ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

KÖVETKEZHET AZ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS
Projektzáró ünnepség a Szakorvosi Rendelőintézetben
Projektzáró ünnepséget tartottak június elején az Aszódi Szakorvosi
Rendelőintézetben, amelynek során átadták az intézmény átalakított
és felújított épületszárnyát, ahová a Tüdőbeteggondozó Intézet költözött. Az eseményen részt vett dr. Jakó Ildikó, az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ észak-magyarországi térségi igazgatója, Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, Vécsey László országgyűlési képviselő, Sztán István, Aszód város polgármestere és dr. Stankovics Éva,
az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, akik közösen
vágták át a nemzetiszínű szalagot.
(Folytatás az 5. oldalon.)

ÚJ IGAZGATÓK AZ ASZÓDI KÖZÉPISKOLÁK ÉLÉN
A következő tanévekben hölgyek irányítják majd az aszódi középiskolákat. A Váci Szakképzési Centrum Petőfi Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartója, a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) elfogadta a megbízott igazgató, Némethné Holló Krisztina pályázatát, és öt évre kinevezte őt az intézmény élére. Információink szerint
más nem nyújtott be pályázatot.
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumot 2017. augusztus 1-től Veizer Valéria irányítja majd, mivel elődje, – aki az iskolát annak újra
indításától 23 éven keresztül vezette – dr. Roncz Béla nyugdíjba vonult. Az Országos
Presbitérium nyílt pályázati lebonyolítást követően döntött a két jelölt – a két igazgatóhelyettes – között. Veizer Valéria megbízatása szintén öt évre szól.
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Helyi értékeknek tapsolhatott
a közönség az V. T.A.P.S.-on

MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA
Immáron
ötödik
alkalommal rendezte meg az AVKK a
T.A.P.S rendezvényét, vagyis a
Múzeumok Éjszakáját, amelyre kicsiket-nagyokat egyaránt
csalogattak. A rendezők ilyenkor egyáltalán nincsenek könynyű helyzetben, hiszen sokan
útra kelnek, hogy ingyen jussanak be olyan kiállításokra, múzeumokba, amelyek belépődíjai
igencsak tetemes összeget
kóstálnak. A környéken számos
más program is volt – pl Ocho
Macho élő koncert Hévízgyörkön –, ennek ellenére sokan választották az aszódi kínálatot.
A rendezvényt megnyitó Sztán István polgármester elmondta, bár a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola szimfonikus
zenekarának koncertjét eredetileg a Szabadság térre hirdették, ezen változtattak,
mivel úgy gondolták, ez az esemény méltó
nyitánya lehet a Múzeumok Éjszakájának. Azt is elárulta, a következő esztendőben erre az alkalomra helyszínként a
Podmaniczky -pincét is szeretnék bevonni. Odler Zsolt, az AVKK igazgatója arról
szólt, hogy igyekeztek a helyi értékekre
építeni, vagyis lehetőséget adni aszódi
vagy Aszód környéki művészeknek, ifjú
tehetségeknek a bemutatkozásra. Külön
kiemelte a PAMI képzőművészeti tanszakán Tőkés Réka tanárnő irányításával
pallérozódó tehetségek munkáit, akik
munkáiból a múzeum Galériájában rendeztek kiállítást. (Folytatás a 10. oldalon.)
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2017. május 18–i
63/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata az
egészségügyi alapellátásban működő házi
fogorvosi feladat-ellátási szerződések
módosítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a szerződés módosítást mind a
PillaDent Fogászati Kft. képviseletében eljáró
Dr. Szűcs Zsófia Eszter fogorvossal, mind Dr.
Sana Yousef Farhat egyéni vállalkozó fogorvossal, a határozat melléklete szerinti tartalommal.
64/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a Máltai
Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő
feladatairól szóló 2016. évi beszámolóját elfogadja jelen határozat melléklete szerint.
65/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a
2017/2018. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében kapott felhatalmazás

alapján az Önkormányzat fenntartásában működő Aszódi Napsugár Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok szervezését az alábbiak szerint határozza meg:
☐ a 2017/2018. nevelési évben szervezhető
csoportok számát 9 csoportban határozza
meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek
létszáma a jogszabály szerinti átlaglétszámot
(20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje.
66/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a 2016.
évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező
éves összefoglaló jelentést elfogadja.
67/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata Megállapodás gyermekétkeztetési közfeladat
ellátásához kapcsolódó egyes kérdések
szabályozásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és a Dunakeszi Tankerületi Központ (székhely:2120
Dunakeszi, Állomás sétány 4.) között az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolában ellá-

tandó gyermekétkeztetési közfeladat ellátására
kötendő megállapodást és azt a jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
68/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a
Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött
vagyonkezelési szerződés módosítására
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítását a határozat mellékleteként jóváhagyja.
69/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a civil
szervezetek 2017. évi támogatásáról
1. A Képviselő-testület a beérkezett támogatási
kérelmeket összegezte és a civil szervezeteket,
önszerveződő közösségeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbiak szerint részesíti támogatásban:
☐ Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
Székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 1.
Támogatott cél meghatározása: Hajdúböszörményi testvérklub 10 éves évfordulós
ünnepségen való részvétel
Javasolt támogatási összeg: 180.000 Ft
☐ Galgamenti Nyugállományú Honvédők
Egyesülete
Székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 10.
Támogatott cél meghatározása: Rekreációs kirándulás: Dunakanyar-Párkány
Javasolt támogatási összeg: 120.000 Ft.
☐ Cukorbetegek Egyesülete
Székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 1.
Támogatott cél meghatározása: Gyógyfürdő
látogatás, szaklapok előfizetése
Javasolt támogatási összeg: 100.000 Ft.
70/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a lejárt
pályázatok eredménye Aszód, belterület
791 és 790/2 hrsz.ú természetben Kossuth
L.u.21. szám alatti ingatlan
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület 791 és 790/2
hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Kossuth Lajos u.21. szám alatti ingatlanra érkezett pályázatokat értékelte, és úgy dönt, hogy a fent nevezett
ingatlanokat Péter János (Aszód, Mély út 2a
szám alatti lakos) magánszemély részére bruttó
19.813.000 Ft összegben értékesíti.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyt összeget parkoló
megvalósítása érdekében használja fel.
71/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata Lejárt
pályázatok eredménye Aszód, belterület
1597/29 hrsz.ú természetben Puttony u.3
szám alatti ingatlan
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület 1597/29 hrsz.-ú,
természetben 2170 Aszód, Puttony utca 3.
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szám alatti beépítetlen területre érkezett pályázatot értékelte, és úgy dönt, hogy a fent
nevezett ingatlant Kovács Krisztina (Kartal,
Táncsics utca 10. alatti lakos) részére bruttó
4.275.000 Ft összegben értékesíti.
72/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata Lejárt
pályázatok eredménye Rákóczi úti lakás,
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód, Rákóczi u. 6. szám alatti
önkormányzati bérlakásra érkezett pályázatokat értékelte, és úgy dönt, hogy Majdán Eszter
részére, piaci alapon, határozott időre, 5 évre
adja azt bérbe.
Továbbá úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály határozza meg azokat
a munkákat, amiket feltétlenül el kell végezni
ahhoz, hogy a lakás beköltözhető legyen. A felújításról a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály által készített kalkuláció a bérlővel kerüljön
egyeztetésre. A bérleti díjba a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 60 hónapra számított maximum 3.462.000.- Ft számítható be,
amennyiben ennél az összegnél többért újítja fel
a lakást, annak költségét a bérleti díjban, és a lakás elhagyásakor sem érvényesítheti a pályázó.
E feltételek pályázó által történő elfogadása
esetén a bérleti szerződés megköthető.
Amennyiben a pályázó a feltételeket nem fogadja el, ennek hiányában a Rákóczi u. 6. szám
alatti önkormányzati bérlakásra a Képviselőtestület a pályázati kiírást ismételten napirendjére tűzi az Ügyrendi Bizottság által javasolt eljárási rend szerint, mely alapján a jövőben már
a pályázati kiírás előtt kerüljön meghatározásra
az adott lakás felújítására engedélyezett, beszámítható pénzügyi keret összege.
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vosi Ügyelet Nonprofit Kft. kiegészítő gyermekorvosi ügyeletre vonatkozó ajánlatával nem él.
Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást Dr. Bodó Zsolt gyermekorvossal a kiegészítő gyermekorvosi ügyelet tárgyában.

határozat melléklete szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.

75/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató
a jegyzői hatáskörben végzett hatósági
tevékenységről szóló beszámolójára
Aszód Város Képviselő-testülete a 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátására vonatkozó beszámolót megismerte
és elfogadta.

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.

