Aszód Szabadság tér ( hrsz: 284. )
megújítása – tárgyú építési beruházás
műszaki ellenőrének és kivitelezőjének
kiválasztására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Aszód Szabadság tér
(hrsz: 284.) megújítása- tárgyú építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza.
1.a. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Aszód Város főterének megújítása tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri szolgáltatás megrendelése tárgyú egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja, valamint MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. (Pálinkás
László műszaki ellenőr, 2030 Érd, Fuvaros u.
114.) ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja.
1.b. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Sztán István Polgármester urat, hogy MÉR Ipari és Szolgáltató
Kft. ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és 780.000,- Ft + 210 600,- Ft ÁFA =
990 600 Ft ajánlati árral a vállalkozási szerződést a Kbt. előírásai szerint megkösse
2.a. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Aszód Város főterének meg-

újítása” tárgyú építési beruházás közbeszerzési
eljárását eredményesnek nyilvánítja, valamint
PLAN-EX 2002 Kft. ajánlattevő (2072 Zsámbék, Dózsa György út 101.) ajánlatát nyertes
ajánlatnak nyilvánítja.
2.b. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Sztán István Polgármester urat, hogy PLAN-EX 2002 Kft. ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és
50 782 975 Ft + 13 711 403 Ft ÁFA =64 494 378
Ft ajánlati árral a vállalkozási szerződést a Kbt.
előírásai szerint megkösse
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
előirányzott 50 millió Ft felhalmozási kiadási
előirányzatot a Szabadság tér felújítási munkálatainak elvégzése érdekében 25 millió Ft-tal
megemeli.
Úgy dönt, hogy a feladat kiemelt fontossága
miatt a beruházás elvégzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 3/2016. (II. 19.) számú
költségvetési rendeletében a 2016. évre előirányzott előirányzatok módosításával és átcsoportosításával az alábbiak szerint biztosítja:
Bevételi oldal
Többletbevétel (Talajterhelési díj )
előirányzat módosítás

3 000 000.-

Kiadási oldal
Felhalmozási kiadások
Többlet bevételből

3 000 000.-

Buszmegállók korszerűsítése

1 000 000.-

Út és járdaépítés maradvány

2 000 000.-

Kossuth u. 5. felújítás

2 000 000.-

Szennyvízcsatorna bővítés önerő

1 200 000.-

Lakótelepi ABC előtti aszfaltozás

1 500 000.-

III. sz. kútfúrás

2 000 000.-

84/2016.(V. 12) ÖKT hat. visszavonás

1 613 000.-

85/2016.(V. 12) ÖKT hat. visszavonás

1 486 000.-

PM hivatal felújítása III. ütem

4 000 000.-

Dologi kiadások
Pincék feltárása

2 000 000.-

Utak karbantartása

2 000 000.-

Intézményi karbantartás

1 201 000.-

Mindösszesen

2016. augusztus

25 000 000.-
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A képviselő-testület minden jelen lévő tagja igennel szavazott

A VÁRTNÁL TÖBBE KERÜL A SZABADSÁG TÉR
REKONSTRUKCIÓJA
Soron kívüli ülésen döntött Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság téri rekonstrukció megújításához szükséges keretösszeg megemeléséről. A 25 millió Ft-os különbözetet dologi kiadásokból, illetve feladat-átütemezésekből teremti elő az önkormányzat.
A képviselő-testület eredetileg 50 millió Ft-ot
szánt a város főterének megújítására. Az ez év
márciusában a lakosság elé tárt tervek szerint a
tér a korábbi arculatát kapja vissza. A felújítandó emlékmű köré visszakerül a kovácsoltvas
kerítés, amely mögé sövényt telepítenek majd.
A tér közepére egy saját, fúrt kúttal táplált
szökőkút készül, amelynek vizét éjszakánként
a város színeivel világítják majd meg. A tér alsó
harmadában, bal oldalon egy zenepavilon kerül felállításra, kifejezetten komolyzenei produkciók számára. Mind a szökőkutat, mind a

zenepavilont padokkal körbe lehet majd ülni,
az emlékmű mögött pedig járda épül.
A képviselő-testületnek az 50 millió Ft-os
keret elkülönítésekor csupán előzetes kalkuláció állt a rendelkezésére. A tér felújítására
beérkezett ajánlatok azt mutatják, a tervező
valószínűleg más anyaggal dolgozott, mint
a kivitelezők. A legelőnyösebb ajánlatot benyújtó zsámbéki PLAN-EX Kft. – akivel végül
szerződést köt az önkormányzat – 64, 5 millió
Ft-ért végzi a munkát, ehhez jön még a tervezési, a bontási, a műszaki ellenőri stb. költség,
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így adódik össze a közel 75 millió Ft.
A képviselő-testületi ülésen döntő érvként
hangzott el, mindenképpen az a szerencsésebb, ha a munkát nem ütemezve végeztetik
el a téren, hanem vállalják a többletköltséget.
Így tartható a jelenlegi végösszeg és a befejezés
szeptemberi határideje. A 25 millió Ft-ot sikerült előteremteni, amely többlet bevételből,
dologi kiadások lefaragásából, illetve beruházások átcsoportosításból adódott össze. Ennek
ismeretében a jelenlévő képviselők egyhangúlag hozzájárultak a keretösszeg 25 millióval
történő megemeléséhez.
A tér még szebbé varázsolása érdekében a Facebook-on közzétett felhívásra már eddig is sokan
jelentkeztek: ki fa telepítését támogatja, ki padot
vásárolna szívesen. Aki szeretne további hozzájárulásokat tenni, megteheti az Aszód Városért
Alapítvány 11742166-20005849-00000000-os
számlaszámán. A befizetés közleményében jelezzék: a „Főtér javára”.
R.Z.

ÚJABB STREET WORKAUT PÁLYA ÉPÜLHET

Felajánlásokat várunk

Éppen egy évvel ezelőtt nyílt meg a Falujárók úti lakótelep közvetlen szomszédságában, a víztorony tövében a fitness workout park,
amely önkormányzati beruházásként, az európai uniós előírásoknak
megfelelő szabvány alapján, 5,8 millió forintból készült el. Most – sikeres pályázat esetén – újabb park épülhet.

