ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

Missziós napot tartottak Aszódon az evangélikusok

„NEM SZÉGYELLEM AZ EVANGÉLIUMOT”
Április elején Aszód volt a központja az Északi Evangélikus Egyházkerületnek, amely az Aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégiumban rendezte meg missziói napját. A rendezvényen
mintegy 900 evangélikus testvér vett részt.

A sportcsarnokban kezdődő rendezvény
kellemes meglepetése volt, hogy a nap házigazdái Bóra Katalin és Luther Márton voltak
– pontosabban az ő korhű ruháikba öltözött
nyíregyházi iskolalelkészek. Nemcsak ez utalt

egyébként a reformáció 500. jubileumára,
hanem a konferálók mögött lévő színpadkép
is, amelyen a Luther életét feldolgozó, Richly
Zsolt által készülő rajzfilm egy-egy jelenete
volt látható.
(Folytatás a 8. oldalon.)

A városi piac bővítésére pályázik településünk

KÉTHARMADDAL TÖBB ELÁRUSÍTÓHELY LESZ
Szombatonként zsúfolásig megtelik az aszódi városi piac. Ez egyrészt
örömteli, mert azt mutatja, van igény a helyben vagy a környéken megtermelt javakra, a polgárok szívesen vásárolják a megbízható helyről származó
minőségi élelmiszert, másrészt sok a bosszúság éppen a helyszűke miatt.
Ezen az állapoton segíthet a kormány által most kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17
ködszámú, A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztése, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat, amely
lehetőséggel városunk önkormányzata is élni kíván.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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Még jobb mutató elérése a cél

ASZÓDON CSÖKKENT A
BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA
Lajmer György rendőr alezredes, a
Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője és Gódor Ferenc rendőr alezredes, az
Aszódi Rendőrőrs parancsnoka
volt a március 23-án tartott képviselő-testületi ülés vendége, hogy
megtartsák a Gödöllői Rendőrkapitányság éves munkájáról készített beszámolójukat. Az adatok
szerint a kapitányság illetékességi
területén nőtt a bűncselekmények
száma. Üdítő kivétel Aszód, ahol
csökkenés figyelhető meg. A közlekedésbiztonság terén ugyanakkor
nem történt előrelépés.

Lajmer György az írásos beszámolót kiegészítve elmondta, a bűnügyi adatokat
jelentősen lerontja az a közokirathamisítási ügy, amely egymaga 1300 ügyet generál.
Ám, ha ezt az intellektuálisnak mondható
bűncselekményt kihagyták volna a beszámolóból, akkor is mintegy 17 %-os növekedés figyelhető meg. A lakosságot leginkább
irritáló lopások száma 30 %-kal emelkedett.
Ugyancsak jelentős mértékben növekedett
a gépjármű feltörések száma, és gépjármű
lopásokból is akadt jónéhány. Aggasztó,
hogy ezen a területen a rendőrségnek mindössze 4 %-os a felderítési mutatója. Más területeken viszont korántsem ilyen rossz a
helyzet, és összességében a gödöllői rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 57 %-os, ami jobb a megyei átlagnál.
A rendőrség a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében a veszélyeztetett településeken fokozták a gépkocsizó és gyalogos járőr szolgálatokat, és
ebbe a bűnügyi állomány munkatársait is
bevonták.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2017. március 23.
22/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi
működéséről és tájékoztató a 2017. évi
fejlesztésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező – Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi munkájáról valamint a 2017. évi fejlesztésekről szóló beszámolót
elfogadja, és megköszöni az ott végzett munkát.
23/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat
kiegészítő gyermekorvosi ügyeletről.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. kiegészítő gyermekorvosi ügyeletre vonatkozó javaslatát és úgy döntött, hogy
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
kiegészítő gyermekorvosi ügyeletre vonatkozó
ajánlatát elfogadja és javasolja, hogy a hétvégén és ünnepnapokon történő ügyeleti rendelés 08.00-10.00 óra között legyen biztosítva.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre
vonatkozó szerződés módosítást előkészítse,
és az érintett települések polgármestereivel
tárgyalja meg az orvosi ügyeltre vonatkozó
együttműködési megállapodást.

24/2017. (III. 23.) ÖKT sz. határozat az
egészségügyi alapellátásban működő házi
gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés
jóváhagyásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt a MEGÜ Bt.
képviseletében eljáró Fischlné dr. Horváth Anna
házi gyermekorvosi alapellátást személyesen
biztosító orvossal, területi ellátási kötelezettséggel a házi gyermekorvosi alapellátás biztosítására, a határozat melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a feladat-ellátási szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá.
25/2017. (III. 23.) ÖKT sz. határozat az
egészségügyi alapellátásban működő
iskolaorvosi szerződés jóváhagyásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete iskolaorvosi szerződést köt a MEGÜ
Bt. képviseletében eljáró Fischlné dr. Horváth
Anna iskolaorvosi alapellátást személyesen
biztosító orvossal, területi ellátási kötelezettséggel a város területén működő Csengey
Gusztáv Általános Iskola és az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános iskola és

Kollégium tanulóinak ellátására, a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a feladat-ellátási szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá.
26/2016.(III.23.) ÖKT sz. határozat a
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi beszámoló jelentése
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete - jelen határozat mellékletét képező - a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016.
évi önkormányzati beszámolóját elfogadja és
megköszöni a végzett munkát.
27/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat a
Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben
végzett munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező –
Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és
köszönetét fejezi ki a végzett munkáért.
28/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2016. évi
tevékenységéről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete-jelen határozat mellékletét képező Aszód–
Galga Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét
fejezi ki a végzett munkáért.
29/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat a
Kistérségi Gondozási Központ 2016. évi
munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete-jelen határozat mellékletét képező - Kistérségi Gondozási Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét
fejezi ki a végzett munkáért.
30/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat a
2017/2018 nevelési évre az óvodai
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aszódi Napsugár Óvodában a 2170 Aszód Szent Imre u.
1. 2017. május 8. 8.00–12.00 óráig és május 9.
13.00–16.00 óráig, a „Szivárvány” Tagóvoda
2170 Aszód, Falujárók útja 5. 2017. május 10.
8.00–12.00 óráig, és május 11. 13.00–16.00
óráig szervezi meg beiratkozást.
31/2017. (III. 23. ) ÖKT sz. határozata civil
szervezetek támogatásának 2017. évre
vonatkozó pályázati kiírásáról
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására a civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013.
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(VII.5.) rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező tartalommal.
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét
(800 eFt összeget) az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének 8. tájékoztató tábla
Aszód Város Önkormányzata és az Aszódi
Polgármesteri Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2017.
évi alakulása (Civil szervezetek, egyesületek)
sorterhére biztosítja.
32/2017. (III. 23. ) ÖKT sz. határozata
Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának 2016. évi megvalósításáról,
a 2017. évi munkaterv elfogadásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Aszód Város
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulására vonatkozó 2016. évre szóló
beszámolóját és elfogadja a 2017. évre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Program munkatervét.
33/2017. (III. 23. ) ÖKT sz. határozata
Aszód Város 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete - jelen határozat mellékletét képező 2017. évi összesített és nemleges közbeszerzési
tervét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2017. évi közbeszerzési tervnek a város
hivatalos honlapján történő közzététele felől.
34/2017. (III. 23. ) ÖKT sz. határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakáscserék ügyében
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és a mellékletben szereplő táblázat alapján fogadja el
a lakáscserét.

-vonatkozó tervdokumentációjának megfelelő
műszaki tartalommal, bruttó 11.448.770 Ft öszszegben a vállalkozói szerződést kösse meg.
Felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására.
2. A kivitelezési munka fedezete Aszód Város
Önkormányzatának az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) számú rendelet Felhalmozási kiadások „Csapadékvíz elvezetés
szabályozás az 1298 és 01119 hrsz. utak mentén”
során, valamint a Felhalmozási tartalék sorról 363
170.- Ft átcsoportosításával rendelkezésre áll.
36/2017. (III. 23. ) ÖKT sz. határozata vis
maior támogatás kérelemről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vis maior támogatás
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Aszód, hrsz.
070 számú vízfolyáson támfalak károsodása és
a meder hordalékkal való elöntése, a vízfolyáson a hrsz 059 út átjárójának károsodása.
A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége bruttó 7.829.812Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
- A káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
- A károsodott út az önkormányzat kötelező
feladatának ellátását szolgálja.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban
az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik
- Az adott káreseményre biztosítási összeget
nem igényelt.
- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Önkormányzat más – a tulajdonában lévő
– vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni

35/2017. (III. 23. ) ÖKT sz. határozata az
Aszód hrsz. 1298, hrsz.0119 utak vízgyűjtő
területének vízrendezésére vonatkozó
kivitelezői ajánlati felhívásara beérkezett
ajánlatokról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aszód, hrsz. 1298,
hrsz. 0119 utak vízgyűjtő-területének vízrendezésére vonatkozó kivitelezői ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza.
1. Képviselő-testület úgy dönt,hogy az Önkormányzat az Aszód, hrsz. 1298, hrsz. 0119
utak vízgyűjtő-területe vízrendezésének elkészítésére MGT Kft. -vel (2173 Kartal, Rákóczi
u.2. cégjegyzékszám: 13-09-071205, Adószám:
12087264-2-13)az adott árajánlatnak, valamint
a MÉR Ipari,- és Szolgáltató Kft.- mint tervező
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- Képviselő testület a saját forrás Aszód Város
Önkormányzatának „az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről” szóló 1/2017. (II.24.) számú rendelet Felhalmozási tartalék soron rendelkezésre áll.
37/2017.(III. 23. ) ÖKT sz. határozata
önkormányzati nyári tábor szervezéséről,
egyéb tábori részvétel támogatásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati nyári
tábor szervezéséről, egyéb tábori részvétel támogatásáról szóló előterjesztést.
1. Kifejezi azon szándékát, hogy Aszód Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.24.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a HEP feladatokra jóváhagyott
összeg terhére és 1000 Ft/nap/fő részvételi díj
mellett legfeljebb 5 turnusban biztosítja a nyári
önkormányzati tábor szervezését.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal mérje fel előzetesen az igényeket, továbbá mérje fel a felügyeletet vállalók körét, a
táborokban megvalósítani tervezett programokat. A felmérés eredményéről a 2017. április
hónapban tartandó képviselő-testületi ülésen
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
38/2017. (III. 23.) ÖKT sz. határozata
az Aszód és Társult Önkormányzatok
Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás módosításának
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében a Társulási Megállapodás módosítását
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítását ennek a határozatnak a
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta.
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39/2017. (III. 23.) határozata civil
megállapodások civil szervezetekkel a
2017. évi költségvetésben jóváhagyott
támogatások átadásáról
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - az Aszódi
Szabadidősport Egyesülettel(székhelye: 2170
Aszód, Szabadság tér 9.), melyben 2017. évre
összesen 250 000 - Ft, azaz kettőszázötvenezer
forint támogatást nyújt.
A megállapodás határozott időre, 2017. január 1. napjától kezdődő és 2017. december 31.
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2017. évi pénzügyi támogatás Aszód város
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a város
polgármesterét a megállapodás aláírására.
2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt - jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal az Aszód FC Sportklubbal (székhelye: 2170
Aszód, Sportpálya 010.), melyben 2017. évre
összesen 3 900 000.- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint támogatást nyújt.
A megállapodás határozott időre, 2017. január 1. napjától kezdődő és 2017. december 31.
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2017. évi pénzügyi támogatás Aszód város

2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a város
polgármesterét a megállapodás aláírására.
40/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat
Nyárádszereda testvérvárossal kötendő
adományozási szerződésről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nyárádszereda testvérvárossal kötendő adományozási szerződésről
szóló előterjesztést. A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti adományozási szerződést jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel kötött (székhely:3000 Hatvan, Balassi u.
16.) vagyon- használati szerződés mellékletéből - melyben az ingóságok tételes kimutatása
történt -, az ORICH DF- 211H típusú röntgen
géptörlésre kerül, ezzel egyidejűleg a gép az
önkormányzat részére visszaadásra kerül.
A vagyonnyilvántartásból ORICH DF-211H
típusú röntgen gép nettó 7 434 976 Ft könyvszerinti nyilvántartási értéket ki kell vezetni az
adományozási szerződés megkötését követően.
A képviselő-testület az UV-4 típusú röntgenátvilágító, valamint egy Neodiagnomax röntgengenerátor berendezésekről készült szakértői véleményt tudomásul vette.

Felhatalmazza a polgármestert a selejtezéssel
kapcsolatos feladatok ellátására.
41/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat
pályázati felhívás kiírására, Szabadság
téri kiülős vendéglátóhely kialakítására és
üzemeltetésére
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csatolt ajánlattételi
felhívás alapján pályázatot ír ki szabadtéri
vendéglátóhely kialakítása ás üzemeltetése
céljából a Szabadság tér alsó, volt parkolóként
funkcionáló területére.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
beérkezett ajánlatokat összesítse, és az illetékes
bizottságok véleményével kiegészítve a nyertes
pályázó kiválasztása érdekében döntésre terjeszsze be a képviselő-testület áprilisi soros ülésére.
42/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat
önkormányzati tulajdonú helyiségek
ingyenes használatba adásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.
(XI.13.) önkormányzati rendelet 23. § alapján
alábbi feltételekkel, az alábbi kérelmezőknek,
(továbbiakban: kedvezményezettek) az alábbi
helyiségekre vonatkozóan 2017. december 31.
napjáig engedélyezi a térítésmentes használatot
- Aszódi Városi Ulti Klub – ÁVKK, kéthetente csütörtök 17.00-21.30 óra
- Aszódi Városi Nyugdíjas Klub – Hatvani u. 1.
hetente klub foglalkozás
- Cukorbetegek Egyesülete Aszód ÁVKK
kisterem, havonta utolsó csütörtök 15.0016.00 óra
- Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete Idősek
Napközi Otthona Aszód, Falujárók u.5.
alkalmanként működésük elősegítése céljából.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
bérleti díj 2.530 Ft/óra lenne, azonban a fent
felsoroltak részére ingyenes használatot biztosít a mellékletben megjelölt feltételekkel.
43/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat
önkormányzati tulajdonú helyiség
használatba adásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a MEMOREX
Aszód Kft. részére (székhely: 2170 Aszód Madách tér 15.) az Önkormányzat tulajdonában
álló, 2170 Aszód, Falujárók útja 5. szám alatti
Idősek Napközi Otthonában lévő közösségi
szoba használatát hétfőnként és szerdánként
18.20- 19.20 óra között pilates jóga foglalkozás
megtartása céljából 1.000 Ft/óra/helyszín bérleti díj megfizetése mellett.
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44/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat
előkészítésének részeként az Aszód hrsz2 és
hrsz 1/7 ingatlanok telekalakítási eljárásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozatát
visszavonja.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Golden Geo BT. (2170 Aszód,
Géza fejedelem utca 2.) által készített, jelen

határozat mellékletét képező, a telekalakítás
előtti állapotban Aszód, hrsz 2 és hrsz 1/7 ingatlanokra a HÉSZ előírásainak megfelelő
vonatkozó megosztási vázrajz szerinti telekalakítással egyetért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál a változás bejegyzésére "az egyes földügyi eljárások
részletes szabályairól" szóló 384/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet szerinti eljárást kezdeményezze.

Még jobb mutató elérése a cél

ASZÓDON CSÖKKENT A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA
A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai 2016-ban 1965 esetben zárták az ügyet vádemelési javaslattal. Ez 819-el több a 2015-ös adatnál.
A közlekedésbiztonság terén a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén nincs
számottevő változás. A személyi sérüléssel járó
balesetek száma 225 volt, ami valamivel kevesebb a 2015-ös adatnál. Hét esetben a karambol halállal végződött, 41 esetben az érintettek
súlyos sérüléseket szereztek, míg 177 esetben
könnyű sérülésekkel megúszták a történést.
Aszódon 2016-ban 1 halállal végződő közlekedési baleset történt, 3 esetben súlyos, 10 esetben pedig könnyű sérüléssel járt a karambol.
A balesetek oka a legtöbb esetben az elsőbbség megadásának elmulasztása volt, ezt követi
a gyorshajtás és a kanyarodási szabályok megsértése. A karambolok 71%-át a személygépjárművek vezetői okozták, 10 %-ban a kerékpárosok, 4,4 %-ban pedig gyalogosok voltak a
vétkesek. Érdekesség, hogy a balesetek többsége (40 %) 12 és 18 óra között következett be.
Az összes személyi sérüléses balesetek közül
26 esetben az ittasság is szerepet játszott. Ezzel
kapcsolatban Lajmer György elmondta, az autósok arra számíthatnak, hogy a közúti ellenőrzés során szondázásra is sor kerül.
A rendőrség folyamatosan igyekezett a rendőri jelenlétet biztosítani, még úgy is, hogy
munkatársaiknak részt kellett vállalniuk az
illegális migráció kiszűrésére irányuló feladatokban. A gödöllői állomány 2016-ben összesen 7595 óra (közel a dupláját a 2015. évinek)
túlszolgálatot látott el az illegális migrációval
kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása érdekében. Olyan is előfordult, hogy bűnügyi szakterületen dolgozó kollégákat kellett vezényelniük az államhatár védelmével kapcsolatos
feladatok elvégzésére. Mindezeken túl a közterületi jelenlét megerősítésére 17.141 túlórát
használtak fel, a szolgálati gépkocsikkal pedig
59.800 kilométert tettek meg.
A képviselő-testület a beszámolóból megismerhette a rendőrség idei kiemelt feladatait

is. Eszerint fokozzák a rendőri jelenlétet, hogy
ne emelkedjen a garázda típusú bűncselekmények száma. Igyekeznek csökkenteni a vagyon
elleni cselekedetek számát, azon belül különösen a lakásbetörésekét. Mindent elkövetnek,
hogy visszaszoruljanak a gépjárművekkel
kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények.
Fokozni kívánják a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítését, tettenérés
esetén pedig szeretnék elérni, hogy az elkövető
72 órán belül bíróság elé álljon. A közlekedési balesetek növekvő tendenciáját szintén
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45/2017.(III.23.) ÖKT sz. határozat a lejárt
idejű határozatokról és a két ülés között
tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 23-án hozott
15.,16.,17.,19.,20. számú határozatok alapján a
lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

igyekeznek megállítani. Kiemelten ellenőrzik
majd a baleseti szempontból veszélyeztetett
utakat. Fokozzák a közlekedésrendészeti állomány közterületi jelenlétét és a sebességmérő
készüléket is folyamatosan üzemeltetik.
A rendőrség szintén kiemelt feladatnak tekinti a bűnmegelőzést, a fiatalok ezen a téren
történő felvilágosítását. Az általános iskolások
alsó tagozatosai körében a Diákcsíny vagy
bűncselekmény című előadásuk a legnépszerűbb, míg a felsősök az internet veszélyeire figyelmeztető ismertetőikre a legkíváncsibbak.
A középiskolások esetében ez a téma szintén
népszerű, de a drogfogyasztás következményeiről szóló előadásokra is fogékonyak. A
képviselő-testület - elismerve a rendőrség áldozatos munkáját - fogadta el a beszámolót.
R. Z.
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Felhívás