76/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a 792
hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése
tárgyában
Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi táblázatban szereplő, az
önkormányzat üzleti vagyoni körébe tartozó
ingatlant, nyilvános pályázat útján értékesíti
az alábbiakban meghatározott induló áron, a

73/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata Lejárt
pályázatok eredménye Aszód, Baross u.5.
szám alatti lakás,
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód, Baross u 5. szám alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő- testület a pályázati kiírást ismételten napirendjére tűzi az Ügyrendi Bizottság
által javasolt eljárási rend szerint, mely alapján
a jövőben már a pályázati kiírás előtt kerüljön
meghatározásra az adott lakás felújítására engedélyezett, beszámítható pénzügyi keret összege.
74/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a kiegészítő gyermekorvosi ügyeletről
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. kiegészítő gyermekorvosi
ügyeletre vonatkozó javaslatát.
Úgy döntött, hogy 23/2017.(III.23.) számú határozat 1. pontját visszavonja, az Országos Or-
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Ingatlan nyilvántartási
besorolás
Címe
Helyrajzi szám
Értékesítésre javasolt ár

Beépítetlen terület
Kossuth Lajos u. 23-29.
792 hrsz.
bruttó 5.000.000 Ft

77/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a Településképi Arculati Kézikönyv készítésére beérkezett ajánlatokról és további feladatokról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi Arculati Kézikönyv készítésére vonatkozó ajánlati felhívás kiértékeléséről szóló előterjesztést,
és a következő határozatot hozza.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézi-
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könyv készítésére 2014. 04.13-án kiírt ajánlati
felhívását eredménytelenek nyilvánítja, mivel
a beadott ajánlatokban vállalt átfutási idő nem
teszi lehetővé a Város törvényi kötelezettségének határidőre történő teljesítését.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településképi
Arculati Kézikönyv készítésére új pályázati felhívást ír ki, az előző felhívással megegyező tartalommal és meghívottakkal, az elvárt teljesítési
határidő, 2017. október 1. megjelölésével.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy
az ismételt felhívásra beérkező ajánlatok kiértékelését végezze el, és a legkedvezőbb ajánlatot
adó tervezővel a szerződést a Településképi Arculati Kézikönyv készítésére kösse meg.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a miniszterelnökségi tájékoztatás szerinti 1 000.000,- Ft támogatási összeget megelőlegezi, erre a 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) rendelet
szerinti Felhalmozási tartalék költséghelyről
átcsoportosítással fedezetet biztosít.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének költségét az előző pontban megjelölt előlegből, valamint 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) rendelet
szerinti Felhalmozási kiadások bérlakások felújítása költséghelyről átcsoportosítással biztosítja a nyertes ajánlat szerinti összegben.
78/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázathoz
tartozó kivitelezői szerződés módosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 azonosítószámú
kivitelezői szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert,
hogy a melléklet szerinti szerződésmódosítást
aláírja, az erről szóló hirdetmény feladásáról és
a szerződésmódosítás pályázati utóellenőrzésre való megküldésről intézkedjen.
Képviselő-testület a szerződéses összeg növekményének fedezetét 4.052.518 +ÁFA öszszeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) rendelet szerinti
Felhalmozási kiadások tartalék költséghelyről
átcsoportosítással biztosítja.
79/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására vonatkozó
ajánlati felhívásról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 azonosítószámú

pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására
vonatkozó ajánlati felhívásról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti, a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 azonosítószámú
pályázat műszaki ellenőri munkáira vonatkozó ajánlati felhívást az alábbi vállalkozók
részére küldje meg:
☐ MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. 2030 Érd,
Fuvaros u. 114. képviseli: Pálinkás László
☐ OR-M Mérnöki Kft. 1124 Budapest, Fürj
u. 8/b képviseli: Oroszlány Ferenc
☐ KÖVITE-PLUSZ Kft. 5700 Gyula, Nagyváradi út 54. képviseli: Puskás János
Megbízza továbbá Polgármestert, hogy a
Városüzemeltetési és Műszaki Osztály bevonásával készítse el a pályázat kiértékelését és a
nyertes pályázóval kösse meg a műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződést
A műszaki ellenőr megbízási díja a projekt költségvetésében támogatott tevékenység, így annak
fedezete a támogatási összeg keretéből biztosított.
80/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a Városi
nyilvános WC kialakítására
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a városi nyilvános
WC kialakításával kapcsolatos előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta.
A nyilvános WC a volt Tiszti klub (2170 Aszód,
Szabadság tér 10.) tekepálya melletti raktárépület egyik helyiségében kerüljön kialakításra.
A kivitelezést a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály hajtsa végre.
A beruházás üzembehelyezését követően a
helyiséget az önkormányzat vagyonnyilvántartásába kell venni.
A beruházás tervezett összköltsége bruttó
800 ezer Ft, melynek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.
24. ) ÖR Dologi kiadások- Intézményi karbantartás költségvetési sorról a Felhalmozási
kiadások Beruházás költségvetési sorra átcsoportosítással biztosított.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilvános WC üzemeltetésére,
vállalkozó kiválasztására és a megállapodás/
szerződés aláírására.
81/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás
jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendeletben, a főépítészi tevékeny-
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ségről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.
§-ában, valamint az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
6/A. § (3) bekezdésében és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 5. § (1) bekezdés
rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel 2017.
május 19-től 2017. december 31-ig terjedő időre
megbízza a MIKRO-M Bt.-t (Székhely: 1194 Budapest, Segesvári utca 43.; képviseli: Marsal Gábor
) Aszód város település-szerkezeti tervének, helyi
építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával, a településképi arculati kézikönyv készítésének és a településképi rendelet megalkotásával
összefüggő főépítészi feladatok ellátásával. A
települési főépítészi feladatokat: Marsalné Kovács
Judit okleveles építészmérnök látja el.
2. A Képviselő-testület a főépítész megbízási
díját havi bruttó 228.600.- Ft-ban állapítja meg (
2017. évre összesen brutto 1.714.500.- Ft), melyet
az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a
1/2017. ( II. 24.) ÖR Felhalmozási kiadások- bérlakások felújításáról a Dologi kiadások- Főépítész
megbízás költségvetési sorra átcsoportosítással
biztosít; egyúttal felhatalmazza a polgármestert,
hogy a főépítésszel kötendő megbízási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.
82/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a Wass
Albert emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntésről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10/2016.(I.28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi és a Wass Albert
Baráti Kör – valamint a velük együttműködő
bejegyzett civil szervezet kezdeményezésében
megvalósuló Wass Albert mellszobor elhelyezésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
☐ a Wass Albert mellszobor elhelyezésére az
alábbi, önkormányzat tulajdonában álló helyszínt jelöli ki: Aszód, Kossuth Lajos utca 888/2
hrsz-ú terület.
☐ tudomásul veszi, hogy a Wass Albert mellszobor elkészítésével, felállításával és környezetének
rendezésével kapcsolatos valamennyi költséget,
terveztetést, továbbá a szakvélemény beszerzését a Wass Albert Baráti Kör – valamint a velük
együttműködő bejegyzett civil szervezet vállalja,
☐ a Wass Albert mellszobor felállításához a
végső tulajdonosi hozzájárulást a felállítás előtti, a szobor és környezetére készített kertépítészeti terv és látványterv ismeretében adja meg.
83/2017.(V.18.) ÖKT sz. határozata a
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 12-én hozott 48.,49.,50.,51.,52.,5
3.,54.,55.,56.,58.,59., valamint a 2017. május 2-án
Rendkívüli Képviselő-testületi ülésen hozott
61.,62. számú határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.
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KÖVETKEZHET AZ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS
Projektzáró ünnepség a Szakorvosi Rendelőintézetben

(Folytatás az 1. oldalról.) 2016. őszén az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az OEP és
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közös
pályázatot írt ki a „Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra- átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt
szolgáló fejlesztések megvalósítására” címmel.
Ennek keretében az aszódi szakorvosi rendelőintézet is működtető hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 105.489.048 forint
támogatást nyert, amelyből három jelentős
költségmegtakarítást eredményező beruházást valósított meg.
A projekt keretében konyhatechnológiai felújításra került sor az Albert Schweitzer KórházRendelőintézetben és a gyöngyösi Bugát Pál
Kórházban. Hatvanban eszköz és gépjármű beszerzéssel növelték a konyha kihasználtságát és
a betegélelmezés színvonalát, míg a gyöngyösi
kórházban a tálaláshoz, mosogatáshoz szükséges eszközöket szerezték be. A térségi együttműködésnek köszönhetően az étkeztetési feladatot
a külső működtetőtől az intézmény vette át, így
biztosítva a működési költségek csökkenését.
Ugyancsak e pályázati forrásból valósult
meg az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet át-

alakítása, amely egyben lehetőséget teremtett a
Tüdőbeteg Gondozó Intézet beköltöztetésére.
A telephelyek összevonásától – azon túl, hogy
a betegeknek ezután kényelmesebb lesz egy
helyen igénybe venni az összes egészségügyi
szolgáltatást – szintén a működési költségek
csökkenését várják.
A harmadik jelentős fejlesztés a teleradiológiai rendszer korszerűsítése volt, amelynek
köszönhetően a korábbi években teljes körűen
digitalizált radiológiai osztály szolgáltatásai a
kialakítandó intézményközi rendszer révén az
ebbe kapcsolódott egészségügyi intézmények
közül bárhonnan elérhetőek. Így a diagnosztikához és gyógyító eljárásokhoz szükséges
idő lerövidül, a betegnek nem kell annyi helyre
utaznia, és elkerülhetővé váltak a feleslegesen
megismételt vizsgálatok is.
Szabó Zsolt szerint mindenki száma mintaként szolgálhat a három szomszédos térségről, három városról szóló fejlesztés. Kiemelte, az érintettek képesek voltak föladni a
korábbi versenyhelyzet-gondolkodásmódjukat, és a kölcsönös együttműködést választani. – Ez egy jó példa arra, hogy lehet együttműködni az egészségügyben – szögezte le az
államtitkár.