FŐTÉR PROGRAM

Az elmúlt években a szabadidős tevékenységek egyre népszerűbb helyszínei az úgynevezett sportparkok, amelyek az itt felállított
testedző eszközökkel várják a testüket formálni kívánó korosztály tagjait. A felmérések szerint gyakori, hogy családok, kisközösségek választják ezt a mozgási lehetőséget.
A közös edzés, az egymásra odafigyelés, a
szülők és gyermekek társas együttléte jótékony hatással van a családi kötelék, illetve a
generációs kapcsolatok erősödésére. Mindez arra ösztönözte a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztériumot, hogy a Nemzeti Szabadidős
és Egészség Sportpark Program keretében
pályázatot írjon ki az önkormányzatok számára. A program keretében négyféle sportpark választható, a pályázható sportparkok
száma pedig a település lakosságszámától
függ. A pályázathoz nem szükséges önerőt
biztosítani, a pályázó településnek az építéshez szükséges ingatlant kell biztosítani.
Az aszódi képviselő-testület a legutóbbi soron kívüli ülésén úgy döntött, hogy
él a lehetőséggel. A város lakosságszáma
két sportpark építését teszi lehetővé, így
a lehetséges helyszínek is kiválasztásra
kerültek. Ezek a Richly Emil tér ( Ősz
utca- Papföldi utca közötti terület ) és a
Széchenyi utca 644 helyrajzi számú terület (Tabán tér, a katolikus templommal
szembeni üres telek). A felsorolás egyben
a sorrendet is jelenti, vagyis amennyiben
csak egy sportpark megépítésére nyílik
lehetőség, a Richly Emil téren valósulhat
meg a beruházás.
A pályázat a megjelenést követően azonnal
benyújtásra került.

2016. augusztus

Kedves Együttműködő Aszódiak!
Ígéretemhez híven tájékoztatom
Önöket, hogy a Főtér program sikeresen folytatódik. Sajnos menet
közben rengeteg problémával találkoztunk, amelyeket megoldottunk.
A munka augusztus 8-án megkezdődött, amelynek a várható befejezése
2016. szeptember 25.
Támogatóinkat arra kérem, hogy felajánlásaikat az
Aszód Városért Alapítvány
11742166-20005849-00000000
számlaszámra szíveskedjenek befizetni.
Kérem, a közlemény rovatban jelezzék:
„A Főtér javára”
Köszönöm – köszönjük.
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester
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Folytatódnak az infrastrukturális fejlesztések

IDÉN KÉT UTCA ASZFALTOZÁSÁT VÉGZIK EL
Rövidesen megkezdődik a Dózsa György utca és a Tél utca felújítása. Az
aszfaltozás abból a 18 millió Ft-os keretből valósulhat meg, amelyet a
város képviselő-testülete az idei költségvetésben betervezett.
A város ötéves Gazdasági Programjának
egyik fontos eleme a város útjainak megújítása. Ennek érdekében a képviselő-testület
2016-ra négy út aszfaltozását, illetve csapadékvíz elvezetésének megtervezését rendelte

meg. Úgy tűnik, a már említett 18 millió Ft
két út megújítására lesz elegendő.
A kivitelező kiválasztására kiírt ajánlati pályázatra két cég jelentkezett. A részleteket megismerve a képviselő-testület úgy döntött, hogy az

Gyermekétkeztetési kedvezmény és Iskolakezdési támogatás

SZÜLŐK FIGYELMÉBE
Tisztelt Szülők!
Aszód Város Önkormányzata az alábbi támogatásokkal tudja segíteni a gyermeket nevelő családokat, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre nem jogosultak. A kérelem nyomtatványok letölthetők
az aszod.hu oldalról, vagy beszerezhetők, leadhatók a Jegyzői Osztály munkatársainál.
Gyermekétkeztetési
kedvezmény
folyamatosan
benyújtható, tanévre
kerül megállapításra

A gyermek családjában az 1 főre jutó nem haladja meg a 71.250
Ft-ot, akkor a térítési díj 25 %-ának megfelelő támogatás illeti
meg,t ha nem haladja meg a 57000/Ft/fő jövedelmet, akkor az
étk. térítési díj 50%-ának megfelelő támogatás kerül megállapításra.

Iskolakezdési
támogatás

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, alapfokú oktatásban vesz részt, 57000 Ft/fő jövedelemhatárig, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 71.250 Ft,
3 vagy több gyermekes, vagy tartósan beteg gyermek esetén
jövedelemtől függetlenül.
Fontos: általános iskolás tanuló esetében a támogatás összege:
15.000 Ft.
Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen
is Aszódon tartózkodó tanulók részére.

Éljenek a lehetőséggel!
Sztán István
polgármester

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombatonként: 8-12
Szent István Patika:
Augusztus 6-7.
Augusztus 20-21.
Szeptember 3-4.
Szeptember 17-18.
Október 1-2.

Vasárnaponként: 9.30-11.30
Városi Gyógyszertár:
Augusztus 13-14.
Augusztus 27-28.
Szeptember 10-11.
Szeptember 24-25.

2016. augusztus

ürömi Mélyép-Kontakt Kft-vel köt szerződést
bruttó 15 millió 748 ezer Ft értékben.
A munkálatok időközben megkezdődtek. Az
önkormányzat ezzel párhuzamosan a Hegyalja és az Öreghegy utca engedélyezéséhez szükséges dokumentumok beszerzését.
Elvégeztette a város a szükséges kátyúzási
munkákat is. A Bercsényi utca és a Bocskai utca
egy egy szakasza, a Szent Imre utca eleje a Mély
útig, illetve a Mély útnak a Csengey utca torkolatáig tartó szakasza egyelőre kimaradt, mivel
ezeken részleges szőnyegaszfaltozást szeretne az
önkormányzat, amelyre pályázatot nyújtott be.

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszód központjában, a Szabadság
térhez közel, két szobás, felújításra szoruló családi ház telekár alatt eladó. Víz,
villany bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna hálózatra is rá van kötve.
Telefon: (+36) 28 349 065
☐ A VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma,
Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma (2170 Aszód, Hatvani út 3.) pályázatot
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
• Informatika szakos tanár (szakmacsoportos oktatás, programozás)
• Rendszergazda
• Konyhai kisegítő (6 órás munkaidő)
• Karbantartó-sofőr (villanyszerelői
végzettség előny)
Pályázati anyagát postai úton vagy e-mailben (titkarsag@petofi-aszod.hu) várjuk. Részletesebb információ kérhető:
Némethné Holló Krisztina igazgató.
Telefon: (+36) 28 400 006
☐ Még mindig nem íratta át családi
eseményeit őrző VHS kazettáit DVDre? Tegye meg, mielőtt szalagra rögzített
emlékei örökre elvesznek! Felvételeit
átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!”
Telefon: (+36) 20 824 4687.