HIRDETMÉNY
A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről
TISZTELT SZÜLŐK!
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai
beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek.
1. A 2017/2018. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
beíratásának időpontja, helye Aszód Városban:
A beíratás helye: Aszódi Napsugár Óvoda 2170
Aszód, Szent Imre u. 1. Ideje: 2017. május 8. 8.00
– 12.00 óráig és 2017. május 9. 13.00 – 16.00 óráig,
A beíratás helye: Szivárvány Tagóvoda 2170
Aszód, Falujárók útja 5. Ideje: 2017. május 10. 8.00
– 12.00 óráig, és 2017. május 11. 13.00 - 16.00 óráig.
2. Az óvoda felvételi körzete: Aszód Város közigazgatási területe.
3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
• a szülő (törvényes képviselő) nevére
kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
• a gyermek TAJ kártyája.
4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvé-

leménye alapján integráltan nevelhető enyhe
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekek.
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az
óvodavezető 2017. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított
tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a
kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a

gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni. A szülő az óvodai nevelésben történő
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által
közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban.
8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
dr. Bóta Julianna
jegyző

KEDVES SZÜLŐK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodánkban NYÍLT NAPOT tartunk az alábbi időpontokban:
2017. április 27.
Napsugár Óvoda
Aszód, Szent Imre u. 1.
(tel: 28/400-422)

2017. május 3.
Szivárvány Tagóvoda
Aszód, Falujárók útja 5.
(tel.: 28/400-419)

Mindkét napon 9 órától szeretettel várjuk az érdeklődőket!

NAV-KÖZLEMÉNY
Akik kérték, azokhoz május 2-ig megérkezik a NAV által készített szja-bevallási tervezetük. Lényeges, hogy mindenki nézze
át ezt, mert az adózók felelőssége a precíz
bevallás. Aki egyetért az abban szereplő adatokkal, annak nincs más teendője.
A kifogással, kiegészítéssel élni szándékozók május 22-ig a 16SZJA nyomtatvány
kitöltésével tudják bevallási kötelezettségüket teljesíteni. Az Ügyfélkapun regisztrált ügyfelek az elektronikus felületen egyszerűbben tudnak módosítani, kiegészítést
tenni. Május 22-e után a bevallási tervezet
hivatalos bevallásnak minősül.
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Egyházi élet

Missziós napot tartottak Aszódon az evangélikusok

„NEM SZÉGYELLEM AZ EVANGÉLIUMOT”

(Folytatás az 1. oldalról.) A nyitóéneket követően elsőként az iskola igazgatója, dr. Roncz Béla
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Lőrincz
Csaba, parókus lelkész a négyszáz éves aszódi
gyülekezetet, annak múltját és jelenét mutatta
be a vendégeknek.
Dr. Fábri György, az északi kerület felügyelője az evangélikusságért, annak tudatos vállalásáért mondott köszönetet Istennek.
Az igehirdetés előtt az evangélikus gimnázium diákjai Ernst Lange: Kilenc kő című
mártíriumjátékát adták elő, amelyet Szabó
Andrásné, a gimnázium tanára tanított be.
A darab abban az időben játszódott, amikor
„…akinek Bibliája volt, annak halállal kellett
lakolnia”.
Dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettese igehirdetésében a missziói nap mottójául választott,
„Nem szégyellem az Evangéliumot” (Róm
1.16) igéről beszélt. Úgy fogalmazott: a rómabelieknek írt levél igazi csodatevő könyv,
hiszen ez a szöveg indította el az Istenhez vezető úton Augustinust; ez adott erőt Luther
Mártonnak a reformáció küzdelmeihez; ez
a könyv szolgált támaszul John Wesley anglikán egyházépítéséhez; és ez a szöveg volt a
fundamentum Karl Barth új teológiájához.
A megnyitót követően a résztvevők számos program és helyszín közül választhattak: bibliaórát tartottak Balicza Iván és
Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkészek, a
gyülekezetépítés volt a témája a Bence Imre
esperes vezette szekciónak, amerikai evangélikusok beszéltek arról, hogy Isten hívásának engedelmeskedve miért vállalták a magyarországi, gyülekezetekben, gyermek- és
szociális ellátó intézményekben folytatott

szolgálatot. A csoportbeszélgetések témája volt a családban folyó hitélet, a keresztényüldözés a 21. században, de téma volt az
ökumenikus gondolkodás és az evangélikus
öntudat is. Utóbbiakról dr. Fabiny Tamás

evangélikus püspök tartott gondolatébresztő előadást.
A missziós alkalom délután a sportcsarnokban tartott közös programmal folytatódott. Elsőként Lóczy Tibor lelkészi munkatárs a felvidéki magyar evangélikusoknak a
szlovákságba való beolvadás elleni heroikus
küzdelmét mutatta be. Kiemelte, a Felvidéken Isten nélkül aligha lehet megmaradni
magyarnak.
Ezután pódiumbeszélgetés kezdődött dr.
Fabiny Tamás moderálásával, aki különböző hivatások képviselőit – Deme János
vegyészmérnököt, Frenyó Anna újságírót,
Badin Ádám előadóművészt és Simon Eszter irodavezetőt – kérdezte arról, miként
mutatkozik meg mindennapi munkájukban
a cselekvő Isten.
Az aszódi missziói napot záró, úrvacsorai
istentiszteleten dr. Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes, Novotny Dániel aszódi
iskolalelkész és Lőrincz Csaba helyi parókus
lelkész szolgált.
Forrás:
evangélikus.hu
Fotók:
Rácz Zoltán

A városi piac bővítésére pályázik településünk

KÉTHARMADDAL TÖBB ELÁRUSÍTÓHELY LESZ
(Folytatás az 1. oldalról.) A városi piac legutóbb 2012-ben saját önkormányzati forrást felhasználva 18 millió Ft-ból újult meg. Az akkori fejlesztés során épült a piacfelügyelő helyisége, és nyilvános illemhely is kialakításra került. A teljes piac területét viakolorral burkolták, a fedett terület nagyságát pedig nemcsak 301 négyzetméteresre bővítették, hanem a
tető tartószerkezetét és fedőanyagát is újra cserélték.
A pályázati anyagot elkészítő Kovács Tamás alpolgármester lapunknak elmondta, amenynyiben nyer a város – az elnyerhető összeg 47 millió Ft, amelyhez 7 millió Ft önrészt kell
biztosítani – úgy a teljes, 1322 négyzetméteres placcot lefedik. A korábbi 87-ről 135-re nő a
fedett elárusító helyek száma. Felújítják a meglévő acélszerkezetet, és mind a régi, mind az új
csarnokszerkezet korszerű, energiatakarékos világítást kap. A csarnoktól északra 37 darab
zúzottkővel borított személygépjármű parkoló kerül kialakításra. A mosdóépület mellett
további 2 akadálymentesített személygépkocsi parkolót alakítanak ki, valamint ide helyeznek 4 db hulladékgyűjtő szigetet és egy 12 kerékpár elhelyezésére alkalmas tárolót.
A pályázati anyagot első ütemben 2017. április 28-a éjféltől 2017. május 29- ig lehet beadni. Az alpolgámester elmondta, gondoskodnak arról, hogy az aszódi anyag a nyitást követő
percekben feltöltésre kerüljön.
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HAGYOMÁNYTEREMTŐ HÚSVÉTI VÁSÁR
Vajon hányan találták ki április 8-án szombaton a Szabadság téren tartott húsvéti vásár egyik standjánál, hogy mit ábrázolhat az a kis kosárkában lévő tojás, aminek a tetején egy kis szőrpamacs van. Nekem nem
sikerült rájönnöm, hogy az bizony egy répát kereső nyuszika hátsó fele.
Nos, ötletekben és kreativitásban igazán nem szenvedtek hiányt azok a
kézművesek, vállalkozók, önkormányzati intézmények és civil szervezetek munkatársai, akik éltek az önkormányzat által felkínált lehetőséggel, és portékájukat árulták ezen a szeles, ám napsütéses délelőttön.