ÚJ HELYEN A KOSSUTH LAJOS UTCAI ORVOSI RENDELŐ
Várhatóan szeptember 15-ig a korábbi Tüdőbeteg Gondozó Intézet
épületében fogadja a betegeit dr. Lóska Izabella háziorvos. A költözésre a Kossuth Lajos utcai rendelőintézet felújítása miatt került
sor. A munkák egyébként már itt is elkezdődtek.
R. Z.
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Dr. Stankovics Éva, a hatvani intézmény
főigazgatója úgy fogalmazott, a fejlesztés hatalmas változást hoz az aszódi szakorvosi rendelőintézet életében, a távleletezés pedig óriási
biztonságot ad a szűkös emberi erőforrások
időszakában.
Vécsey László országgyűlési képviselő a hétnyolc évvel korábbi időszakot idézte meg, amikor is az aszódi szakorvosi rendelőintézetet a
bezárás veszélye fenyegette. Külön kiemelte
Aszód város önkormányzatának szerepét,
ugyanis itt a döntéshozók – szemben más településekkel – felismerték, az egészségügyi
fejlesztések megindulása csak a szóban forgó
intézmény vagyonkezelésének felajánlásával
lesz lehetséges.
Sztán István polgármester a Szakorvosi Rendelőintézet életének fontos dátumait idézte
meg, a létrehozásától kezdve egészen a jelenlegi helyzetig. Lapunknak azt is elmondta, a
kórház részéről ismét elindult egy kezdeményezés a működtetés gördülékenyebbé tétele
érdekében, amelyhez mintegy 20 millió Ft-ra
volna szükség. Ennek összegyűjtésére a fenntartó kórház az érintett önkormányzatoktól
vár segítséget. Aszód nem zárkózik el a segítség megadásától, és várhatóan ismét lesznek a
térségben jótékonysági estek, amelyek bevételei a kórházat segítik majd.
A fejlesztések sora nem ért véget a Szakorvosi Rendelőintézetben, hiszen rövidesen kezdődik az energetikai korszerűsítés,
amelynek munkálatai várhatóan októberben
fejeződnek be.
R. Z.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként:
8.00-12.00
Vasárnaponként:
9.30-11.30
SZENT ISTVÁN PATIKA:
Július 8-9.
Július 22-23.
Augusztus 5-6.
Augusztus 19-20.
VÁROSI GYÓGYSZERTÁR:
JJúlius 15-16.
Július 29-30.
Augusztus 12-13.
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TÖBB BELTERÜLETI ÚT IS MEGÚJULHAT
VÁROSUNKBAN
A Nemzetgazdasági Minisztérium Pest megye célzott fejlesztését szolgáló programjának első két felhívására benyújtott pályázatok tekintetében 2017. június 20-án döntött a nemzetgazdasági miniszter. A belterületi utak gazdaságfejlesztési célú felújítására kiírt pályázat esetében
a Nemzetgazdasági Minisztérium az eredeti 3,5 milliárd forintos támogatási keretet további fél milliért Ft-tal megemelte. A támogatás eredményeként 53 települési önkormányzat területén javulhat a belterületi
utak állapota.
Természetesen Aszód Város Önkormányzata
is indult a pályázaton. Sikerült egy nagyon jó
pályázati anyagot összeállítanunk és Sztán István polgármester, Szabó István a megyei közgyűlés elnöke valamint Vécsey László választókerületünk országgyűlési képviselőjének
hathatós támogatása révén pályázatunk nyert.

A projekt keretében megújul és új burkolatot
kap a Szent Imre utca Napsugár Óvoda előtti
szakasza, a Mély út alsó szakasza a Csengey
utca és a Szent Imre utca között, a Régész utcának , a Kossuth Lajos utca és a Nyár utca közötti szakasza. Szilárd burkolatot kap a Hegyalja utca alsó része, új burkolatot kap a Bocskai

utca macskaköves része, valamint a Bercsényi
utca egy szakasza.
Miután sikerült megállapodnunk a szolgáltatókkal (ÉMÁSZ, UPC, Invitel), az útfelújítással
párhuzamosan elbontásra kerül a Mély utca
Csengey utca sarkán lévő, útszűkületet és sok
bosszúságot okozó távközlési oszlop, valamint a
gyalogos közlekedést akadályozó, a járdában elhelyezett további két oszlop. Korábbi ajánlatukban még 800 ezer forintot kértek, de több tárgyalást követően az oszlop bontását és a távközlési
vezeték áthelyezését végül díjmentesen végzik el.
A munkák elvégzése után Aszód legforgalmasabb önkormányzati útjai mentén lévő intézmények (Napsugár Óvoda, Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium, Csengey Gusztáv
Általános Iskola) végre korszerű, felújított utakon, akadály nélkül lesznek megközelíthetőek.
Kovács Tamás alpolgármester

ASZFALTBURKOLATOT KAPNAK
AZ IPARI TERÜLET UTCÁI
Aszód Város Önkormányzata 2016. júliusában a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP) keretében pályázatot nyújtott be „Aszód, Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése” címmel, amely a
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 kódszámon befogadásra került.

Fotó: Kovács Tamás

Pest megye területéről 84 önkormányzat pályázott, ebből 11 pályázatot hirdettek ki nyertesként. Aszód pályázata pozitív elbírálásban részesült és nyert. A
megpályázott összeg teljes egészében fedezi a kivitelezés költségét, önerőt nem
szükséges biztosítanunk.
Az úgynevezett Déli-ipari területen (MOL kút mögötti terület) teljes hosszában, mintegy 1100 m hosszban aszfalt útfelület épül a Céhmester,
Galga, Iparos és Kerekréti utakon. Az útépítéssel párhuzamosan a csapadékvíz elvezető árokrendszer is korszerűsödik, az árkok egy része burkolásra kerül. A kivitelezés várhatóan szeptember elején kezdődik, és november közepére fejeződik be.
A beruházással egy sok-sok éve húzódó és rengeteg bosszúságot okozó problémahalmazt sikerült végleg megoldanunk. Reméljük, hogy a
területen működő vállalkozások munkája a szó szoros értelmében “akadálymentes” lesz, legalábbis ami a közlekedést illeti. A beruházás révén
több olyan önkormányzati tulajdonú ipari telkeket értékesíthetünk majd a jövőben, ahol újabb cégek telepedhetnek le. Az új vállalkozások
remélhetőleg új munkahelyeket teremtenek majd, az innen érkező bevételeket pedig településünk további fejlesztésére fordíthatjuk.
Kovács Tamás alpolgármester
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Eredményes volt a vis-mayor pályázat

MEGKEZDŐDHET A BREDA-PATAK
MEDERTAKARÍTÁSA
Az idei tél a szokottnál is keményebb volt. A januári hosszan tartó rendkívül hideg időszakot hirtelen felmelegedés követte. A gyors olvadás következtében két helyen tört be városunk területére az iszapos áradat: a
Falujárók útja végén és a Városréti út mentén. Városunk Kartal felőli végén már elkészült az árokrendszer, amely a szántóföldekről lezúduló csapadékvizet a Berek erdő felé vezeti el, megkímélve a volt orosz laktanya
területén élők ingatlanjait. Az árokrendszer jól vizsgázott, a kora nyári
felhőszakadást követően már nem ömlött csapadékvíz a Falujárók útjára.
A Városréti út mentén élőket a Breda-patakra az 1970-es években épült záportározó
védőgátja védte meg a komolyabb árvíztől,
a Breda mederből kilépő olvadékvíz így is
elöntötte a patak meder mentén lévő házak
kertjeit. A gát előtt összegyűlt víz nyomása
– no meg a gátépítés óta eltelt 40 év – megrongálta a gáton lévő apasztó védmű állagát, illetve az iszapos áradat szinte teljesen
feltöltötte a Breda-patak felső szakaszát. (Itt
lépett ki a mederből az olvadékvíz.) A gát
megjavítására és a meder kotrására szakértői véleményt kértünk, majd ez alapján

városunk vis-maior pályázatot nyújtott be
a Belügyminisztérium részére. A napokban
érkezett a jó hír, hogy pályázatunk a teljes
összeget megnyerte. Ebből és a hozzáadott
önkormányzati önerőből elvégezhetjük a
további károkat megelőző munkálatokat: a
gáton keletkezett hibák kijavítását és a Breda-patak felső, mintegy 400 méteres szakaszának kotrását, mélyítését.
A közösségi média bejegyzéseit olvasva kiderült, többen jó ötletnek tartanák a Városréti út végén egy vizes élőhely kialakítását.
Fontos azonban tudni, hogy a Hosszú-völgy