Hirdessen
az Aszódi Tükörben!
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Helyi élet
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Egészségügy

Művelődés Háza, Aszód 2016.szeptember 17-én (szombat) 9.00–13.00.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet 6. számú területe a
CIVIS Pályázaton nyert támogatásból és képviselői támogatásból csecsemő és kisgyermek újraélesztési tanfolyamot szervez kismamák és
kisgyermekes szülők részére. A tanfolyamon 20 szülő ingyenesen vehet részt. A tanfolyamra jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
(+36) 70 933 8157.
Miért fontos az elsősegélynyújtás
ismereteinek elsajátítása?
Bármikor találkozhatunk olyan esetekkel,
amikor újraélesztés válhat szükségessé: lehet játszótéri vagy közúti baleset, vízbefúlás,
háztartási baleset, áramütés, félrenyelés. Ha
ilyen helyzettel találkozunk, nem szabad megijednünk, pánikba esnünk. A legfontosabb a

nyugalom ilyenkor, mert így kevesebb az esély
a tévedésre és nagyobb eséllyel tudunk hatékonyan segíteni a rászoruló gyermeknek. Gondoljunk arra, hogy bármit tenni jobb, mintha
semmit sem tennénk.
Újraélesztésre csak ritka esetben van szükség, de akkor bátran és határozottan kell cselekedni. Az azonnal megkezdett újraélesztés

5 ÉVES A KUCKÓ SÓBARLANG ÉS
EGÉSZSÉGCENTRUM!
Egy vállalkozás életében öt év sok idő. Sokan már az első évben feladják,
és vannak, akik szép lassan veszítik el a lelkesedésüket. Nálunk is voltak
mélypontok, de ez egy családi vállalkozás, ami azt jelenti, hogy mindenki
szívvel-lélekkel dolgozik azon, hogy menjen az „üzlet”. Bár igazából ez
nem üzlet, hanem valamiféle küldetés. A cél, hogy megmutassuk az embereknek, hogy megéri figyelni az egészségünkre, és hogy a megelőzés
a legfontosabb.
A Kuckó Sóbarlangban minden az egészséges
életmód körül forog: a sószoba, a mágnesterápia, a masszázs, a csontkovácsolás és a szauna
nagyon sok betegségre alkalmazható, de leghatékonyabb mégis az, ha megelőzésképpen
és rendszeresen alkalmazzuk őket. Az állapotfelmérés és az allergiavizsgálat olyan komplex
képet ad a szervezetünkről, ami segít a nekünk
való – ma már elengedhetetlen – étrend-kiegészítők kiválasztásában, valamint a táplálkozásunk megreformálásában.
Az elmúlt években több olyan rendezvényen
vettünk részt, ahol óvodásokkal, kisiskolásokkal, anyukákkal ismertettük meg az egészségtudatos életszemléletet, mert ők a leginkább
fogékonyak erre, és ők tudnak legkönnyebben
változni/változtatni.
Havi hírlevelünkre eddig 340-en iratkoztak
fel, a Facebook-on pedig több, mint 600 követője van a Sóbarlangnak. Reméljük, hogy a
rendszeresen megjelenő cikkek is sok hasznos
információt nyújtanak az olvasóknak, és ezen

keresztül még több emberhez jut el az Egészségcentrum híre.
A Kuckó Sóbarlang Kartalon egy családi ház
alagsorában található, teljesen akadálymentesített, gyereksarokkal, és sok-sok homokozó
játékkal, így szinte elrepül a 60 perc (ennyi idő
egy alkalom nálunk). Az áraknál igyekeztünk
a vidéki körülményeket is figyelembe venni,
van gyerek- és nyugdíjas kedvezmény, illetve
bérlettel szintén olcsóbbak a szolgáltatásaink.
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két-háromszor nagyobb esélyt ad a betegnek
a túlélésre.
A Magyar Vöröskereszt szlogenje teljes mértékben igaz. Az elsősegélynyújtást megtanulni
valóban gyerekjáték, ennek ellenére a hazai
lakosság döntő többsége a legalapvetőbb ismeretekkel sem rendelkezik. Ki ne emlékezne
a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélyvizsgára? De vajon akkor mennyire az
igazolvány megszerzése, és mennyire az elsősegélynyújtás elsajátítása volt a cél?
Családos emberként a felnőtt már másképp
gondolkozik. Bármilyen hihetetlen, az elsősegélynyújtás megtanulásához, elsajátításához néhány óra is elegendő. Gyakorlás nélkül
azonban nem megy.
A felnőttek, csecsemők és gyermekek újraélesztését a Magyar Vöröskereszt szervezi,
és színvonalas, elismert oktatók gyakorlatias
előadását biztosítja. Az elsősegélynyújtás elsajátításához korszerű eszközök állnak rendelkezésre.
Várunk minden érdeklődőt! Gyere és jelentkezz oktatásra! Te is legyél életmentő!

Szeretnénk támogatni a helyi kézműveseket,
így rendszeres „mini-kiállítás” látható nálunk
kerámiákból, fonott kosarakból, kézműves
szappanokból és sok más apróságból.
A rugalmas nyitva tartás lehetővé teszi, hogy
mindenki munkaidejéhez alkalmazkodni tudunk, persze előzetes bejelentkezés alapján.
A vendégeink szerencsére elégedettek velünk,
szeretnek ide járni, és visszatérnek hozzánk, sőt,
másoknak is ajánlják a szolgáltatásainkat. Remek
csapattal dolgozunk, az évek során sikerült olyan
emberekkel megismerkedni, akik szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, mindenki profi a saját
szakmájában, és az a cél vezérli őket, hogy vidékre
is eljusson egy „szelet” wellness, és hogy az egészséges életmód ne legyen luxus senkinek.
Ezúton köszönjük meg minden vendégünknek a támogatást, a bizalmat, és továbbra is
szeretettel várunk mindenkit, aki gyógyulni,
kikapcsolódni szeretne!
www.kuckosobarlang.hu
(x)
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Táborozás

Tábori körkép: kínálatban és érdeklődőben sem volt hiány

A PROGRAMLEHETŐSÉGEK
A SZÜLŐK HELYZETÉT IS KÖNNYÍTETTÉK
(Folytatás az 1. oldalról) Az aszódi önkormányzat immáron másodszor szervezett nyári
napközis tábort. A nyári szünidő hét hetében
minden hétköznap 8 és 16 óra között várták
a gyerekeket a Csengey Gusztáv Általános Iskola épületében, akikkel két táborszervező és
délelőtt-délután két-két közösségi szolgálatot
vállaló fiatal foglalkozott. A kézműves foglalkozásokon, a játékos vetélkedőkön túl a gyerekek
számos alkalommal kirándultak is, többek között Hatvanba, a Vadászmúzeumba, a gödöllői
Királyi Kastélyba, a fővárosi Állatkertbe és a
Szemlőhegyi Barlangba. Lovagoltak a Lázás
Lovasparkban, hűsöltek a domonyvölgyi tó
vizében és jártak az aszódi szennyvíztisztító
telepen is.
Az önkormányzati napközis táborra összesen 40 gyermek iratkozott be. Egy-egy turnusban átlagosan 15-20 gyermek vett részt, vagyis
közülük többen a tábor szinte állandó résztvevői voltak. A napi háromszori étkezésért, a belépődíjakért minimális, napi 625 Ft-ot kellett
fizetni, de volt lehetőség arra is, hogy a szülő
tábor-támogatási pályázatot nyújtson be. Ezzel a lehetőséggel öt család élt. Az egyéb fizetős táborokhoz a szülők 50%-os kedvezményt
kaptak. A város a szükséges pénzügyi forrást a
helyi esélyegyenlőségi program keretösszegéből biztosította.
Az AVKK szinte az egész szünetet lefedő
programsorozatot kínált, turnusonként heti
12 ezer Ft-ért, amely nemcsak a háromszori étkezés árát tartalmazta, hanem minden egyéb
más – belépődíj, nyersanyagok stb. – költséget is. A hat táborból öt az iskolás korosztályúaknak szólt, egy turnus pedig az óvodás,
nagycsoportos gyermekeknek. Ők Barnáné
Vankó Mónika vezetésével az Aranytulipán
című mesét dolgozták föl interaktív módon.
A kicsik kézműveskedtek, báboztak, lovagi
tornán vettek részt, a végén pedig egy nagy
festményen ábrázolták a tábori élményeiket.
Az alsó tagozatosok - a Rosszcsontok - a Roszszcsont Peti mesesorozatot dolgozták föl játékos formában. A nagyobbakra az Idődetektív,
a Harry Potter regénysorozatra épülő Roxfort,
a múltunkat, a régészetet bemutató Ősemberek világa tábor várt, míg az Alkoss újra! záró
turnust az ügyes kezű, alkotó kedvű gyerekek
töltötték meg. A táboroknak nemcsak a Művelődés Háza, hanem a múzeum épülete is
helyszíne volt, ezen túl pedig a táborlakók több
alkalommal kirándultak is. Az úti cél Hatvan,
Gödöllő és Budapest volt.