A rendezvényt megnyitó Sztán István polgármester köszönte mindazok munkáját,
akik részt vállaltak abban, hogy Aszódon egy
új hagyomány teremtődjön. A mosolyt nem
csupán a tényleg szellemes kézműves remekek varázsolták a nézelődők arcára, hanem
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek produkciói is, akik zenével és
tánccal készültek a rendezvényre. Tényleg jólesett egy kicsit nézelődni, házi készítésű sajtot
majszolni, hozzá kézműves sört kortyolni, és
egyszerűen csak hagyni, hogy a tavasz hangulata átjárja az embert.

EMLÉKEZÉS MISKOLCZY SÁNDOR HUSZÁRKAPITÁNYRA
Április 5-én az evangélikus temetőben koszorúzással emlékeztünk Mezőtelegdy Miskolczy Sándor huszárkapitányra, aki az 1849-es tavaszi hadjárat során a hatvani csatában kapott halálos sebet.

Az akkori történéseket Sztán István polgármester idézte meg a Hatvan és Vidéke című
hetilap 1902. március 30-i számának második oldalán található cikk alapján. Eszerint
Némedy Imre aszódi lakos gyermekfejjel élte
meg az április 5-i összecsapást követő napokat,
élményeit pedig hatásos formában és kitűnő
stílusban vetette papírra, amelyet elküldött az
említett hatvani újság szerkesztőségének.
Némedy Imre a következőket írta az akkori
eseményről:
„Láttam, midőn Miskolczy Sándor honvédhuszár-századost a hatvani véres csatából egy
forspontos kocsin két közhuszár kíséretében
hozták Aszódra; láttam, midőn legelőször
megálltak az aszódi gyógyszertár előtt vele,

hol aztán gyorsan készítettek sebeire gyógyszert. Innen elvitték a Csanál-féle házba (most
Holly Jenő háza), de alig volt ott egy negyed
óráig, a hír eljutott báró Podmaniczky Árminhoz, aki azonnal elvitette saját kastélyába.
Soha életemben embert úgy nem hallottam a
fájdalomtól jajgatni, mint a sebesültet. Tizenhat erős szúrás és vágás volt testén, melyeket
az osztrák ulánusok ejtettek rajta. És midőn az
osztrák katonák a hatvani csata után Aszódon
keresztül haladtak s tudomást szereztek arról,
hogy Miskolczy Sándor, a vitéz százados Aszódon fekszik súlyos sebesülten, kutatni kezdtek
utána, de nem akadtak reá, mert báró Podmaniczky Ármin elrejtette egy fáskamrába
és annak ajtaja előtt kívülről ölfákat rakatott
úgy, hogy az osztrák, daczára, hogy a kastélyban mindent össze vissza kutattak, mégsem
találta meg. Abban a fáskamrában volt 48
óráig elrejtve Miskolczy Sándor, s egy ápolónő
volt csupán nála éjjel-nappal, aki vérző sebeire jeges borogatást és orvosságot adott orvosi
rendelet szerint. S csak midőn az osztrák katonaság teljesen átvonult Aszódon, helyezték
el a sebesültet a kastély egyik rendes szobájában, abban a kastélyban, amely ez idő szerint
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leánynevelő intézet. Itt is halt meg néhány nap
múlva, hosszas és kínos haláltusa után.”
Az 1949 április 13-án elhunyt honvédtisztet
másnap az evangélikus temetőben temették el.
1861-ben Borsodban élő rokonai sírkövet állítattak, A sírt 1876-ban közadakozásból készült vasráccsal vették körül. Sajnálatos módon ezt néhány
éve ismeretlen tettesek lefűrészelték és ellopták.
A polgármester a beszédet követően Kovács
Tamás alpolgármesterrel az önkormányzat
nevében megkoszorúzta a sírt, majd a város
közintézményeinek, civil szervezeteinek, iskoláinak képviselői helyeztek el virágot, illetve
kötöttek szalagot.
R. Z.

Környezet- és munkavédelem

A lomizók is jelen voltak

ÚJRATERMELTÜK A SOK LOMOT
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hatja, ismeretlen személyek mennyi holmit
pakoltak le az egykori szemétlerakó felé vezető út sorompó előtti szakaszára. Még egy

Ezúttal is sokan éltek a Zöld Híd Régió Kft lomtalanítási akciójával, és
a meghirdetett nyolc helyszín valamelyikére szállították megunt holmijukat. A sok limlom idén is vonzotta a lomizókat, ám egy lökdösődésig
fajuló atrocitást kivéve nyugalomban zajlott az esemény, köszönhetően
a Galga Polgárőr Egyesületnek, a kirendelt rendőrjárőrnek, és a Városüzemeltetési Osztály dolgozóinak. A rendőrség mellett egyébként a
Vám és Pénzügyőrség munkatársai is megjelentek, és minden helyszínen közölték a bámészkodókkal, a már letett holmikhoz tilos hozzányúlni. Emellett igazoltatták az „újrahasznosítók” autóinak vezetőit is.
Az önkormányzat ezúttal is vállalta, hogy
azoktól az idős vagy beteg polgároktól, akik
már nem tudják elvinni a lerakóhelyre a kidobandó holmijaikat, ha bejelentést tesznek,
a város kisteherautójával az otthonukból el-

szállítják azokat. Összesen 22-en éltek ezzel a
lehetőséggel.
Délutánra már nyoma sem maradt a lomtalanítási akciónak a városban. Na de a városon kívül… Aki Hatvan felé autózik, lát-

MUNKAVÉDELMI NYÍLT NAP
A PETŐFI GIMNÁZIUMBAN
Egy építkezésen az állványzatról esett le egy munkás. Átszúrta a betonvas a nyakát a szerelőnek. Sajnos szinte naponta hallunk munkahelyi
balesetekről szóló híreket, és ezek azt jelzik, nem lehet elégszer hangsúlyozni a munkavédelmi szabályok betartásának fontosságát. Aszódon
március 22-én a Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében tartottak
munkavédelmi nyílt napot a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma dísztermében.
A Petőfi gimnázium munkavédelemmel foglalkozó tanárának, Sáhó Bélának a kezdeményezésére létrejött eseményt Sztán István, Aszód
Város polgármestere, a rendezvény fővédnöke
nyitotta meg, aki örvendetesnek tartotta, hogy
nagy számban érkeztek a környék településeiről
polgármesterek, intézményvezetők, cégvezetők
és munkavédelmis szakemberek. Gajdos Nándor a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatalának foglakoztatási főosztályvezetője a
megyét érintő közigazgatási átszervezésekről tett
említést, illetve felhívta a figyelmet az időközben
megváltozott munkavédelmi jogszabályokra,
jogorvoslati lehetőségek változásaira. Utóbbiak
a köszöntőket követő előadásokban többször is
elhangzottak. Némethné Holló Krisztina, a gimnázium megbízott tagintézmény vezetője jó házigazdaként a rendezvénynek helyet adó intézmény
sajátosságait, adottságait mutatta benéhány mondatban, illetve beszélt az itt folyó gimnáziumi és
szakképzésről. Az üdvözlő beszédeket követően
a jelenlévők előadásokat hallhattak az időközben
megváltozott, munkavédelemmel kapcsolatos
jogszabályokról, tájékoztatót kaptak az aktuális
munkavédelmi feladatokról (szakképzés, közfoglalkoztatás, munkavédelmi képviselők feladatai,
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ócska fotel is ki van téve, talán a megfáradt
vándoroknak. No, ez az, ami továbbra is elkeserítő.
R. Z.

partnerség stb), az önkormányzatok által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos előírásokról,
bejelentési kötelezettségekről, a tűzgyújtással
kapcsolatos szabályokról, megismerhették a legfontosabb munkavédelmi számadatokat, illetve
láthattak jónéhány lefényképezett, elrettentő példát arra, a munkavállalók milyen kockázatos, az
odavonatkozó összes munkavédelmi jogszabályt
felrúgó megoldásokat választanak egy-egy feladat elvégzésekor.
R. Z.
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Költészet Hete az Aszód Városi Kulturális Központban