Fotó: Kovács Tamás

teljes területe - beleértve a gát és a záportározó területét is - nem önkormányzati hanem
magántulajdonban van. Ezért itt városunk
önkormányzata sem tavat, sem kutat nem
építhet. Az ötlet kiváló, ám kérdés, mit szólna
ehhez a terület tulajdonosa.
A mi célunk elsősorban az, hogy a Városréti út menti házak tulajdonosai biztonságban
érezzék magukat és biztonságban tudják értékeiket. Aki látta a tél végi áradást, az tudja
mire képes a természet, ha igazán nekiindul.
Kovács Tamás alpolgármester

(X)
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HÍREK VEGYESEN

FORDULAT A WASS ALBERT SZOBOR
FELÁLLÍTÁSA ÜGYÉBEN
Májusi ülésén módosította korábbi, a Wass Albert szoborral kapcsolatos határozatát a város képviselő-testülete, és úgy döntött, hogy
támogatja a Wass Albert Baráti Körnek és a vele együttműködő civil
szervezetnek az írót ábrázoló mellszobor állítására való törekvését.
A Wass Albert Baráti Kör korábban az OTP előtti járdaszigeten kívánt egy, mind az íróra,
mind a trianoni békediktátumra emlékeztető emlékművet felállítani. Ehhez a döntéshozók
2016. januárjában azzal a feltétellel járultak hozzá, hogy a kezdeményezőknek valamennyi
szakhatósági engedély be kell szerezniük, illetve elő kell teremteniük a szobor elkészítésének
és felállításának költségeit. Az önkormányzat a költségek 10%-át – maximum 1 millió Ftot – biztosította volna. Mivel nem történt érdemben előrehaladás – tudomásunk szerint a
kezdeményezőknek nem sikerült a terv megvalósításához pályázati pénzt szerezni –, és többen a szoborral kapcsolatos ellenérzésüket fejezték ki, néhány hónapja a képviselő-testület a
támogatás visszavonása mellett döntött.
A mostani változás annak köszönhető, hogy a Wass Albert Baráti Kör a korábbinál jóval visszafogottabb elképzeléssel állt elő, illetve elfogadta az önkormányzat azon javaslatát,
hogy az író szobra ne az OTP előtt, hanem a Kossuth Lajos utca 99. számú épület előtti kis
ligetben kerüljön felállításra. A mostani határozat értelmében a Wass Albert mellszobor elkészítésével, felállításával és környezetének rendezésével kapcsolatos valamennyi költséget,
terveztetést, továbbá a szakvélemény beszerzését a Wass Albert Baráti Körnek, valamint a
velük együttműködő bejegyzett civil szervezetnek kell vállalni.
A képviselő-testület a végső tulajdonosi hozzájárulást a felállítás előtti, a szobor és környezetére készített kertépítészeti terv és látványterv ismeretében adja meg.
R. Z.

HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!
(+36) 20 824 4687
aszoditukor2013@gmail.com

☐ Javában zajlik a Szivárvány óvoda energetikai korszerűsítése, amelynek munkálataival várhatóan szeptember elsején végeznek
is a kivitelezők. Mint ismeretes, Aszód Város
Önkormányzata 107, 8 millió Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert önkormányzati
közintézmények energiahatékonysági felújítása céljából. Az összegből nem csak az óvoda
épülete újul meg, hanem a Kossuth Lajos utcai
háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete
is. A fejlesztés során kicserélik a nyílászárókat,
szigetelik a külső falakat és a tetőszerkezetet,
emellett minkét épületbe napelemes áramtermelő kiserőművet telepítenek.
☐ A napokban hivatalosan is átadásra került
a város főterén a nyilvános WC, amelyet alkalmanként 100 Ft ellenében vehet igénybe az arra
rászoruló. Az illemhely 8 és 22 óra között van
nyitva, a kulcsot a helyiséget üzemeltető főtéri
kiülős vendéglátóhely alkalmazottjától kell elkérni. A városvezetés arra kér mindenkit, rendeltetésének megfelelően használja a WC-t.
☐ Esszencia címmel nagysikerű produkciót
láthatott a közönség június 11-én városunk főterén a Bekecs Néptáncegyüttes jóvoltából. A
2014-ben a Repülj Páva! című tehetségkutató
verseny különdíjas együttese Közép-Erdély
táncaiból mutatott be összeállítást. Az erdélyi táncosok műsora a nyárádszeredai tanács
viszonzása volt az ajándék röntgengépért,
amit az aszódi önkormányzat adományozott
testvértelepülésünknek.
☐ Néhány hete – májusi lapszámunk utcára
kerülését követően – elkészült a temetőnél a
ravatalozó épülete felé vezető út menti közvilágítási hálózat. A mintegy 1 millió Ft-ba került
beruházás során új oszlopokat állítottak, amelyekre új közvilágítási lámpatesteket szereltek
fel. Ezeket az ÉMÁSZ Hálózati Kft. díjmentesen biztosította. Az új közvilágítási hálózat a
városi rendszerre került rákötésre, így nem csak
ideiglenesen, hanem minden éjszaka világít.
☐ Nagysikerű évadzáró koncertet adott június 17-én a Stellaria Media Női Kar. Az esten
közreműködött Ombódi Diana zongorán,
valamint városunk díszpolgára Mukk József
operaénekes. Az énekkart Énok-Nagy Levente vezényelte, aki néhány nappal korábban a
Csengey iskola énekkarának tanévzáró koncertjét is dirigálta. Az a koncert egyben búcsú
is volt, ugyanis a karnagy ősztől a veresegyházi
általános iskolának ének-zene tagozatán folytatja pályafutását. Örömteli ugyanakkor, hogy a
Stellaria Media Női Kart továbbra is ő irányítja.
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Helyi értékeknek tapsolhatott a közönség az V. T.A.P.S.-on

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
(Folytatás az 1. oldalról.) A szimfonikus zenekar ezúttal is nagyszerű produkcióval szórakoztatta a közönséget, és most is becsempészett
a repertoárba ritkaságszámba menő darabot,
mégpedig Johann Strauss Egyiptomi indulóját,
ami tekintettel a nagy hőségre, igencsak telitalálatnak bizonyult. Emellett szláv, ír és spanyol
dallamok is felcsendültek, és elhangzott a közönség egyik nagy kedvence, a Csillagok háborúja című film ismert betétdala is.
A zene az est folyamán továbbra is kiemelt
szerepet kapott, hiszen fellépett Pál Lajos né-

hány harmonikás növendékével, valamint
bemutatkozási lehetőséget kaptak a zeneiskola ütős tanszakának növendékei is. Tanáruk,
Szaniszló Richárd pedig jazz vibrafonos koncertet adott.
A rendezők idén is ügyeltek arra, hogy
minden korosztály találjon magának elfoglaltságot. A kisebbek interaktív mesejátékban
vehettek részt, az irodalmat kedvelők Barabás
Tamás Csodaváró á’ la carte című olvasószínházába kukkanthattak be, a táncos lábúak
pedig ifj Rónai Lajossal rophattak táncot a

táncház keretében . Természetesen a múzeum
ajtaja is kitárult az érdeklődők előtt, őket Klamár Balázs történész kalauzolta, és mesélt soksok érdekességet a kiállított tárgyakról. Aki
nem csak kultúrára volt éhes, az is talált harapnivalót, ugyanis az este folyamán a Generációk Napján rendezett főzőverseny második
helyezett csapatának , a Született feleségeknek
finom főztjét kóstolhatták.
Sokan várták a fényfestést. Odler Zsolt ezúttal az 500 éves jubileumát ünnepló reformációra fűzte fel a múzeum épületének falára vetített képes mondanivalóját, aratva vele zajos
sikert. A rendezvény immár hagyományosan
a tűzugrással ért véget.
R. Z.

Fotók: Rácz Réka

LESZÜRETELTÉK A LEVENDULÁT
Sokunk kedvence a levendula. Ez a finom illatú virág egyszerre fűszerdísz-és gyógynövény egyben, ráadásul nem igényel tápanyagban gazdag
talajt, és még szárazságtűrő is. A felhasználási területe kezdetektől
fogva széles. Az ókorban szépítő szerként használták, később felfedezték a növény gyógyhatásait. Készülhet belőle tea, a kipréselt illóolaj pedig ma is fontos alapanyaga a gyógyszeriparnak. A háziasszonyok az illatán túl azt is szeretik, hogy a növény éppen ezzel űzi el a tárolt ruhákra
veszélyes molylepkéket. Sokan készítenek a virágból szörpöt és lekvárt.
Három esztendeje a Szent István parkba telepített ágyásoknak köszönhetően az aszódi és
környékbeli hölgyek helyben is beszerezhetik
a következő esztendőig kitartó csokrokat. A

levendulaszüret ráadásul már városi programnak számít, amely lehetőséget ad egy kis
beszélgetésre, nassolásra, és persze arra, hogy
gyönyörködjenek a PAMI néptáncosainak

műsorában. A diákok szintén hagyományos
fellépői a szüretnek.
Idén június 15-én várták a lányokat, asszonyokat a térre, akiket Sztán István polgármester köszöntött. A már említett műsort követően aztán villámgyorsan csattogtak az ollók, és
gyorsan gyűlt a virág a kis kosárkákban. Aki
lemaradt a júniusi szüretről, azzal vigasztalhatja magát, hogy szeptemberben még egyszer van lehetőség levendulát szedni. További
jó hír, hogy újabb ágyásokat telepítenek, így
jövőre még több virág várja majd e növény
kedvelőit.
R. Z.