Az AVKK munkatársai igyekeztek a szülők
beosztásához igazodni, így akadt olyan diák,
aki már hét órakor belépett az épület kapuján,
és előfordult, hogy valakiért csak délután fél
hat magasságában érkeztek.
Nemcsak az önkormányzat, illetve annak
intézménye kínált szünidei elfoglaltságot, hanem egy- egy hétre az egyházak is. Lapzártánk
idején az evangélikus gyülekezet tábora várta
a kicsiket, és a nagyobbakat a 4 évesektől egészen a 10 évesekig. Nekik hat, önkéntes munkát vállaló pedagógus és – időpontokra beosztva – 11 „segítő angyalka”, vagyis közösségi
szolgálatot végző diák – kínált sok-sok játékos
programot. A különböző korosztályú gyerekek békésen játszottak, kézműveskedtek, énekeltek és imádkoztak együtt, ott jártunk idején
pedig éppen egy speciális receptű süteményt
„szeretettel meghintett” meggyes piskótát,
valamint őszibarackot fogyasztottak uzsonnaként. Molnárné Jurinka Tünde lapunknak
elmondta, a tábor fő tematikáját Döbrentei
Ildikó meséi adták, ezeket dolgozták fel különböző módokon, keresztényi szemlélettel. A diákokkal helyben kirándultak, és azt is célként
tűzték ki, hogy a gyerekek megismerkedjenek
az evangélikus templommal.
A táborozók szüleinek 6 ezer Ft-ot kellett
befizetni, amelyből a költségeket fedezték. Ezt
egyébként nagyban csökkentette az a sok-sok
felajánlás, amit a szülők tettek. A turnus zárására augusztus 7-én, a vasárnapi istentiszteleten került sor.
Július elején a négy történelmi egyház ökumenikus napközis táborba várta a gyereket,
immáron 11. alkalommal. A helyszín ezúttal is
a Hitéleti Központ volt, amely kívül-belül ideális helyszíne a programnak. Kovácsné Blaskó
Mariann táborvezető lapunknak elmondta, a
jelentkezésnek nem volt feltétele a vallásosság,
ugyanakkor a segítők elkötelezett keresztények
voltak. A tábor központi témája a Milyen az Isten? kérdés volt, az egy hét során erre próbáltak
különféle megközelítésekből választ találni.
A 11 év során kialakultak hagyományos programok, amely mellé mindig újabbak kerültek.
Hagyományos például a szerdai kirándulás. Idén
az 55 táborozó Vácra látogatott, ahol a Bazilikát
és a Püspöki Palotát nézték meg. Itt a vendéglátó
Beer Miklós váci megyéspüspök volt, aki a gyermekek rövid énekét követően körbe vezette őket,
és még a szamarát is megmutatta nekik. A palotában elköltött ebédet követően akadályverseny
várta őket a gyadai tanösvényen.
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A táborban évek óta működik a Csodapatika. Lorencz Klára „csodapatikus” Lázár Ervin
meséje nyomán vezeti rá a táborlakókat arra
az igazságra, hogy az ember csak a saját hibáit
tudja gyógyítani, másokét nem. Mindig népszerű a táborban Oxa néni bábszínháza, aki
interaktív bábjátékával ezúttal is elvarázsolta
kis nézőit. A kézműves foglalkozások, Homoki tanár úr sakkórái mellett megszokott, hogy
egy-egy vendég is érkezik. Idén Deák István
tartott rendhagyó énekórát, Szendrő Szabolcs
műlábas hegymászó pedig diavetítéssel egybekötött élménybeszámolóval kötötte le a táborlakók figyelmét. .
A szülőknek 6 ezer Ft-ot kellett befizetni. A
tábor anyagi hátterét ezen túl az Ökumenikus
Imahéten befolyt perselypénz, az Aszód Ifjúságért Alapítvány támogatása, illetve az adományokból befolyt összeg biztosította. Sokan
süteményt, gyümölcsöt ajánlottak fel. A tábornak mintegy 50 segítője volt, közülük 15-en a
közösségi szolgálatukat töltötték.
Több, mint 50 gyermek – 5 évestől a 13 évesig
– választotta az Aszód FC munkatársai által
szervezett focitábort, amely évek óta slágernek
számít. Idén – köszönhetően a közben zajló
Európa-bajnokságnak és a magyar csapat kitűnő szereplésének – talán még nagyobb volt a
lelkesedés. Egy – egy meccs után a másnapi foglalkozáson az ifjú labdarúgó palánták újra lejátszották a legizgalmasabb jeleneteket, és az sem
zavarta őket, ha éppen több Dzsudzsák vagy
Gera volt a pályán. A foglalkozásokat 4 felnőtt
tartotta, mellettük 5 diák segédkezett, közülük
többen a korábbi focitáborok aktív résztvevői
voltak. A program összeállítása talán itt volt a
legkönnyebb, hiszen a központi szerep a labdarúgásé volt, amit csak az ebéd elfogyasztása miatt szakítottak meg. Tekintettel a nagy hőségre,
a kisebbek foglalkozásának délutáni helyszíne
a Csengey iskola tornaterme volt, a többiek az
Aszód FC pályáján edzettek.
A tábor költsége 11 ezer Ft volt, de azok a családok, ahonnan több gyermek is érkezett, kedvezményben részesültek. A tábor végén valamennyi résztvevő egy kis ajándékot kapott, és
ezúttal sem maradt el a szokásos pizza party.
Idén is megrendezésre került a néptánc és kézműves tábor, amely öt napra kötötte le az erre
jelentkező húsz kisdiák szabadidejét. A szülőknek 20 ezer Ft-ot kellett fizetni, amely tartalmazta a napi háromszori étkeztetés, a szerdai
hatvani kirándulás, a nyersanyagok költségeit,
valamint az oktatók tiszteletdíját. A gyerekek
délelőttönként magyar néptáncokat tanultak,
délután kézműves foglalkozásokon ügyeskedtek. Azt, hogy meddig jutottak, a szülők is láthatták a szombati táborzáró ünnepségen.
R. Z.