42. PETŐFI SZAVALÓVERSENY
Hatalmas érdeklődés előzte meg az idei Petőfi Szavalóversenyt. A 42. alkalommal megrendezett eseményre 83 gyermek, és ifjú jelentkezett. Ennek a
számnak a helyes értelmezéséhez tartozik a felhívásnak azon kritériuma, miszerint egy osztályból
csupán egy gyermek jelentkezhet.
Ezzel az információval látható igazán, hogy mennyire népszerű lett az
elmúlt évek alatt ez a rendezvény. Idén 11 település 15 intézménye fogadta el meghívásunkat Aszódra, hogy tovább éltesse a Galga-mente egyik
legrégebbi kulturális programját. A verseny népszerűsítésének következményeként sajnos korlátainkat is tapasztalni kellett, hiszen a nagyszámú
versenyző elhelyezése és a verseny lebonyolítása nem kis erőfeszítésébe
került az intézménynek. A polgármesteri nyitóbeszédet, és a koszorúzást
követően, kategóriákra bontva, párhuzamosan egyszerre 3 helyen zajlott
a megmérettetés. Ehhez már „külső” helyszínt is igénybe kellett vennünk.
Itt szeretnék köszönetet mondani Lőrincz Csaba lelkész úrnak, hogy
rendelkezésünkre bocsájtotta az evangélikus közösség gyülekezeti termét. Intézményünk számára külön örömöt jelent, hogy egyre bátrabban
nyúlnak a gyermekek és tanáraik a kortárs költőkhöz, egyre színesebb a
versenyen hallható költők névsora. Illesse köszönet azon peda-gógusokat,
akik segítették a gyermekeket felkészülni ebben az igen nehéz műfajban.
És végül szeretnénk megköszönni kollégáimmal újra minden versenyzőnek, hogy jelentkezésével hozzásegítette intézményünket, egy neves hagyomány ápolásához, a helyezetteknek pedig szívből gratulálunk.
A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
alsós korosztály:
1. Tahu Viktória, Iklad Tasnádi Lajos Ált. Isk.
2. Nyíry Liza, Aszód Csengey Gusztáv Ált. Isk.
3. Szajkó Zseraldina, Domony Koren István Tagiskola
különdíj: Gergely Ágoston, Váchartyán Apáczai Csere János Ált. Isk.
Mlinkó András, Aszód Csengey Gusztáv Ált. Isk.
felsős korosztály:
1. Anghius Vivien, Aszód Csengey Gusztáv Ált. Isk.
2. Krupa Ábel, Gödöllő Református Líceum Gimnázium és Koll.
3. Baráth Emőke, Aszód Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános
Iskola és Koll.
különdíj: Horváth Patrik, Váchartyán Apáczai Csere János Ált. Isk.
középiskolás korosztály:
1. Erdős Lili, Gödöllő Református Líceum Gimnázium és Kollégium
2. Sepsi Boglárka, Gödöllő Református Líceum Gimnázium és Kollégium
3. Buzás Barnabás, Aszód Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti
Szakgimnáziuma és Koll.
különdíj: Juniki Noémi, Gödöllő Református Líceum Gimnázium és
Kollégium
Lovay Laura, Aszód Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Koll.
Rácz András, Aszód EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola,
Szak-iskola és Speciális Iskola
Odler Zsolt
intézményvezető
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3. LOCSOLÓVERS
VERSMONDÓ VERSENY
Immár 3. alkalommal hirdette meg a Kulturális
Központ a Tavaszköszöntő Locsolóvers Versmondó
Versenyét az óvodások számára, amely inkább csak
nevében verseny.
Évekkel ezelőtt, amikor hagyományteremtő szándékkal elindítottuk
ezt a kezdeményezést, fő célunk, a kissé kiveszőben lévő műfaj – locsolóvers – megőrzése volt. Manapság alig-alig születnek új költemények, amelyek tartalma az eredeti célhoz kapcsolódik, sokkal inkább
a humor kelt életre egy-két új strófát. Szerencsére évről-évre növekszik a részvevők száma, amely talán arra is bizonyíték, hogy teljesen
még nem veszett el ez a hagyomány. Az idei évben 49 kisgyermek
állt fel a dobogóra, hogy elmondja a lányoknak szánt gondolatait
húsvét alkalmára. Ezúton szeretnék köszönetet mondani magam
és kollégáim nevében a környező települések óvodavezetőinek és az
óvónéniknek. A gyermekek felkészítésében nyújtott áldozatos munkájuk nélkül mi sem tudnánk megrendezni, és folytatni ezt a hagyományteremtő eseményt.
Odler Zsolt
intézményvezető
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Óvodai élet

Óvodai hírek

„ÉBRESZTŐT FÚJNAK FÜRGE RIGÓK…”
A Napsugár Óvodában az elmúlt időszak is bővelkedett programokban.
Március 8-án a Maci csoport nagyfiai a lányoknak kedveskedtek nőnapi köszöntéssel, majd máris itt volt nemzeti ünnepünk, amelyre minden csoport
készült: nemzeti színű virágok, zászlók, díszek, csákók és kardok készültek,
hogy megemlékezzünk elődeink hősies tetteiről. A Süni csoport szervezésében az udvaron masíroztunk, majd a Maci csoport hős katonái vívtak ütközetet az „ellenséggel”. A nagyobbak ellátogattak a Múzeumba is és minden
csoport vitt zászlókat, virágokat a Petőfi szoborhoz és az emlékműhöz.
Márciusi színházi műsorunk az Okoska botocska címet viselte, a gyermekek nagy örömére.
A Víz világnapjáról is megemlékezünk minden évben, a gyerekek játékos formában kaphattak képet arról, miért fontos számunkra és
az élőlények számára a víz és miért szükséges

vigyáznunk rá. A Katica csoportnak köszönhetően ezen a napon „betört a víz” az óvodába, tréfás feladatok vártak a csoportokra és a gyerekek
lelkesen vetették bele magukat a megoldásba. A
földszinti folyosó ablakában úszkáló halak és a
víz körforgását modellező kísérlet szintén na-
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gyon tetszett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Kihasználva a jó időt, március végén Szent
György jeles napunk alkalmából „lovagi tornára” került sor a Maci csoport szervezésében. A
gyerekek kipróbálhatták ügyességüket, gyorsaságukat, „célzó tudásukat” az udvaron zajló
játék során. Óvodásaink büszkén mutogatták
egymásnak a próbák teljesítéséért kapott nyomdákat és még a legkisebbek sem ijedtek meg a
feladatoktól: volt kötélhúzás, árokugrás, kardélre hányt karikák, patakátugrás, trónfoglaló,
sárkányfarok gyűjtés és ágyúgolyó dobás.
Április első hetében, folytatva jeles napunkat, Sárkányölő Szent György legendája elevenedett meg a Maci csoport gyermekei által.
A kedves kis bemutató minden jelenlévőt elbűvölt. Méltó lezárása volt a programnak.
Karácsonyné Izeli Zsuzsanna,
Petréné Magyar Mária

„VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ…” A SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBAN
Hagyományinkhoz híven idén is megemlékeztünk a Víz világnapjáról március 22-én.
Ezen a héten sok beszélgetéssel, érdekes történetekkel, mesével, verssel, dallal, mozgásos
játékkal hívtuk fel a gyermekek figyelmét a víz
hasznosságára, tulajdonságaira, környezetünk
védelmének jelentőségére.

A kicsik lelkesen vettek részt a tevékenységekben, amelyek közül leginkább a vizes játékokat élvezték – célba lőhettek vízipisztollyal,
játékvitorlásokat úsztathattak, vízi élőlényeket
„menthettek meg”, horgászhattak.

Élményekkel teli napunk, hetünk volt, a fő
cél a gyermekek környezettudatosságának kialakítása, megerősítése volt.
Kenessey Erika

KARITATÍV HÉT
Idén 13. alkalommal rendezte meg a diákönkormányzat az úgynevezett Karitatív Hét
programot. A rendezvény célja, hogy a diákok segítsenek a különböző településeken
(határon túli magyaroknak is) az arra rászorulóknak.
Az egy hét során a tanulók az iskolában különböző rendezvényeken vettek részt – pl. pingpong verseny - minimális
pénzösszegért, büfét üzemeltettek, ahol az általuk készített
szendvicseket és a szüleik által felajánlott süteményeket
árulták, illetve papír- és kupakgyűjtést is szerveztek. A
rendezvényeken való részvételért a diákok „madarakat”
kaptak, amiket a hét végén összeszámoltak, és a legtöbbet
jelképet elért osztály jutalmat kapott. Idén - rendhagyó
módon - nem egy, hanem több helyre megy az adományokból összegyűlt pénz a Diákönkormányzattól érkezett
javaslatok alapján. Így adományt kap a Szent László Kórház ún. Démétér háza, amely azért létesült, hogy a beteg
gyerekek családjai 3-4 hónap erejéig barátságos és egészséges környezetben lehessenek együtt. Adományt kapnak
még a csángók (Moldva tartományban élő magyarok) is.
Mersva Dániel
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Iskolai élet