Fotók: ifj. Rácz Zoltán
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Ismét generációk találkozhattak Aszódon

HAGYOMÁNNYÁ VÁLT A RENDEZVÉNY
Május 27-én immáron második alkalommal rendezte meg a Generációk
Napját Aszód Város Önkormányzata, amelyen a térség további 10 települése képviseltette magát. A főzőversennyel kezdődő egész napos rendezvényen igazi Galga menti piknik hangulat uralkodott. Akadtak ,akik
beérték a kitűnő ételek elfogyasztásával, kellemes lazulással, remek beszélgetésekkel, de sokan ültek a színpadhoz is, amikor számukra kedves
előadók szerepeltek. Az Aszód Város Kulturális Központ munkatársai
pedig a gyerekeknek állítottak össze színvonalas programokat.

ASZÓDI TÜKÖR

Anton Ardelean, Tótmogyorós polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott, számukra az aszódi program a magyar-román
kapcsolatok megerősítésének lehetőségét
kínálja. Jó példaként említette saját települését, ahol konfl iktusoktól mentesen élnek
együtt a két nemzet tagjai. Külön megköszönte azt a figyelmességet, hogy a közelgő
születésnapja alkalmából a vendéglátók felköszöntötték őt.
A Generációk Napja keretében megrendezett főzőverseny harmadik helyezettje a Pol-

gárőrök csapata lett. Második helyezést ért el
a Született feleségek gárdája, míg a győzelmet
ezúttal az Aranykapu Bölcsőde kollektívája
szerezte meg. Ők Berényiné-féle Letenyei rakott káposztát főztek, amelynek pikáns ízét
egy Letenyéről származó titkos fűszerkeverék
A már említett főzőversenyre ezúttal is több
tucat közösség jelentkezett. 11 óra magasságában már fenséges illatok keringtek a levegőben, nem csoda, hogy a kíváncsiskodóknak
összefutott a nyál a szájukban. Szerencsére nagyon sok csapat vállalta, hogy a csapattagokon
és hozzátartozókon túl másokat is szívesen
látnak egy-egy tál finom ételre. Az elkészített
finomságokat ezúttal is zsűri értékelte, ám ezúttal nem a zsűritagok járták az asztalokat, hanem amikor elkészült az étel, a közösség tagjai
vittek kóstolót belőle a bírálóknak.
A programra testvérvárosunkból, Tótmogyorósról is érkezett küldöttség Anton Ardelean polgármester vezetésével, mégpedig
a Fanfara Stibina fúvószenekar. Az együttes
nemcsak ezen a napon, hanem előző este a
Szabadság téren is adott koncertet, ízelítőt adva az érdeklődőknek, milyen az igazi
esztrádzene. Rajtuk kívül fellépett még a
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
fúvószenekara, valamint néptánccsoportja.
Az idősebb korosztály Csongrádi Katának,
valamint Leblancz Győzőnek és partnerének Tóth Évának tapsolhatott, akik musical,
illetve operett dallamokkal kedveskedtek
nekik. Az esti zenés mulatságról Mándity
István és fia gondoskodott.
A rendezvény fővédnöki tisztét térségünk
országgyűlési képviselője, Vécsey László töl-

tötte be, aki elsőként a gyermekeket köszöntötte, és azt kívánta nekik, hogy tartalmas
egész napot töltsenek el szüleikkel, nagyszüleikkel. A honatya aggodalommal szólt a néhány nappal korábban lezajlott manchesteri
merényletről, amelyben gyermekek és fiatalok is életüket vesztették. – A merénylet arra
figyelmeztet, hogy szolidárisak kell lennünk
elsősorban egymással, és a különböző generációk közötti kapcsolatot erősíteni kell. Erre
kiválóan alkalmas az aszódi rendezvény – vélekedett a képviselő.
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adta. Különdíjas lett a Sztrapacska nevet viselő baráti közösség, amely nemcsak az ételeivel
– tárkonyos vadraguleves, resztelt csirkemáj,
sült és párolt hal – aratott osztatlan sikert, hanem azzal is, hogy 170 ember étkeztetését vállalta magára.
Összességében színvonalas rendezvényen
vehetett részt, és találhatott magának egész
napos elfoglaltságot az, aki kilátogatott a Fesztivál térre. Folytatás jövőre!
R. Z.
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A gyászt nem levetve, a veszteséget nem feledve emlékeztünk

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Idén új helyszínen, a Szabadság téren tartottak városi megemlékezést
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Megemlékező beszédet Vécsey László országgyűlési képviselő mondott, majd a jelenlévők mécseseket és koszorút helyeztek el az emléktáblánál, így emlékezve mindazokra, akik az elmúlt 97 esztendőben tetteikkel járultak hozzá ahhoz,
hogy nemzetünk fennmaradjon.

Mint ismeretes, a Magyar Országgyűlés 2010-ben
június 4-ét – a trianoni békediktátum aláírásának
dátumát – a Nemzeti Együvé Tartozás Napjává
nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek.
Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést
városunkban június 2-án. Az alkalomra immá-

ron új helyszínen, a Szabadság téren került sor,
mivel az emléktáblát a város korábban áthelyeztette a megújított Hősök emlékművének falára.
Az ünnepség a Himnusz hangjait követően
az Örökségünk című zenés irodalmi összeállítással folytatódott, amit a Pesti Zenés Színpad
művészei adtak elő. Ezt követően Vécsey László országgyűlési képviselő mondott ünnepi
beszédet. A honatya elsőként a már említett

TANÉVZÁRÓ KONCERT
FONTOS BEJELENTÉSSEL
Remek egyéni hangszeres és zenekari produkcióknak tapsolhatott a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hagyományos tanévzáró
koncertjének közönsége.
A június 10-én az evangélikus
gimnázium aulájában tartott
rendezvényen a közönség óriási tapssal vette tudomásul
Sztán István polgármester
azon bejelentését, hogy Aszód
Város Önkormányzata és a
Dunakeszi Tankerület megállapodásának köszönhetően a PAMI
a 2017-18-as tanévben is a jelenlegi helyén működhet. A korábban
– 2016. december 12-én kötött vagyonkezelési szerződés szerint a
tankerületnek 2017. augusztus 31-ig át kellett volna adni a Művelődás Házában a zeneiskolai ingatlanrészt. Mivel a tankerületnek az
elmúlt időszakban nem sikerült megfelelő épületet találnia az intézmény elhelyezésére, kezdeményezte a szerződés módosítását, amit a
város képviselő-testülete – tekintettel a zeneiskolának a város kulturális életében betöltött fontos szerepére – elfogadott és megszavazott. A megállapodás a 2017/18-as tanévre vonatkozik.
Rácz Zoltán
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törvény elfogadásakor elhangzott preambulumot idézte fel, majd magát a törvényt méltatta, amely egyszerűen fogalmazza meg az
egységes magyar nemzetre irányuló törekvést.
A szónok ezt követően azt a nagyon sokszor elhangzó kérdést tette fel, hogy szabad-e, lehet-e
a békediktátum évfordulóján bármit is ünnepelni. Úgy vélekedett, ha a trianoni békediktátumot úgy tekintjük, mint a magyar nemzet
teljes felszámolását célul kitűző aktust, akkor
97 év után elmondható: nem sikerült a döntést
meghozók törekvése. Ünneplésre adhat okot
az a tény, hogy a magyar nemzet tovább él, és
nemcsak az országhatáron belül találjuk tagjait. Naponta tapasztalhatjuk a nemzeti öszszefogás egyértelmű jeleit, és azt, hogy egyre
többen tartják fontosnak, hogy meg is őrizzék
hagyományaikat. A kormány döntéseinek köszönhetően pedig ma már nem nőhet fel úgy
fiatal, hogy ne tudja, az országhatáron túl is
élnek magyarok.
A beszédet követően a jelenlévők mécseseket
és koszorút elhelyezve emlékeztek mindazokra,
akik a trianoni békediktátum életbe lépése óta –
dacolva minden nehézséggel és tragédiával – tetteikkel arra törekedtek, hogy a magyar nemzet
ne vesszen el, hanem megmaradva erősödjön. A
megemlékezés a Szózat hangjaival ért véget.
R.Z