Utazás

Rejtőzködő értékek nyomában: emberség, magyarság, hit

KÁRPÁTALJAI UTAZÁS BARÁTOKKAL BARÁTOKHOZ
A Határtalanul! Program keretében július 1-4. között Kárpátaljára
utazott a VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tantestületének 16 fős csoportja. Partneriskolánk,
a Tiszapéterfalván működő Református Líceum tanárai szeretettel
fogadták és kalauzolták csoportunkat.
A Kárpátaljai akcióprogram nevű pályázat
újdonsága, hogy tanárok előtt nyitotta meg
az utat külhoni magyarság felkeresésére.
Utazásunknak kettős célja volt: egyrészt
továbbfejleszteni az iskoláink közötti több
éves baráti kapcsolatot, amely diákcsoportot utazása során alakult ki, másrészt
pénzadományt eljuttatni a líceumba. Valójában harmadik cél is csábított minket:
eljutni a régi elbeszélésekből ismerős nevű,
titokzatos Máramarosi Havasokba.
Izgatottan vártuk az útlevél ellenőrzést Beregsuránynál, örömünkre pecsétet is kaptunk
bele emlékül. Az ukrajnai oldalon várt minket Tar Laci tanár úr, bevezetett Beregszászba,
ahol a fagyi finom, a kvász üdítő ital. Nem csak ez emlékeztetett a szovjet-orosz tradíciókra
de az is, hogy a Kárpátaljai Magyar Főiskola portása nem engedett be az épületbe, egy kis
körülnézésre – három nappal korábban írásban kellett volna engedélyért folyamodnunk –
mondta. Szívesen vártak viszont a Beregvidéki Múzeumban, ahol gazdag gyűjtemény dokumentálja e vidék történelemét.
Tiszaújlakon koszorúzással tisztelegtünk az impozáns turulmadaras Rákóczi-emlékműnél.
Este Péterfalván ismerkedtünk az iskolával és kollégákkal, akikkel másnap útnak indultunk
felfelé a Tisza mentén. Visk – ősi koronaváros – és Técső református templomaiban a református egyház magyarságmegtartó szerepét érzékeltük.
Majd Európa földrajzi középpontját kerestük fel – mint megtudtuk, félreértelmezték a latin
betűs feliratot, valójában tengerszinthez viszonyított mérési alappontról van szó – de ez ma
már senkit nem zavar, idegenforgalmi nevezetesség lett a hely. (A mai Magyarországon a Velencei-hegységben, Nadap községben van ilyen, szintén obeliszkkel jelölt szintezési ősjegy.)
Továbbra is az egyre keskenyebb Tisza mentén utazva, a máramarosi bércek között érkeztünk Kőrösmezőre, ahol átszálltunk, az általam rabomobilnak titulált, GAZ66 típusú
katonai teherautóból buherált terepjárókra. A helyiek kaján mosollyal bíztattak minket,
ki fogjuk bírni. De mit is? Programunk fénypontja a Fekete-Tisza forrásának felkeresése következett. Erdei földutakon zötykölődtünk – értsd, út nem volt, csak ijesztően mély
gödrök és 40 cm-es „kavicsok”. Amikor híd nem volt, akkor a patakmederben mentünk,
közben eleredt az eső. A 23 km-t 1,5 óra alatt tettük meg… Kiszálláskor lehűlt levegő és
az ösvényt, az erdő alját vastagon borító fehér jég fogadott, mert lejjebb eső esett, ott fenn
babszemnyi jég. A hűvös párában nyári ruhánkat esőköpennyel felturbózva kapaszkodtunk felfelé. És egyszerre csak ott volt: a Fekete-Tisza forrása! A kő mellvédből cső foglalaton át tenyerünkbe ömlik a Tisza, a legmagyarabb folyó, hisz forrásától és torkolatáig
magyarlakta tájon kanyarog.
Következő nap programja a festői szépségű Szinevéri Nemzeti Park turisztikai központja, Alsókalocsa bájos faházakból álló skanzenje szintén örök emlék marad.
Tartalmas négy napot töltöttünk Kárpátalján, mindenki jól érezte magát. Nem csak
érdekes történelmi, irodalmi ismeretekben gazdagodtunk, hanem ami ennél is értékesebb: emberségben, magyarságban és hitben megerősödve tértünk haza.
Bátran ajánlom a kalandvágyó utazóknak az anyagi javakban szegény, mégis gazdag
Kárpátalja felfedezését!
Az utazás élményeit lejegyezte:
Vezér Anna tanár (PSG)
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Zene

ZENÉS BÚCSÚ ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
A Podmaniczky Művészeti Iskola idei büszkeségei
Nagy létszámban összegyűlt szülők és hozzátartozók előtt színvonalas
hangversennyel búcsúztak június 11-én az idei tanévtől a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.

A műsor nagyon színes és látványos volt,
minden tanszak megcsillogtatta kiemelkedő
hangszertudású növendékeit. Kisebb kamarazene formációk, az Ütős zenekar (tanár: Szaniszló Richárd), a Tücsök zenekar (felkészítő
tanár: Nyári László), valamint első alkalommal a Fuvola zenekar (tanár: Szegedi Sarolta),
és legvégül a Szimfonikus zenekar (vezényelt:
Magyari Zita) érdemelte ki a vastapsot. Külön
kiemelném az aszódi szolfézsos növendékek
(felkészítő tanárok: Hévízné Király Csilla és
Bóka Borbála), valamint a magánének tanszak
növendékeinek (felkészítő tanár: Kolarovszki
Sarolta) közreműködését a szimfonikus zenekarral. Köszönjük a főtárgy tanároknak felkészítő munkájukat és a kollégáknak a részvételt
a zenekari produkciókban. Az örömmuzsikálás, valamint a közvetített zenei élmények erősítették mind a fellépő növendékben, mind az
őt hallgató hozzátartozó büszke szülőben és a
felkészítő tanárban is annak a közösségi erőnek a vonzását, melyet a zene hatalma ad azoknak, akik művelik és azoknak, akik szeretik.
Ebben a tanévben is igyekeztünk iskolánk
hagyományaihoz méltóan megfelelő alapot
adni a gyerekek művészeti fejlődéséhez, elmélyíteni zenei kultúrájukat, előadói teljesítményüket. A sok versenyen, fesztiválon,
találkozón melyen diákjaink részt vettek,
formálódhatott személyiségük és igazi barátságok szövődhettek. Megtanulták, hogy kitartó szorgalommal, egymást megismerve és
elfogadva, segítve kell dolgozni a közös célért.
Az a tény, hogy több versenyen is tapasztala-