MOZGALMAS MÁRCIUS
A PETŐFI GIMNÁZIUMBAN
A frankofónia hónapja alkalmából március 29-én iskolánkba látogatott Karima Kabbaj asszony, a Marokkói
Királyság magyarországi nagykövete. Tanulóink kis műsorral köszöntötték a nagykövet asszonyt, aki a találkozó keretében bemutatta országát, beszélt Marokkó
színes múltjáról és jelenéről, melyet diákjaink nagy érdeklődéssel hallgattak.
Március 30-án Yves Gaudin slammer tartott iskolánkban interaktív foglalkozásokat, ahol tanulóink aktívan és ügyesen vettek részt.
Szép versenyeredményekkel is büszkélkedhetünk. A pásztói kéttannyelvű
tagozat slam versenyén Podonyi Panna első helyezést ért el. Ózsvári Ildikó pedig elnyerte a budapesti Francia Intézet szervezésében megrendezett
Frankofón dalversenyen a legjobb előadásmód díját. Juhász Edina bejutott a
francia nyelvi OKTV döntőjébe. Márc. 31-én az ELTE-n megrendezett francia nyelvű nagy helyesíró versenyen pedig 30 tanulónk mérette meg magát.
Sportsikerekben is gazdagodtunk.
Március 24-én részt vettünk az Egerben megrendezett Nagypályás Floorball Országos Döntőn. A lány csapatunknak (VI.Kcs.) ez volt az első
nagypályás floorball országos bajnoksága. V. helyezést sikerült elnyernünk. Márc. 29-én az V. kcs. leány csapatunk Unihoki-Floorball országos
döntőn vett részt Pakson, ahol V. helyezést értek el. Márc. 30-án Unihoki-Floorball Országos Döntőn vett részt V. kcs. fiú csapatunk Kecskeméten. Ők szintén V. helyezést értek el.
Mindhárom csapat felkészítő testnevelője, edzője: Tóth Marianna tanárnő.
Iskolánk csapata részt vett Gödöllőn a területi katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen, ahol I. helyezést értek el, így továbbjutottak a megyei
fordulóba. A csapat felkészítője: Kissné Nyíry
Lilla tanárnő.
Az MLSZ által szervezett “Fair Play Cup”
focitorna körzeti szakaszán a PSG Aszód csapatunk 100%-os teljesítménnyel továbbjutott a
megyei döntőbe. A csapat felkészítője: Fekete
Botond tanár úr.
Az informatikai szakgimnáziumban tanuló
11-es és 12-es tanulók számára Skills Junior
néven meghirdetett versenyen iskolánkat Kollár János képviselte, aki 180 versenyző közül
megszerezte az előkelő 17. helyet. Felkészítő
tanár: Kuthi Józsefné.
Március utolsó napját „megfordítottuk”
Öt jelölt közül Géczy András lett az elnök.
Zökkenőmentesen lezajlott a hatalomátvétel.
A pályán megrendezett tanár – diák vetélkedőn sok féltve őrzött titokra is fény derült
(melyet itt természetesen nem publikálunk).
Az elnökválasztási program előkészítését és
lebonyolítását a DÖK (segítő: Mélykuti Kinga
tanárnő) menedzselte, köszönjük nekik!
Gratulálok a sikereket elérő tanulóinknak és
felkészítő tanáraiknak.
Bízom benne, hogy az április is mozgalmas
és eredményes lesz.
Leitli Gabriella
általános igazgatóhelyettes
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Közösségi élet

EGASZTÁR
2017. márciusában immáron harmadik alkalommal rendezték meg
az Aszódi Evangélikus Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégiumban
az „EGA Sztár”-t. Ezt kétévente
tartják, a köztes évben a Diákgálának tapsolhat a közönség.
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KILENCEDSZER IS RÁKELLENES FUTÁS ÉS
KERÉKPÁROZÁS
A jó idő ellenére a vártnál kevesebben jelentek meg az immáron kilencedik alkalommal megrendezett Rákellenes futás és kerékpározás rajtjánál, amelyre április 8-án került sor a Javítóintézet udvarán. Főleg a
fiatalabb korosztály képviselői hiányoztak.
Végül mintegy 60-an rajtoltak el, hogy futva vagy kerékpáron megtegyék az Aszód–Domony,
Iklad–Aszód távot, és közben a domonyi és az aszódi temetőben gyertyát gyújtsanak a Javítóintézet rákban elhunyt dolgozóinak sírjánál. A célba érkezett versenyzőket zsíroskenyér és tea
várta, a legidősebb és legfiatalabb induló pedig ajándékcsomagot kapott. A nevezési díjakból
és a támogatásként befizetett összegekből 59 ezer Ft jött össze, amelyet ezúttal is a Rák Ellen az
Emberért, a Holnapért Alapítvány munkatársainak nyújtottak át. Aszód Város Önkormányzata
idén is 100 ezer Ft-tal támogatta a rendezvényt.
R. Z.

Az alapötletet a népszerű tehetségkutató műsorokból merítették, arra számítva, hogy sok
rejtett tehetség talán ebben a formában könynyebben mer a nyilvánosság elé állni. Moharosné Kaulics Orsolya, a verseny főszervezője szerint, ha a tehetségekben megtalálják
a szikrát, mindenképpen segíteni kell őket a
továbbiakban.
A versenyen nem volt korosztálybeli besorolás, azaz az 5. évfolyamtól kezdve a 12.
évfolyamig bárki jelentkezhetett a megjelölt

négy – ének, tánc, vers és próza, ill. hangszeres előadás – kategória valamelyikébe. Idén
15 fő vállalta a megmérettetést és az ezzel járó
izgalmakat. Az előadásokat a tanári karból
kikerült 4 fős zsűri értékelte, ők döntöttek a
versenyzők elő-, közép-, és döntőbe jutásáról,
illetve a végső sorrendről is. A döntőbe öt produkció került, a végső győzelmet a Koli Band
nevet viselő, kollégista diákokból összeállt háromtagú formáció ( Nagy Regina ének, Balogh
Bálint zongora, Csordás Péter hegedű) szerezte meg a Tornász Csajszik (akrobatikus torna)
és Szabó Anna (hegedű) előtt, és nyerték el az
iskola által felajánlott15.000 Ft-ot. Ugyancsak
a Koli Band nyerte el a „Közönség Kedvence”
címet is, amelynek díját a Lázár Lovaspark
ajánlotta fel.

Szeretne lelkiismeretes
N¸Q\YHOēYHOHJ\¾WWPĳN¸GQL"b
Könyvelés,
elektronikus adóbevallás
WHOMHVN¸Uĳ¾J\LQW«]«VVHO
F«JHNY£OODONR]µNb
PDJ£QV]HP«O\HNU«V]«UH
«YHVWDSDV]WDODWWDObb
Szükség estén személyes
jelenlétemmel támogatom cége
PĳN¸G«V«W
telephelyén, székhelyén.
Palánkainé
Telefon:
20/330-45-93, 20/350-02-36

Mersva Dániel
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Adomány

Tavaly 20 ezer adag étellel segítették a rászorulókat

RENDSZERES EBÉD A HEGYMENET KLUBTÓL
Immáron több éve Aszódon ebédidőben rendszeresen sor áll az Udvarházban, pontosabban annak egyik helyisége előtt. Akik itt várakoznak,
pontosan tudják, hogy minőségi ételhez jutnak ingyen vagy nagyon jutányos áron. Kíváncsiak voltunk, kik azok, akik felvállalták a rendszeres segítségnyújtást. Az aszódi baptista gyülekezet segítségével jutottunk el
a hatvani székhelyű Hegymenet Klubhoz. Szerettünk volna személyesen
beszélgetni Szalánczi Zoltán igazgatóval, ám ezt egy váratlan betegség
meghiúsította. Kérdéseinket így e-mailen küldtük el, amelyre az alábbi
választ kaptuk:
Aszódon és a térségében már 2015. óta jelen
vagyunk, mint egyházi szociális szolgáltató.
Intézményünk működési engedélyébe 2014.
december 14-én került be az a módosítás,
amely ezt a hatvani székhellyel rendelkező intézményünk részére lehetővé tette.
A Hegymenet klub a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott szociális intézmény. Az itt
dolgozó munkatársaknak, önkénteseknek van

egy alapvető belső indíttatásuk arra, hogy ahol
szükséget tapasztalnak, oda valamilyen megoldást vigyenek, és ez az intézményi célokkal
is teljesen összhangban van. Így amikor minőségi (vagy mennyiségi) éhezéssel találkozunk,
akkor elsősorban a minőségi, meleg ételek biztosítása (ingyen vagy minimális hozzájárulás
ellenében) tűnik a legjobb válasznak.
Aszódon naponta 75-85 személynek adunk

CSENGEY-S SIKEREK A MATEMATIKAVERSENYEN
Március 14-én Vácon jártunk a Zrínyi matematika verseny Észak Pest
megyei régió eredményhirdetésén a Csengey Gusztáv Általános Iskola
diákjaival.
Csapatverseny
2.z osztályosok II. helyezést értek el.
Csapattagok:
• Kardos Hanna
• Szentenszki Heléna
• Szakács Mikeás.

Egyéni verseny
• Rétfalvi Balázs 7.a 13. helyezést
• Kardos Hanna 2.z 8. helyezést
• Szentenszki Heléna 2.z 4. helyezést ért el.

meleg ételt, ez azt jelenti, hogy 2016-ban 20
000 adag étellel segítettük meg az aszódi rászorulókat. Ehhez részben állami támogatást,
részben magán-adományokat használtunk fel.
A Szeretetmenü szolgáltatásunkban a szociális törvény adta keretek között van egy jogosultság vizsgálat (egészségügyi állapot vagy
idős életkor vagy hajléktalanság vagy anyagi
rászorultság). Az ingyenes nép-konyha szolgáltatásban nincs semmilyen szűrés, aki akkor
odajön, az kap ebédet.
Az Aszódi Baptista Gyülekezet önkéntesei
nélkül nem tudnánk helyben ezt a szolgáltatást
biztosítani, ők (8-10 fő) azok, akik a személyes
jelenlétükkel és oda-szánásukkal lehetővé teszik
működést. Ezért nagyon hálásak is vagyunk nekik. Ha valaki segíteni szeretne kérem, hogy keresse meg a helyi gyülekezetet, rajtuk keresztül
örömmel fogadunk bármilyen támogatást.
Mit lehet ehhez hozzátenni: kívánunk sok
erőt a munka folytatásához, valamint újabb
adományozókat és segítőket!
R. Z.