Helyi élet
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TÉRZENÉVEL ÉS NÉPTÁNCCAL INDULT
AZ IDEI NYÁRI PROGRAMSOROZAT
Hagyományteremtő céllal rendezték meg városunkban az I. Galgamenti
Térzene és Néptánc Találkozót, amelyen nemcsak a városunkban zenét,
néptáncot tanuló gyerekek léptek fel, hanem környékbeli néptánccsoportok és zenekarok is. A találkozó egyébként az Aszódi Zenés Esték
programsorozat nyitánya volt.
Dr Magyari Zita a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a találkozó létrejöttével
kapcsolatban Joseph Haydn példáját hozta fel,
akinek az Eszterházy-család volt a fő mecénása,
és többek között az ő támogatásának köszönhetően is születhettek meg a remekművei. A
szóban forgó esemény megvalósulását az önkormányzat részéről Sztán István polgármester,
míg a Dunakeszi Tankerület részéről Eich László
igazgató karolta fel, abban bízva, a gyerekeknek
ezzel a fellépések magasabb színvonalú megvalósítását és a siker örömét, a közönségnek pedig a
tartalmas kikapcsolódás lehetőségét biztosítják.
Sztán István, a város első embere megnyitó
beszédében megköszönte az iskolának, hogy
vállalta az úttörő szerepet, és megszervezte az
eseményt, majd felsorolta mindazon programokat, amelyek a nyár folyamán vártak, illetve

várnak ránk, Galga mentiekre.
A műsor a Péceli Alapfokú Művészeti Iskola Ossó János fúvószenekarának szereplésével
kezdődött Fejes István vezényletével, majd őket
a helyi fúvósok követték Rónai Lajos címzetes
igazgató dirigálásával. Ezt követően a zeneiskola szimfonikus zenekara lépett pódiumra,
és adott nagyszerű koncertet dr. Magyari Zita
igazgató irányításával. A zenekar ezúttal kiegészült a PAMI püspökhatvani harmonika
tanszakának növendékeivel, valamint tanárukkal, Pál Lajossal. A délután folyamán föllépett
még a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
fuvolazenekara, majd a néptánc vette át a főszerepet. A közönség a PAMI valamennyi néptánccsoportjának tapsolhatott. Felkészítő tanáraik Széphalmi-Tóth Judit, Moussa Ahmed,
Kovács Éva, Veresné Hajdú Zsuzsanna, ifj. Ró-

nai Lajos és Bertók Adrienn voltak. A zenét a
Fix Stimm zenekar szolgáltatta. Vendégek a
néptánc blokkban is szerepeltek. A Dunakeszi
Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pántlika és Keszkenő csoportjának tagjai dél-alföldi
és mezőföldi táncokat roptak, míg a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola néptánc csoportja galgamácsai gyereklakodalmast mutatott be Kovács Éva tanárnő vezetésével.
A rendezvényen a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskolának nemcsak a zenészei, néptáncosai
képviseltették magukat, hanem a képzőművészeti
tanszak tagjai is, Tőkés Réka tanárnő irányításával. Így azok, akik kedvet éreztek hozzá, kipróbálhatták kreativitásukat, kézügyességüket is. A
nagyszerű délután az ütős tanszak növendékeinek
produkciójával ért véget.
R. Z.

KEDVES OLVASÓK!
Szeretnénk megköszönni, hogy kitartóan, hónapról hónapra elolvasták az
aszódi Óvoda életéről szóló tudósításainkat. Rengeteg programmal tettük
érdekessé az őszi, téli, tavaszi hónapokat és természetesen ezt tesszük
a nyárral is. Hiszen óvodánkban nyáron sem áll meg az élet, bár átveszi
a főszerepet az udvar és a szabad játék, de pedagógusaink nyáron is élvezetes programokkal készülnek, színesítik a gyermekek mindennapjait.
Engedjék meg nekünk, hogy most ne programokról írjunk. Szeretnénk pár szót szólni az
intézmény dolgozóiról – az óvodavezetőről,
óvodapedagógusokról, dajkákról, pedagógiai
asszisztensekről és nem utolsó sorban az óvoda
titkáráról – akik egész évben programokat szerveztek, játszottak, mosdóba kisértek, ebédeltettek,
altattak, vigasztaltak, meséltek, énekeltek, csak
hogy néhány dolgot említsek abból a rengeteg
tennivalóból, ami egy óvodában szükséges ahhoz, hogy a gyermekek egészségesen fejlődjenek.
Számunkra elsődleges cél, hogy boldog gyermekkort biztosítsunk. Óvodánk hajtóereje nem más,
mint a gyermeki nevetés. Minél több az óvodás
kacaj, annál jobban működünk. A mi csapatunk
egy vidám, mosolygós, jókedvű és gyermekcentrikus közösség. Azért munkálkodunk nap, mint
nap, hogy a gyermekek arcára és szívébe mosolyt
csaljunk. Legfontosabb számunkra, hogy ŐK jól
érezzék magukat az óvodában. Minden nap egy
mesevilágba érkeznek és nekünk, az óvoda dol-

gozóinak az a fő feladatunk, hogy ezt a gyönyörű,
tiszta gyermeki világot még szebbé tegyük. Azt
gondoljuk, hogy minden óvodás gyermek egy
különleges kisember. Fantasztikusak, egyediek.
Foglalkozásunk egyben a hivatásunk is, másképpen nem működne ilyen jól az Óvoda … és
igen, idén is megérte, mindig megéri a fáradozás.
Kérem, engedjék meg, hogy Müller Péter szavait idézve köszönjük meg eddigi figyelmüket:
„Néztél már gyerekszembe? Pár éves gyerek

szemébe. De nem úgy felszínesen, ahogy mi egymásra nézünk – hanem komolyan. Kíváncsian.
Mélyen. (...) Édenkerti tekintet ez. Zavartalan békés. Tiszta. És... boldog? Igen, boldog. De nem úgy,
hogy örömteli, hanem úgy, hogy egységben él önmagával: egy olyan világból néz, ahol nincs még
hasadtság, dráma, – ahol a lélek még nem koszos.”
Karácsonyné Izeli Zsuzsanna,
Petréné Magyar Mária

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti Tagintézményének tanulói, a gyerekek szülei és tanárai köszönetüket fejezik ki a Poligrat cégnek. Tormáné Kovács Mária, volt tanítványunk és a Szülői Közösség képviselőjének szervezésében az iskolának 300 000 Ft értékben adományoztak. Gazdagodtunk
egy kültéri hangosító berendezéssel, nyomtatóval, lamináló és vágógéppel, és sok-sok sporteszközzel.
Köszönettel a cég vezetőinek és dolgozóinak: A gyerekek és a tantestület
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Iskolai élet

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGEK
BÚCSÚZÓ TANÁROKKAL
A tanévzáró ünnepség általában a tanév legvidámabb eseménye, amolyan csak a szépre emlékezem alkalom. Kölcsönösen várja mind a diák,
mind a pedagógus, s bár az év során közösen megélt kellemes események is eszébe jutnak még, de igazából már az előtte járó pihenésre fordul a figyelme, s számtalanszor végig gondolja, mi mindent fog csinálni,
amire év közben nem jutott elég alkalom.
Nyilván másként éli meg ezt az ember akkor, ha
tudja, nincs folytatás, ha eszébe jut, ősszel már
neki nem fog szólni a csengő. Idén városunkban több meghatározó pedagógus is nyugdíjba
ment, akiken valószínűleg átfutott ez a gondolat.
Az Aszódi Evangélikus tanévzáró ünnepségén öt pedagógus nyugdíjba vonulását jelentették be. Ősztől megérdemelt pihenését kezdheti meg Bobály Jolán, Penák Dóra és Soós
Éva tanárnő. Bobály tanárnő 1998-tól dolgozott az egyházi gimnáziumban, 2016-ban pedig megkapta az iskola által adományozható
legmagasabb kitüntetést, a Bruth János-díjat.
Penák Dóra tanárnő 1994-től óraadó tanárként, majd 1997-től főállású pedagógusként
tanított a gimnáziumban. Az iskola javaslatára

a város 2013-ban Koren István-díjjal tüntette
ki. Soós Éva tanárnő szintén óraadóként kezdett dolgozni az iskolában, majd 1997-ben
teljes állásban vállalt itt munkát. Ő 2009-ben
részesült a Bruth János-díjban.
Ritka alkalom, amikor tanár házaspár egyszerre búcsúzik a katedrától. Most ez történt
az evangélikus gimnáziumban. Dr Roncz Béláné és dr. Roncz Béla szeptembertől szintén
nyugdíjba vonul. Figyelemmel a pedagóguspályán nyújtott teljesítményükre, az iskola
vezetése úgy döntött, hogy mindkettőjüket
Bruth János-díjban részesíti. A gimnáziumot 23 éve irányító igazgatónak a kitüntetést
Mekis Ádám esperes nyújtotta át. A búcsúzó
intézményvezető 2008-ban a Magyarországi

CÉLEGYENESBEN AZ EGYHÁZI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÍTÉSE
Rövidesen elkészül az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium általános iskolai
szárnyának épülete.
A kivitelező Épkomplex Kft. kivitelezésében készülő 10 tantermes iskola
– amely kiegészül külön tanári szobával, további hat kisebb kabinettel ,
kiszolgáló helyiségekkel és tornateremmel is – műszaki átadása várhatóan július 25-én lesz, míg az ünnepélyes birtokba vételre augusztus 31én, az ekkor tartandó tanévnyitó ünnepséget követően kerül sor. Szeptember elsejétől két első, két második, egy harmadik és egy negyedik
osztály tanulói ülnek itt iskolapadba.
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Evangélikus Egyház Péterff y Sándor Oktatási
Díját vehette át, 2009-ben pedig Aszód Város Önkormányzata ismerte el a munkáját az
Aszód Városért Kitüntetéssel.
Az ünnepély szép gesztusa volt, hogy nemcsak a kollégák és a búcsúzó diákok képviselői
köszöntötték az igazgatót, hanem a korábban
itt végzettek is: elsőként a 19 évvel ezelőtt végzett osztályok diákjai járultak dr. Roncz Béla
elé, majd a később végzett osztályoké is, és egyegy szál virággal köszönték meg a munkáját .
A vezetőt egyébként csak mint igazgatót búcsúztatta a tantestület és a diákság, ugyanis
ősztől nyugdíjasként más beosztásban tovább
dolgozik az iskolában.
Nemcsak az egyházi iskolában búcsúztattak
pedagógust. A Dunakeszi Tankerület a pedagóguspályája során nyújtott lelkiismeretes és
eredményes munkájáért elismerő oklevelet
adományozott a katedrától szintén búcsúzó
Karácsondiné Nagy Erzsébetnek, a Csengey
Gusztáv Általános Iskola Rákóczi utcai Tagiskolájának igazgatóhelyettesének. Az oklevél
átadására ugyancsak az iskola tanévzáró ünnepségen került sor.
R. Z.
Fotók: Koncz István