tokat gyűjthettünk és bemutathattuk iskolánk
művészetoktatási színvonalát, a szaktanárok
tehetségfelismerő és -gondozó munkájának
köszönhető, és hasonló mértékben, a szülők
önfeláldozó segítségének. Külön kiemelném a
Rónai Lajos által vezetett fúvós zenekar és Pál
Lajos püspökhatvani harmonikásainak fellépéseit, közreműködését a rendezvényeken.
Mindhárom művészeti águnk kiemelt tehetségei képviseltették magukat különböző regionális, országos és nemzetközi versenyeken a
2015/16-os tanévben.
Képzőművészeti tanszakon:
☐ Aszód város alapításának 25. évfordulója
alkalmából meghirdetett „Aszód szeretlek”
rajz- és festménypályázaton gimnazista kategóriában 1. helyezést Raczky Marcell László, 2. helyezést Gódor Fanni és Baglyas Angéla, 3. helyezést Madarász Éva, egyel nagyobb kategóriában
2. helyezést elért Bojtos Blanka Luca, valamint
felnőtt kategóriában 1. helyezést Tőkés Réka.
☐ „Zöld erdőben, zöld mezőben sétál egy
madár” című rajzpályázaton melyez a Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti
Múzeum – Nyitott Műhely hirdetett meg, elismerő oklevelet kapott az iskola.
☐ Az V. Országos Kerámia és Szobrászat
Versenyen II. korcsoportban III. helyezést
Müller Blanka, V. korcsoportban szintén III.
helyezést Garczik Ábel Gábor ért el.
☐ Az iskola által megrendezett I. Fernando
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Sor klasszikus gitárverseny és ezzel kapcsolatban meghirdetett „Rajzold meg kedvenc hangszered” című Házi rajz- és festészet versenyen
az aszódi, püspökhatvani, és galgagyörki telephelyek növendékei vettek részt nagy lelkesedéssel. Felkészítő tanárok: Lakatos Áron és Tőkés
Réka. Eredménynek: 1-2 oszt.: 1. helyezés: Lestyák Georgina, 2. helyezés: Nyíry Liza, 3. helyezés Czerovszki Anna, Különdíjas: Nyilas Gergő,
3-4 oszt.: 1. Lestyák Levente és Mlinkó Márton,
2. Molnár Bíborka Panna, Különdíj: Czerovszki Sarolta, 5-8 oszt.: 1. Szelezsán Petra, 2. Denhoffer Dóra Henriett, 3. Strihovanecz Csenge,

Különdíj: Maldrik Rozália, 9-12 oszt.: 1. Gódor
Fanni, 2. Bojtos Blanka Luca, 3. Raczky Marcell
László, Különdíjas: Hidasi Dominika. Önkormányzati különdíj: Dolányi Zsófia.
Tankerületi kirándulás keretében, verseny
eredményeik alapján, a Podmaniczky AMIból Garczik Ábel Gábor, Bojtos Blanka Luca,
Raczky Marcell László, Baglyas Angéla, Gódor Fanni, Madarász Éva, Szelezsán Petra és
Tőkés Réka tanárnő részt vettek egy múzeumpedagógiai foglalkozáson a hatvani Széchenyi
Zsigmond Vadászati Múzeumban.
„Aszódi Diák” megtisztelő címben részesült a
2015/2016-os tanévben szintén két képzőművészeti tanszakos tanulónk: Bojtos Blanka Luca,
egész éves eredményes munkájáért és az egri
Parafrázis Országos Festészeti Versenyen a 6.
korcsoportban megszerzett 3. díjért, illetve
Garczik Ábel Gábor, aki az V. Országos Kerámia és Szobrászat Versenyen az V. korcsoportban szintén III. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Tőkés Réka. A díj alapítója, Koncz István
tanár úr, személyesen adta át az elismeréseket.
Néptánc tanszakon kiválóan szerepeltek XV.
Országos Ifjúsági Néptánc Találkozón Pápán
Széphalmi-Tóth Judit tanárnő vezetésével a
gödöllői telephelyünk növendékei, a „Széki
fonóba” című koreográfiával a jövő évi Ifjúsági
Néptánc Antológiába való bejutást érdemelték
ki. Széphalmi-Tóth Judit néptánctanár, tevékenységének elismeréseként, „Gödöllő Város
kultúrájáért” díjat vehette át januárban.

Zene

A szigetszentmiklósi Kalandgyár élménycentrumban, az aszódi és püspökhatvani néptáncosaink Bertók Adrienn és Dr. Kovács Éva
néptánc pedagógusok felkészítésével eredményesen szerepeltek a Pest megyei tánccsoportok részére meghirdetett fesztiválon.
Zeneművészeti ágon
☐ A 4. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyen és 7. Országos Ferenczy György Zongoraversenyen dicséretben részesült Annus
Eszter, felkészítő tanára: Vargáné Tari Aranka.
☐ A 3. Kovács Imre Fuvola Kamaraversenyen
duó kategóriában I korcsoportban I helyezés
Sebestyén Tünde és Baráth Emőke, III. korcsoportban II. helyezettek Koncz Luca és Karácsony Anna, és I helyezettek a kvartett kategóriában. Tanáruk Szegedi Sarolta, az eredményes
felkészítésért tanári különdíjat vehetett át.
☐ A VI. Örkényi Furulyaversenyen Novák
Péter növendékei, Ecker Anna az I. korcsoportban 2. helyezést és Balogh Janka Adél II.
korcsoportban 3. helyezést (Püspökhatvani
telephely) értek el. Zongorán kísért Ombódi
Diána tanárnő.
☐ A Szlovák Köztársaság Kormánya, Nyitra
Megye Önkormányzata támogatásával megrendezett Nemzetközi hegedű és kamarazene
versenyen a szóló hegedű kategóriában: II korcsoport: Kristóf Kata – ezüst, Samu Barbara
– bronz minősítés. Mindkettőjüket Nagyné
Kánya Andrea tanárnő készítette fel, zongorán
kísérte: Bagi Annamária tanárnő. A kamarazene kategóriában: arany minősítést nyert
Gyárfás Réka (marimba), tanára: Szaniszló
Richárd, McFegan Rebecca (zongora), tanára:
Magyari Zita Ida, Kovács Réka (cselló), tanára:
Kovácsné Hutai Ágnes.
A PAMI és az AVKK szervezésében április 29.
sor került az I. Fernando Sor Térségi Gitárversenyre Alapfokú művészeti iskolák részére, 10
résztvevő iskolával 32 jelentkező versenyzővel.