AJÁNLJA
ADÓJA 1%-ÁT!
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel
kéri a lakosságot, hogy SZJA adójuk 1%-át
az alapítvány részére szíveskedjenek felajánlani.
Adószám: 19180461-1-13
Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub tisztelettel kéri, hogy jövedelemadója 1%-át a
Klubunk javára szíveskedjen felajánlani.
Köszönjük.
Adószám: 18718018-1-13

Oklevelet és könyvjutalmat kaptak a gyerekek.
Gratulálunk Nekik a szép eredményekhez!
Molnár Zsuzsa

A város Nyárádszeredának ajándékozta a feleslegessé vált készüléket

HÚSVÉTI AJÁNDÉK LETT A RÖNTGENGÉP
Jól időzített Dászkel László, Nyárádszereda korábbi és Tóth Sándor,
testvértelepülésünk jelenlegi polgármestere: éppen a húsvét előtt megtartott képviselő-testületi ülés vége előtt értek Aszódra, így személyesen is meg tudták köszönni a képviselő-testület azon döntését, hogy azt
a – mostanra fölöslegessé vált – röntgengépet, amelyet a Szakorvosi
Rendelőintézet korábbi üzemeltetője, a Medcenter Kft vásárolt, városunk erdélyi testvértelepülésünknek adományozza.
Tóth Sándor az ottani egészségügyi helyzetet
ecsetelve elmondta, polgáraik Marosvásárhelyen kaphatnak kórházi ellátást. Nyárádszeredán úgynevezett kiskórház működik, amely-

ben belgyógyászat és gyermekgyógyászat
található. (Korábban szülészet is volt, ám az
megszűnt.) A helyiek és a környékbeliek régóta
ostromolták már a tanácsot, hogy legyen rönt-
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gen is, ne kelljen azért a nagyvárosi kórházba
menni, és ott sorakozni. Az aszódi felajánlás a
legjobbkor érkezett, mivel elkezdtek készülékeket nézni, ám azt hamar belátták, újra nem
futja a keretükből.
A nyárádszeredai polgármester elmondta,
nem tudják viszonozni Aszód nagylelkűségét,
ám legalább megpróbálják. Így azt a felajánlást tette, hogy a Bekecs Táncegyüttes – amely
testvértelepülésünk egyik büszkesége – június
elején ingyenesen fellép Aszódon.
A két polgármester gépkocsiját egy kisteherutó is kísérte, amely Erdélybe szállította a készüléket. Így elmondhatjuk: a röntgengép lett
Nyárádszereda húsvéti ajándéka.
R. Z.

Portré
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MINDENKIT ELVARÁZSOLT
A MINDENKI FŐSZEREPLŐJE
Nemrégiben az Oscar-díjas rövidfilm, a Mindenki egyik főszereplője, Gáspárfalvi Dorka volt az evangélikus gimnázium kollégistáinak a vendége. A
Gödöllőn élő, most 14 éves ifjú hölgy mögött már számos filmprodukció
áll. Mindössze hatévesen komoly szerepet kapott Szabó István Az ajtó
című filmjében: ő játszotta Helen Mirren gyermekkori énjét.
Kortársai természetesen nem erről, hanem az
Oscar-díjas kisfilm készítésével kapcsolatos
kulisszatitkokról kérdezték leginkább, no
meg a díjátadó ünnepség során szerzett élményeiről. Bátran kijelenthető, Dorka rövid idő
alatt mindenkit levett a lábáról szerénységével,
rendkívül jó humorával és közvetlenségével. A
gimnazista vendéglátók talán azt is belátták: a
sikert nem adják ingyen, azért áldozatot kell

KI NEKÜNK
ARANY JÁNOS?
E címmel jelent meg nemrégiben egy
kötet Reisinger János irodalomtörténész tollából, aki a minap Rizsák
Krisztián képviselő szervezésében
Aszódon a Falujárók úti Idősek Klubjában tartott előadást. A vendég
nem ismeretlen az aszódiak előtt,
ugyanis korábban Munkácsy Mihály
Trilógiája diavetítéssel színesített
elemzésének is tapsolhattak.

hozni: vendégük minden nap ötkor kel, és miután megetette kedvenc állatait, vonatra száll,
hogy időben beérjen Budapestre, az iskolába.
Délelőtt a padban ül, délután pedig az artistaképzőben vannak órái. Este hét-nyolc felé
ér haza, de a nap nem ér még véget számára,
hiszen készülnie kell másnapra. Ezeket a mindennapos tevékenységeit kell összeegyeztetni
a szereplésekkel, forgatásokkal. Rövidesen

újabb filmben láthatjuk őt, ám erről egyelőre semmit sem árulhatott el. A mintegy háromnegyed órás, jó hangulatú beszélgetést
követően Dorka – igazi artistaképzős módon
– néhány mutatvánnyal is kedveskedett a
vendéglátóinak, majd lehetőséget adott nekik
arra, hogy meggyőződjenek, számos produkció csak elsőre tűnik könnyűnek...
R. Z.

hangját korábban minden általános iskolásnak
meg kellett tanulnia. A Toldi mellett rendkívüli
egyediséggel és örök mondanivalóval bírnak
a balladái. Sokan már azt is elfelejtették, hogy
nagyszerű eposzokat írt, amelyek közül egyetkettőt – Buda halála, Nagyidai cigányok – szinte minden korban agyonhallgattak, talán azért,
mert azok értelmezése során kiderülne, nem túl

hízelgő képet festett rólunk, magyarokról.
Az előadó lebilincselő előadásának köszönhetően a jelenlévők valószínűleg azt teszik, amit
e sorok írója: leporolják a könyvespolcukon az
Arany János köteteket, és bele-bele lapozgatva
újra élvezik a művek szép nyelvezetét és veretes
mondanivalóit.
R. Z.

Köztudott, hogy Arany János 200 évvel ezelőtt
született, családja kilencedik gyermekeként.
Egyszerű származása nem gátolta meg, hogy
tehetségének köszönhetően kiteljesedjen költői,
műfordítói munkássága, és ezek elismeréseként
a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé válasszák, illetve később az Akadémia főtitkárává
nevezzék ki. Magas pozíciója ellenére megmaradt annak, aki mindig is volt: egy józan, egyenes
gondolkodású, értő és érző embernek, akinek
XIX. században lejegyzett gondolatai, műveinek
mondanivalói mindmáig érvényes erejűek.
Reisinger János rendkívül érdekes és élvezetes
előadása során több mindenre felhívta a hallgatósága figyelmét. Külön kiemelte, hogy Arany
János nem csupán a Toldi költője, amely mű Elő-
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Közszolgálat

Kiugró események nélküli évnek írják majd 2016-ot a gödöllői tűzoltók

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A
KATASZTRÓFAVÉDELEMNÉL IS
Ha valaki évtizedek múltán visszalapozza majd a Gödöllői Tűzoltóság
eseménynaplóját, minden bizonnyal nyugodt esztendőnek fogja találni
a 2016-os évet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy unatkoztak az
állomány tagjai, de kirívóan nagy káresemények nem történtek.
A Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
illetékességi körzetéhez 66 ezer hektáron 26
település tartozik, amelyeken 175 ezren laknak. A területre tavaly 738 alkalommal kellett kivonulni, hogy elhárítsák a káreseményt.
Természetesen ez nem mind tűzeset volt, de
458 alkalommal ténylegesen oltásra volt szükség. Szerencsére a legmagasabb fokozat a 2-es
volt az 5-ös skálán, vagyis kisebb tüzekről volt
szó. Műszaki mentés miatt 280 alkalommal
kellett beavatkozni a katasztrófavédelmi szakembereknek. Érdekesség, hogy a legtöbb tűzeset áprilisban volt, míg műszaki mentésre júliusban volt a leggyakrabban szükség. Utóbbiak

a mind szélsőségesebb időjárás számlájára írhatók. Egyre gyakoribbak a heves viharok és
széllökések, amelyek miatt adott esetben vízszivattyúzásokra, kidőlt fák eltávolítására van
szükség. A megelőzés érdekében rendszeresek
az önkormányzatokkal egyeztetett ellenőrzések, amelyek során azt igyekeznek feltárni, hol
vannak veszélyes fasorok, eltömődött árkok,
átereszek, amelyek nem képesek már elvégezni
azt a feladatot, amelyre építették őket.
Köztudomású, hogy nemrégiben új feladatot, a kémények ellenőrzését is feladatul kapta a katasztrófavédelem. Ezzel kapcsolatban
folyamatos a kapcsolattartás a lakossággal,

érkeznek is rendre a kérdések, amelyekre igyekeznek adekvát válaszokat adni.
Talán kevéssé ismert, hogy a középiskolai
fiatalok a katasztrófavédelemnél is letölthetik
az érettségihez szükséges ötven órás kötelező közösségi szolgálatukat. Jelenleg közel 20
oktatási intézménnyel van kapcsolatuk. A fiatalok a foglalkozások keretében a kirendeltségek munkájával, feladataival ismerkednek
meg. A tavaly áprilisban a Groupama Arénában tartott kiürítési gyakorlaton az aszódi
evangélikus gimnázium 15 diákja is részt vett.
Ugyancsak tavaly áprilisban katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt rendeztek, amelyen 18
általános és középiskola csapata mérte össze
tudását. A cél természetesen az, hogy minél
több fiatal ismerje meg a katasztrófavédelem
munkáját, és majdan átvegye a stafétabotot.
Az összefoglalóból az derült ki, hogy a Tűzoltó parancsnokság a vizsgált időszakban eleget
tett jogszabályokból és a belső szabályozókból
eredő kötelezettségeinek. Ezt értékelte a képviselő-testület is, és a munkát megköszönve
fogadta el a beszámolót.
R. Z.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április:
22-23.: Dr. Szőke Zsolt
30-1.:
Dr. Németh Mihály

(+36) 20 956 6529
(+36) 30 275 4718

Május:
6-7.: Dr.Fodor Sándor
13-14.: Dr. Tóth Béla
20-21.: Dr. Dobos László
27-28.: Dr. Márton János

(+36) 20 446 0938
(+36) 30 449 6319
(+36) 20 925 3824
(+36) 30 400 9819

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombatonként: 8.00-12.00
Vasárnaponként: 9.30-11.30
Szent István Patika:
Április 29-30.
Május 13-14.
Május 27-28.
Városi Gyógyszertár:
Május 1.
Május 6-7.
Május 20-21.