Egészségügy

Átszervezéssel igyekeznek tovább javítani a szolgáltatást

ALAPELLÁTÁSI ORVOSI ÜGYELET:
NEM MEGHOSSZABBÍTOTT RENDELÉS!
Tovább bővült az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kht által ellátottak száma: a
társaság immáron 32 ügyeleti központjához 1.200.000 beteg fordulhat
baj esetén. Az aszódi központ ügyelettől 2016-ban összesen 2062-an
kértek segítséget, vagyis 100-an kevesebben, mint 2015-ben. A lakosság számarányát figyelembe véve ezúttal is Domonyból fordultak hozzájuk a legtöbben, míg a legkevesebben Ikladról kértek segítséget.
Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kht. az indulásakor 15 ezer embert látott el. Ma a munkatársai
az ország kilenc megyéjében és a fővárosban
szolgálják a betegeket. Az alapellátási tevékenység mellett kórházi ügyeleti szolgáltatást
is ellátnak, illetve sürgősségi osztályokat működtetnek. Az ügyeleti rendszerben több, mint
320 orvos és mintegy 400 szakdolgozó végez
feladatot. Érdekesség, hogy még a gépkocsivezetők esetében is elvárják a megfelelő sürgősségi jártasságot, vagyis nekik is ápolói vagy
mentőtiszti végzettséggel kell rendelkezniük.
A cég folyamatosan fejleszti eszközparkját, a
legkorszerűbb orvosi műszerekkel rendelkeznek. A gyógyszerkészítmények tekintetében is
szélesebb a választék, az ügyeletekben használt
20 féle, előírásokban szereplő szerek esetében
52 félét alkalmaznak. Nagy gondot fektetnek
a gépjárműparkra is, az általuk használt gépkocsiállomány az utóbbi években megújult,
és azokon a helyeken, ahol fontos, összekerék
meghajtású gépkocsit tartanak szolgálatban.
Az ügyeleti betegellátás színvonalának javítása, illetve az indokolatlan párhuzamos
riasztások elkerülése érdekében 2016. december 1-től saját diszpécserközpontot működtetnek, amely azonban továbbra is szoros
szakmai kapcsolatban maradtak az Országos
Mentőszolgálat területileg illetékes irányítócsoportjaival. Az új rendszer lényege, hogy
a hívásokat a saját központjuk fogadja, de az
OMSZ-hez beérkezett ügyeleti megkereséseket is átveszik, vagyis a segítségre szoruló egy
telefonszám használatával több helyről is segítséghez juthat.
Az aszódi területi ellátás – Aszód, Domony,
Iklad, Kartal, Verseg – ügyeleti terhelése továbbra is jóval az országos átlag alatt van:
2016-ban az összes település átlagában 109
ellátás/1000 lakos/ év volt, vagyis 1000 főnyi
lakosra egy év alatt 109 ellátás jutott. Hétköznap átlagosan 3-4, hétvégén és ünnepnapokon
8-9 fő kereste föl az ügyeletet. A legtöbben Domonyból kértek segítséget, míg a legkevesebben Ikladról érkeztek. A hónapokat vizsgálva
megfigyelhető, hogy a február, a július, az október és a december volt a legforgalmasabb.

A segítséget kérők 67 %-át a rendelő ügyeleti helyiségében látták el, 33 %-ukat pedig az
otthonukban. Az ellátott betegek 18 %-a volt
kiskorú. A páciensek 15 %-át kellett kórházba
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utalni, az Országos Mentőszolgálat gépkocsijára pedig az esetek 9 %-ában volt szükség.
Továbbra is gondot okoz a sok indokolatlan
hívás, amikor is semmi nem indokolja a sürgősségi ellátást, a segítséget kérő ezt az orvosi
rendelés meghosszabbításának gondolja, és
kényelmi szempontból, a szakrendeléseken
való várakozást kiváltva igyekszik gyógyszerhez, vizsgálathoz. Sajnos ezzel azokat veszélyezteti, akiknek valóban azonnali segítségre,
beavatkozásra van szüksége.
A tájékoztató szerint 2016-ban esztendőben
egyetlen panaszbejelentés sem érkezett az
aszódi ügyelet munkájával kapcsolatban. A
képviselő-testület megköszönve az áldozatos
munkát, fogadta el a beszámolót.
R. Z.

SEMMELWEIS NAP
AZ ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZBAN
Semmelweis Ignác születésének 199. alkalmából tartottak ünnepi
megemlékezést az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben.
Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója köszöntő beszédében hangsúlyozta, az egészségügyi ágazatban különösen fontos, hogy az ott dolgozókat elismerjék, motiválják, amelyre jó alkalmat ad a Semmelweis Nap. Az ünnepség keretében adjunktusi kinevezést vehetett
át Dr. Csordás Izabella belgyógyász szakorvos, Dr. Fodor Andrea Ágnes aneszteziológiai és
intenzív terápiás szakorvos, Dr. Böjte Gyöngyi reumatológus szakorvos, Dr. Reza Moazem
Karim belgyógyász szakorvos
Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben végzett eredményes, példamutató munkájáért főigazgatói dicséretben részesült Törökné Balogh Andrea műtős szakasszisztens,
Kalyóné Gugyela Judit csecsemő- gyermek szakápoló, Kolozsvári Péterné asszisztens, Turjányi Erzsébet főszakács.
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara idei kitüntetését Rusainé Klátyik Krisztina a
járóbeteg szakrendelő vezető szakasszisztense kapta. .
Ezt követően az intézetben 40, 30, 20 és 10 éve dolgozó kollégákat köszöntötték.
ASK Hatvan
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Közbiztonság

ODAFIGYELNI, VIGYÁZNI,
BOLDOGAN NYARALNI ÉR!!!
A nyári szünidő a legjobban várt időszak az iskolások életében. Tervezgetés, szervezés előzi meg, aminek fontos része, hogy az iskolában a
rendőrség munkatársai felhívják a diákok figyelmét azoknak a szabályoknak a betartására, amelyekkel sok veszélyhelyzet kerülhető el és a nyár
valóban csodás emlékké tehető.
Ebben az időszakban olyan gyerekek is sokat lehetnek egyedül, akiknek az iskolaév alatt megoldott a felügyelete. Nekik szól alábbi pár jó tanács.
Kérjük, olvassátok el és fogadjátok meg az
alábbi tanácsainkat:
☐ Soha ne hivalkodjatok értékeitekkel, azokat ne tartsátok látható helyen.
☐ Strandon, táborban – ahova csak a legszükségesebb dolgokat vigyétek magatokkal –

táskáitokat ne hagyjátok őrizetlenül! Kérjetek
meg egy ismerőst, hogy figyeljen rá!
☐ A késő esti órákban lehetőség szerint ne
induljatok egyedül haza, várjátok meg egymást, együtt biztonságosabb!
☐ Veszélyhelyzet, baj esetén azonnal kérjétek
egy felnőtt segítségét! Ismerjétek a segélyhívó
telefonszámokat (107, 112), illetve tanuljátok
meg szüleitek telefonszámát is.

☐ Szüleitek, nagyszüleitek telefonszáma legyen elmentve a telefonotokban, más által is
elérhető helyen.
☐ A tiltott, bódító hatású szerek fogyasztásának, használatának súlyos következményei lehetnek. Soha ne fogadjatok el senkitől számotokra ismeretlen eredetű tablettát, cukorkát,
cigarettát! A mértéktelen alkoholfogyasztás
miatt is kerülhettek veszélyes helyzetbe.
☐ Ha barátaitokkal elmentek otthonról, feltétlenül jelezzétek szüleiteknek, hogy hova
mentek. Fontos, hogy a szülők ne aggódjanak
gyermekeik miatt.
☐ Idegenekben nem szabad megbízni, elkísérni őket, még útbaigazítás okán sem.
Biztonságos nyarat kíván:
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya

NÉZŐINK
FIGYELMÉBE!
Többen kerestek meg bennünket azzal
a problémával, hogy a digitális átállás
következtében valamilyen oknál fogva a
Telekom hálózatán nem tudják nézni a
Galga Televíziót. Örömmel tájékoztatjuk
Önöket, hogy televíziónk műsora interneten a www.facebook.com/galgatelevizio címen is elérhető, illetve anyagaink
megtekinthetők a hozzá rendelt Youtube
csatornán is.
Varga Mihály
ügyvezető

APRÓHIRDETÉS
☐ Lengyel öntvénykazán, ÉTI 35 gázkazán, villanybojler, gázbojler, alumínium
radiátorok, 2 db gázkonvektor, székek,
sublót eladó. 06 30 9402-713.
☐ Még min dig 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!” Tel.:
20 824-4687.