Ezüst minősítést: Kapuszta Dominik és Oláh
Vince, bronz minősítést: Garczik Ábel és Unger Valter nyert. A gödöllői Chopin Zeneiskola
gitár tanszakvezetője küldte e pár sor méltatást:
„2016. április 29-én vettem részt két gitáros
növendékemmel az I. Fernando Sor Térségi
Klasszikus Gitárversenyen. Tapasztalt versenyre készítő pedagógusként elmondhatom,
hogy az Önök által kezdeményezett gitáros
találkozó nagyon összehangolt, jól szervezett
rendezvény volt. A kollégák segítőkész hozzáállása, oldott, kiegyensúlyozott és családias
légkört teremtettek. Köszönöm, hogy részt
vehettünk e megmérettetésen. Remélem,
hogy folytatódik a jövőben e remek kezdeményezés. Üdvözlettel: Kósáné Szabó Beáta,
gitártanár, tanszakvezető”
Növendékeink ragaszkodását iskolánkhoz/
tanáraikhoz és a szülők bizalmát az iskola
szakmai munkájában fejezi ki az a nagyon szép
eredmény, hogy 2 néptáncos alapvizsgás, 6
grafi ka-festészet alapvizsgás, 1 kerámia-szobrászat záróvizsgás, zeneművészeti ágon 24
alapvizsgás, 6 záróvizsgás és 27 szolfézs alapvizsgás tett művészeti alap- és záróvizsgát. Két
növendékünk nyert felvételt a Pikéthy Tibor
Zeneművészeti Szakközépiskolába. Oláh Melinda népzene szakra (tanárai: Nagyné Kánya
Andrea, Bencze Mátyás és Hévízné Király
Csilla), valamint Braun Bence orgona szakra
(felkészítő tanárai: Fodor E. Mária és Hévízné
Király Csilla).
Külön meg szeretnénk köszönni Pánczél János tankerületi igazgatónak és a KLIK Aszódi Tankerületének anyagi támogatását, valamint kollégáimnak és a közreműködő szülők
önfeláldozó segítségét és anyagi hozzájárulását ahhoz, hogy élménygazdag és eseménydús
sikerekről számolhassunk be. Sokat tudtunk
fejlődni, látókörünk tágulhatott.
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FELHÍVÁS
Kérem azt a két fiatalembert, keressenek
meg, akik 2016. július 16-án szombaton
délután 17 óra körül a szakadó esőben
kérésemre azonnal jöttek segíteni. Német
ismerősöm a gépkocsijával a beton villanyoszlopnál egy kissé lejtős területen parkolt, és a sáros talajon nem bírt elindulni.
A két segítő a többször visszacsúszó gépkocsit feltolta az útra, amelyet ezúton is köszönök. Kérem őket, jelentkezzenek a Falujárók útja 5/5 I.em. 3. számú lakásomon.
Pálfalvai Mihályné

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20 516 5940
Polgárőrség: 06 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész: 06 30 816 0437
Szabó Imre
Orvosi ügyelet: 06 70 370 3104
Aszód Baross u. 4.
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
06 30 452 9674
dr. Jólesz József
06 20 593 8628
Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna
28 500 035

Dr. Magyari Zita

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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2016. AUGUSZTUS
6-7: dr. Fodor Sándor
13-14.: dr. Németh Mihály
20-21.: dr. Tóth Béla
27-28.: dr. Dobos László

(+36) 20 446 0938
(+36) 30 275 4718
(+36) 30 449 6319
(+36) 20 925 3824

2016. SZEPTEMBER
3-4.: dr. Márton János
10-11.: dr. Tóth Béla
17-18.:dr. Szőke Zsolt
24-25.: dr. Fodor Sándor

(+36) 30 400 9819
(+36) 30 449 6319
(+36) 20 956 6529
(+36) 20 446 0938
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Környezetvédelem

Továbbra is a Zöldhíd Kft szállítja térségünkben a hulladékot

AZ UTOLSÓ PILLANATBAN MEGÉRKEZETT AZ ELŐLEG
Az utolsó pillanatban kötött megállapodás értelmében három részletben fizeti ki a június végéig elvégzett szolgáltatás ellenértékét a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Zöld Híd Régió
Kft-nek. Mivel az első részlet megérkezett, a cég végül nem kényszerült
arra, hogy a hulladékszállítási feladatot július elsejével átadja a Katasztrófavédelemnek.
A hulladékgazdálkodás átalakítása az önkormányzatoknak, pontosabban a képviselő-testületeknek is feladatot adott. A 2016. április
1-től hatályos hulladékgazdálkodási törvény és
a 2016. július 1-től hatályba lépő rendelkezések
következtében a települési önkormányzatoknak módosítaniuk kellett helyi „hulladékrendeleteiken”. Ezt városunk képviselő-testülete
a július 19-én tartott soron kívüli ülésén megtette, és elfogadta a Zöldhíd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. módosított egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését.

A hulladékgazdálkodás a közeljövőben
is biztosan téma lesz. Mint arról előző számunkban beszámoltunk, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázási rendszere a mai napig
nem állt össze. A lakosság ebből jelenleg
csak annyit vesz észre, hogy mostanában
nem érkeznek a szemétszállítás csekkjei.
Azonban arra lehet számítani, hogy a háztartások néhány hét múlva egyszerre kapják
meg a csekkeket, amelyek alaposan megterhelik majd a háztartások költségvetését.
Érdemes tehát tartalékolni, annál is inkább,