Következő megjelenés: 2017. május 20.
Lapzárta: 2017. május 12.
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Sport

TOVÁBBRA IS A KÖZÉPMEZŐNYBEN AZ ASZÓD FC
Megszerezte első tavasz sikerét városunk labdarúgó csapata, amelyet
két 2 döntetlen és egy vereség követett. Jelenleg a tabella 9. helyén
tanyázik csapatunk.
Zsámbok – Aszód FC 1-5 (0-3)
Gólszerzők: Berndt András (3)
Fazekas Gábor (2)
A két tavaszi vereség után már Téglás kapussal a sorainkban várt nagyon fontos mérkőzés
a csapatra a tabella hátsó részén szerénykedő
zsámboki csapat otthonában. Udvariatlan
vendégek voltak fiaink, mert már a 3. percben
megszerezték a vezetést. Egy percig sem volt
kérdés melyik a jobb csapat, a félidő végére pedig ez már számszerűleg is megmutatkozott,
3-0-ás aszódi előnnyel mentek pihenni a fiúk.
A második játékrész sem hozott érdemi változást, idegenben arattunk nagyarányú 5-1-es
győzelmet.
Aszód FC – Ecser SE 0-0
Az előző heti magabiztos siker után egy kötelező feladat várt hazai pályán a csapatra az
utolsó Ecser csapata ellen. Sokszor a kötele-

zőt a legnehezebb hozni, és ez ezen a mecscsen is bebizonyodott...Sajnos a talaj nem
volt alkalmas a szép játékra, ami a vendégek
defenzív stílusának kedvezett. Ennek ellenére megvoltak a helyzeteink mindkét félidőben, ám a ziccereket sem sikerült belőni.
Két pont ott maradt ebben a meccsben.
Aranyszarvas SE – Aszód FC 1-0 (0-0)
A 6. helyen álló házigazdák otthonába különböző okok miatt nagyon foghíjasan érkezett a csapatunk, még az is kérdés volt,
meglesz-e a 11 játékos. Ennek ellenére kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, felváltva forogtak veszélyben a kapuk . A hajrában sajnos megpecsételődött a sorsunk,
előbb megszerezték a hazaiak a vezetést,
majd Szabó Gábor jutott a kiállítás sorsára...
Nem sikerült egyenlíteni, vereséggel távoztunk a Tápióságból.
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Aszód FC – Üllő SE 3-3 (2-2)
Gólszerzők: Fazekas Gábor,
Berndt András,
Vogel Márk
Hasonló előjelekkel, rengeteg hiányzóval
várta az Aszód soros mérkőzését a bajnokságban előkelőbb helyen álló csapat ellen.
Remek iramban kezdődött a találkozó, a
vendégek szereztek vezetést, ezt Fazekas egy
remek szabadrúgással egalizálta, majd az
újabb vendég gólra is azonnal válaszolni tudtunk, így 2-2-vel vonultak a csapatok pihenőre. A második félidő is nagy tempót hozott.
A hajrában a mérkőzés során harmadszor is
a vendégek kerültek előnybe, de csapatunk
mentális erejét mutatja, hogy egyenlítettek,
sőt a hajrában a győzelemre is volt esélyük. A
döntetlen igazságosnak mondható, a csapat
pedig minden dicséretet megérdemelt.
Az Aszód FC a 20. fordulót követően a 9. helyet
foglalja el a tabellán.
Bíztassuk a csapatot a szezon hajrájában is.
Hajrá Aszód!
Forrás: facebook

Apróhirdetés

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:
06 20 516 5940
Polgárőrség:
06 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
06 30 816 0437 (Szabó Imre)

☐ Ikladon, 560m2-es telken, garázzsal, 2000-ben
épült szintes családi ház eladó. Belső alapterület 100m2.
Irányár:23 milló Ft. Alsó szint: konyha,étkező, kamra,
zuhanyzós fürdőszoba WC-vel, előszoba, nappali. Emeleti szint: 3 szoba (2 szoba-12m2, 1 szoba gardróbbal
kb.20m2), előszoba, fürdőkáddal tervezett fürdőszoba,
mellette külön WC. 4 éve teljesen új tetőszerkezetet és
szigetelést kapott (színezés hiányzik), alsó szinten új villanyvezetékelést, illetve nyílászárók és bejárati ajtó cseréje is megtörtént (német kétkamrás műanyag nyílászáró
mindenhol). Német minőségi műanyag biztonsági bejárati ajtó, biztonsági zárral, törésálló üveggel ellátva (teraszajtó szintén törésálló üveggel van ellátva). 1 éve nyert

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
06 28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna
06 28 500 035
Dr Horváth Anna szabadsága alatt
ugyanabban az időben helyettes:
Iklad-Domony gyermek ügyeletese:
Dr Vass Anna

2017. április

kialakítást kondenzációs fűtésrendszere, illetve modern
minőségi zuhanykabin csere is történt. Az emeleti szinten belső munkálatok szükségesek. Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet: 06 30 659 4373.
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző
VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, mielőtt szalagra
rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk,
színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban
átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” 20 824-4687.
☐ Aszódon építési telek eladó! (Újtelepen).
06 70 231-4403
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A kiadásért felel:
Sztán István polgármester
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Könnyű

Közepes

Márciusi sudoku rejtvényünk sorsolásán a
Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Majoros Hajnalka (Arany János utca 9.) és
Gulyás Csaba (Podmaniczky utca 27.) nyerte.

A kitöltött sukodu táblákat 2017. május 12ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk
postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó
szórakozást kívánunk!

EZÜSTÖT NYERT A CSENGEY ISKOLA
LÁNY KÉZILABDA CSAPATA
Márciusban a bagi tornacsarnokban rendezték meg a kistérségi iskolák
közötti lány kézilabda teremtornát, amelyen ezúttal hét iskola együttese
indult (a domonyi iskola nem indított csapatot.).
– a szerk. megjegyzése) a türelmes, kitartó
munkáját, építő kritikáját!

Készült 2400 példányban
a Prime Rate Nyomdában
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A képen szereplő játékosok:
Vas Noémi, Dubiskó Enikő, Mertán Nelli,
Kmety Vivien, Balogh Daniella, Kovács Hanna,
Dobondi Zsófia, Nagyházi Judit
Alsó sor balról: Izrael Kamilla, Győrfi Kitti,
Kovács Arabella, Nagy Ágnes, Győrfi Vivien,
Bereczki Csenge, Kövesi Henrietta
Kapus fekvőben: Kovács Eszter

Fotó: Mertánné Szita Mónika

A Csengey Gusztáv Általános Iskola gárdája a csoportmérkőzéseken nyújtott jó teljesítménynek köszönhetően – Kartalt 8:1-re,
Ikladot 5:2-re, Galgahévízt 8:5-re verték - az
elsőségért játszhatott, ám szoros küzdelemben
4:2-es vereséget szenvedett a házigazda bagiak
ellen. A lányok kicsit elkeseredve vették tudomásul, hogy nem sikerült a dobogó legmagasabb fokára állni, ám a szüleik így is elégedettek voltak.
– Tavaly a bronzérmet szerezték meg, idén
eggyel előbbre léptek. Megérdemelt az ezüstérem, sokat fejlődtek a lányok, mind támadásban, mind védekezésben. Sajnos csak heti
2x 1,5 óra edzésre van lehetőségük, ennek
ellenére hajtja őket a lelkesedés, és a csapatért való küzdeni akarás. Mi szülők, nagyik,
testvérek és barátok büszkék vagyunk rájuk
– mondta Mertánné Szita Mónika, Mertán
Nelli anyukája.
S hogy mindezt hogy látta lánya, Nelli:
– Szívesen járunk az edzésekre, mert mindig jó a hangulat, szeretjük a kézilabdát, és
a hosszú hónapok során barátokká lettünk.
Köszönjük Judit néninek (Nagyházi Judit
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