Újabb fejlesztések

SEMMELWEIS NAP A HATVANI KÓRHÁZBAN
Semmelweis Ignác születésének 198. évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezést tartottak az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben is, melynek keretében átadásra került az Intézet új ápolási
osztálya, illetve emelt komfortfokozatú betegszobái.
Az ápolási osztály kialakítása mintegy 42 millió forintból valósult meg, mely az építészeti
kialakításon túl eszközbeszerzést is magában foglalt. A Hotelépület 7. emeletén átadott 24
ágyas osztállyal ismét egy új szakmával bővült az Intézmény profilja.
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős
államtitkár köszöntőjében megköszönte azt az áldozatos munkát, mellyel a kórház dolgozói
ellátják az ellátási területen élő lakosságot.
Dr. Stankovics Éva főigazgató beszédében immár hagyományként említette azt, hogy a
Semmelweis nap alkalmából mindig gyarapodik a kórház. Az intézmény első embere megköszönte a fenntartó támogatását a kórház céljainak megvalósításáért, valamint kollégái
áldozatos és kitartó munkáját.
Az ünnepség keretében főorvosi kinevezést vehetett át Dr. Szabó Alíz pszichiáter szakorvos és Dr. Magyar Zsuzsanna belgyógyász szakorvos. Az Albert Schweitzer KórházRendelőintézetben végzett eredményes, példamutató munkájáért főigazgatói dicséretben
részesült Dr. Rageh Samir Hussein főorvos, Bognár Péter karbantartási csoportvezető, Botos Imre betegszállító, Kajosné Gyebnár Marianna adminisztrátor, az aszódi szakrendelő
munkatársa, valamint az Élelmezési Iroda közössége.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kitüntetését idén Dusikné Deák Dóra fizikoterápiás szakasszisztens vehette át a Kamara Területi Szervezetének megyei elnökétől.
Az ünnepség keretében az intézetben 40, 30, 20 és 10 éve dolgozó kollégákat is köszöntötték, valamint az új szakképesítést szerzett munkatársakat.
A hatvani kórház sajtóközleménye
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mert nagyjából akkor kell befi zetni a helyi
adók második felét is.
Hosszabb távon a hulladék kezelése is más
módon történik majd. A Világgazdaság című
lap nemrégiben arról írt, hogy a hulladékgazdálkodási törvény mellékletében arról olvasni, hogy akkor felelnénk meg a legjobban
az Európai Unió elvárásainak, ha a hulladék
ártalmatlanítása égetéssel – energetikai hasznosítással – történne. Az Európai Bizottság
programja szerint 2030-ra a szeméttelepeken
a semmilyen más módon nem megsemmisíthető hulladékok 5 %-át lehet majd elhelyezni.
Ezzel párhuzamosan a települési hulladék újrahasznosítási és újrafeldolgozási szintjét 70
%-ra kell emelni. Csak összehasonlításként:
ma Magyarországon a települési hulladékmennyiség 65%-a kerül a szeméttelepre.
A lap információi szerint a kormány a magasabb energetikai hasznosítás érdekében
több regionális és egy fővárosi égetőmű építését tervezi, ám ezek pontos helyét egyelőre
nem tudni.
R. Z.
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REJTVÉNY
„Elfelejteni semmit sem tudok, …"
(Gobbi Hilda)
Vízszintes: 1. A gondolat folytatása első rész 13. Fohász 14.
Köret 15. Néma tyúk! 16. Ilyen vonat is van 18. Jód 19. Olasz
gépjármű fajta 20. Lehull 21. Miskolci rock zenekar 23. Sugár
jele 24. Spanyol autójel 25. Ilyen hal is van 27. Gyermeket ringat
30. Egye! 31. Urán vegyjele 32. Banán darab! 33. Teke 34. Sínen közlekedő utasokat szállító szerelvény 37. Csat közepe! 38.
Átmérő jele 39. Kálium 40. Fejér megyei város 41. Zártkörűen
működő részvénytársaság 43. Liter 44. Római 50 45. Mesehős,
Dr. … 47. Látószervünk 50. Andrea, becézve 52. Római 1 53.
…therapy (daganatos betegségek elleni gyógymód) 54. Állatkert 55. Mari betűi, keverve 57. Tehát
Függőleges: 1. Istentisztelet 2. Női név 3. Becézett Gabriella 4.
Bór 5. Borsó közepe! 6. Római 101 7. Letorkol 8. Földet forgat 9. Tanuló vezető 10. Autós iskola 11. Szabadságát tölti 12.
Iktat, rövidítve 17. Mezőgazdasági eszköz 19. Kis település 21.
Egy, németül 22. Sivatagi tereprali helyszíne 26. Kendőbe kötött
csomag 28. Némán tagad 29. Egyik órahang 30. Egyszerűsített
Vállalkozói Adó 31. Egy, olaszul 35. London betűi, keverve! 36.
ANBI 37. Mondat eleme 42. Thyreoidea-stimuláló hormon 43.
Citrom, angolul 46. Harang hang 48. Muzsika 49. Azonnal 50.
A gondolat folytatása második rész (zárt betű: O) 51. Hajít 53.
Egérhang 55. Bank közepe! 56. Sír 58. Amper 59. Római 500

– fné –

Június-júniusi számunk rejtvényének helyes megfejtése: …az életben soha se mondhatod. A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Lipták Irén
(Falujárók útja 5/11) és Bringye-Szikora Adrienn (Hegyalja út 10.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2016. szeptember 10-ig szíveskedjenek elküldeni
szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

A megye II-ben folytathatja az Aszód FC

MÁR AZ ÚJ SZEZONRA HANGOLUNK
Az Aszód FC bajnoki rendszerben versenyző csapatai megkezdték a felkészülést az új bajnoki évadra. Az U16 csapat edzői feladatait továbbra
is Kovács Erik látja el, az U19 csapattal Pintér Miklós, míg felnőtt együttesünkkel Dobes Attila foglalkozik.
A körülményekre nem lehet panasz, hiszen az
FC mindkét füves pályáját folyamatosan öntöztük, s a fű állapotát műtrágya kiszórásával
javítottuk. A hatvani Robert Bosch Elektronikai Kft. TAO támogatásával és önerő biztosításával új fűnyíró traktort vásároltunk, a
centerpálya kapuira pedig új háló került. A
klubházban felújítási munkák folynak: Buzás
István elnökségi tag támogatásával, Pesti István és Bertók György munkájával mindhárom öltözőnk új festést kap.
Eldőlt felnőtt csapatunk sorsa: az átszervezés
ellenére a megyei II. osztályban folytathatjuk
a bajnokságot. A korábbi négycsoportos rendszert háromcsoportos váltotta, így 16 csapattal
csökkent a II. osztály mezőnye, aminek követ-

kezménye lehet, hogy emelkedik a színvonal,
és nőnek az utazási távolságok. Ez egyrészt
öröm a nézőknek, mert több jó mérkőzést láthatnak, viszont nőnek az utazás költségei. A
bajnokság számunkra a Keleti csoportban augusztus 13-án idegenbeli mérkőzéssel kezdődik Nyáregyházán. Első hazai mérkőzésünkre augusztus 21-én vasárnap kerül sor, 17 órai
kezdettel, egy igazi Galga-menti rangadóval,
Iklad csapata ellen. Az utánpótlás bajnokságok kiírásai még nem készültek el.
A felnőtt csapatot az elmúlt szezon tapasztalatait felhasználva igyekszünk megerősíteni. Már
biztos, hogy visszatért korábbi kapusunk Téglás
László (Tégla), illetve Domján Norbert is újból
a védelmet fogja erősíteni. Az EB-t megjárt Ké-
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sedi Gábor (aki immár a Videoton FC video
elemzője) továbbra is marad egyesületünkben.
Több játékossal is előzetes tárgyalások folynak.
Az U19-ből Djácsuk Iván és Csörgő Krisztián,
valamint az U19-ből már „kiöregedett” játékosok közül Kvaka Bálint és Köntös Balázs a felnőtt csapattal kezdte meg az alapozást. Répási
Csongor, Terjéki Dávid elköszönt az Aszód FCtől, míg Káposzta Bence külföldi munkavállalása miatt távozott. Nekik további sok sikert kívánunk új csapatuknál, illetve új munkahelyén.
Javában zajlik a nyári vakáció. Sokszor látunk
az utcán csellengő, unatkozó fiatalt. Ezúton is
jelezzük, ha értelmes elfoglaltságot keresnek,
ha igazi közösségre vágynak, jöjjenek hozzánk
sportolni, keressenek minket elérhetőségeinken, szívesen látunk mindenkit.
Szurkolóinkat arra kérjük, továbbra is buzdítsák csapatunkat. A bajnokságok részletes programját hamarosan a www.aszodfc.hu oldalon
valamint az egyesület hivatalos Facebook-oldalán
(Aszódi Futball Club) tesszük közzé.
Kovács Tamás
Aszód FC elnök
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