2017. nyár

Sport

ASZÓDI TÜKÖR

ASZÓDI LÉGIÓ FUTOTT A BALATON KÖRÜL
Az utóbbi években a statisztikai adatok szerint jelentősen megnövekedett
Magyarországon azok száma, akik rendszeresen futnak. A motiváció esetükben különböző lehet, mint ahogy a vállalt kilométerek száma is. Akadnak,
akik egészen extrém távolság teljesítésére is vállalkoznak, mint például az
Aszódi Légió tagjai, akik tavasszal a Balaton-Szupermaratont teljesítették,
amely során négy nap alatt körbe futották a tavat. A váltó két tagját, Maschek Zoltánt és Torda Zoltán elsőként magáról a versenyről faggattam.
M. Z.: A Budapest Sportiroda ezt a versenyt
immáron tíz éve minden esztendőben megrendezi. Ezen egyénileg és váltóban is lehet
indulni. A távolság ezúttal 193,5 km volt, Balatonfüreden technikai okok miatt két kilométerrel rövidebb szakaszt jelöltek ki. Csapatban
indultunk, ami négy fős lehet, de mi ezúttal
hárman voltunk: Aszódi Légió néven neveztünk. A táv teljesítése azért volt nehezebb,
mert egyikünknek sem volt pihenőnapja. Király Tamás volt egyébként a trió harmadik tagja. Van egy negyedik tagunk is, Bakos Rózsa,
de ő most nem vett részt a versenyen.
T.Z: Tudni kell, hogy a távolságot három
szakaszra osztják. A naponkénti etapot kellett
hármunknak, egymást váltva teljesítenünk.
Amíg valamelyikünk futott, a többiek autóval
a soron következőn váltás helyére utaztak.
Mi ösztönzi az embert a futásra?
T. Z.: Nekem az életmódváltás volt az indíték,
volt egy kisebb túlsúlyom a 40-es éveim elején
és orvosi javaslatra életmódot váltottam.
Az életmódváltás nem feltétlenül ennyi futást jelent…
T. Z: Nem ennyivel kezdtem én sem, hanem 4
km-el megtételével, illetve korábban még kevesebbel. A Budapest Sportiroda rendezvényeivel László révén ismerkedtem meg, és közösen
határoztuk el, hogy lefutunk egy félmaratont,
erre kezdtünk el felkészülni .
M. L.: Én is egyfajta túlsúly miatt kezdtem el
futni, de először kerékpároztam. Aztán volt egy
balesetem, így átálltam a futásra. A versenyszellem viszont munkálkodott bennem, és ez motivált arra is, hogy félmaratont fussak, és közben
azt figyeljem, mennyit javult az időeredményem.
Egészséges ez ? Sokan mondják azt, hogy a futás – mivel a legtöbbször aszfalton történik –
tönkreteszi az izületeket. Ti a felkészülés során
hány kilométert hagytok magatok mögött?
T. Z.: Heti 40-50km-t futunk általában heti
3-4 alkalomra osztva ezt.
Hol szoktatok futni ?
M. L.: Változó. Az ember egy idő után megunja ugyanazt a környezetet, Zoli jobban szeret
Hatvanba kifutni, én inkább a bagi ipari terü-

let felé. Ami az egészség részét illeti: rengeteg
szakirodalmat olvastam, amikből természetesen kiderült, hogy nemcsak a futócipő számít
rendkívül sokat, hanem a futótechnika is.
A futócipőt értem, de a futótechnika? Nem
minden ember ugyanúgy fut ?
M.L.: Látszólag minden ember tud futni, de sokan
tényleg egészségtelenül teszik ezt. Sokat számít a
talajfogás. A türelmetlenség is sokszor okoz bajt.
Minden korosztálynak van egy tűrőképessége,
amit ha túllépünk, óhatatlanul sérülés a következménye. A szervezet ezt mindig jelzi. Mi például
megmérettük a pulzustartományunk, amiben
futnunk kell, és ezt igyekszünk nem túllépni.
A talajfogást hogyan kell érteni? Gördülő
cipő módszer ?
T. Z.: Igen, talpra kell érkezni, sarokra nyújtott, ha
sarokra nyújtott lábbal érkezem minden izületem
ütést kap. Komoly szakirodalma van a megfelelő
mozgásnak. Érdekes módon gyerekkorban ez a
mozgás természetes, viszont felnőtt korra elfelejtjük, és akkor már a lépéstechnika szerint futunk,
ami viszont a sportszergyártók érdeke.
Lacival sok szakmai vitám van, de amit az
előbb említett, teljesen egyetértek. Amikor mi
elkezdtünk futkosni, én hirtelen akartam sokat,
15km-eket futottam, és fáradásos törésem lett.
Egy sportorvos akkor azt mondta nekem, hogy
sose akarjak többet futni, mint amennyit tudok.
Két év alatt mintegy 3400-3500 km-t futottunk,
és nem volt sérülésünk. A lényeg tehát, hogy a
sportban nem szabad gyorsan eredményt várni.
Mondjátok, ezeken a futóversenyeken tényleg fontos, ki hányadik helyen ér célba?
M. L.: Vannak nagyon felkészült és profi futók,
akik elől futnak és tényleg versenyeznek. Mi,
amatőrök inkább az idővel versenyzünk, amit
kitűzünk magunk elé. Ha nem sikerül teljesíteni
a szintidőt, keressük az okot, miért nem sikerült.
Az elején mindketten azt mondtátok, a futással életmódot kívántatok változtatni. A
táplálkozásban is végbement ez a folyamat?
Viszlát sonka ?
T. Z.: Igen, az étkezésben is változtattunk. ám ez
leginkább a mennyiségben mutatkozik meg. A
verseny előtt a lassú és gyors feloldódású szén-
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hidrátok bevitele egyaránt fontos, verseny után
pedig a fehérje bevitele elengedhetetlen. Egyébként ebben is mások vagyunk, én például verseny előtt simán megeszem a lekváros bundás
kenyeret. Ráadásul nekem a reggeli a főétkezés,
utána pedig csak zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok, délután kettő után pedig már semmit
nem eszem. Ezt szoktam meg, de mindenkinek
magán kell kitapasztalni, mi a legjobb.
Mi a következő cél?
M.L: Ezek mindig nőnek. Elhatároztam, innentől már csak maratont fogok versenyszerűen futni, utána pedig jöhet az ultramaraton.
Kérdezted, mennyire egészséges ez. Jómagam
mentálisan rengeteget fejlődtem, jóval kitartóbb lettem, és ez más területre is igaz.
Futottatok már maratont ?
T. Z: Igen, 2016 márciusában a Maratonfüred
elnevezésű versenyen futottuk az elsőt és láttuk, hogy van aki egyénileg, van aki csapatban
futja le a távot. Utóbbi plusz motivációt ad, mivel az ember úgy érzi, a többiekért is fut.
Sikerülte-rávennetek másokat is, hogy kövessék a példátokat?
M.L.: Egy fél éve a feleségem rövidebb távokon
már elkezdett futni a szomszédokkal, idén pedig már egy 10km-es eseményen is részt vett. A
versenyekre a családot is viszem, és amíg én futok, vagy szurkolnak vagy más programokon
vesznek részt.
T. Z.: Próbáljuk szervezni az embereket,
több-kevesebb sikerrel. A facebook-on is elindult egy kör, ahol bárki érdeklődhet és csatlakozhat hozzánk.
Mi a következő esztendő nagy terve?
M.L.: Jövőre megpróbálnánk egyéniben a tó
felét körbe futni Badacsonytól Siófokig. Ez 45,
illetve 52 km-es táv, ami már ultra szint. A személyes tervem, hogy 50 éves koromig szeretném körbe futni a Balatont.
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Sport

Felvidéki és romániai fiatalok voltak az iskola vendégei

TIZENHETEDSZER RENDEZTEK EGA SPORTNAPOT
Immáron 17. alkalommal rendezte meg sportnapi rendezvényét az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, amelyet dr. Roncz Béla
igazgató nyitott meg, majd ezt követően Sztán István polgármester köszöntötte a fiatalokat, és kívánt nekik sportszerű küzdelmet és kellemes
időtöltést. A gimnázium legtöbb diákját megmozgató programjának ismét voltak vendégei: ezúttal a tótmogyorósi Traian Vuia középiskolából
valamint az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus
Iskolából érkezett küldöttség.

A részt vevő osztályok kezdetektől fogva egy
vándorserleg megszerzéséért küzdenek, amelyet
a győztes közösség egy évig őrizhet. A kupa elnyerésének módja, hogy az osztály tagjai a sportnap
minden eseményén aktívan részt kell vegyenek.
A tanítás nélküli munkanapon több, mint
500 fiatal versengett. Idén ismét egy alsós csapat, a 8. B Penák Dóra osztályfőnök vezetésével gyűjtötte legszorgalmasabban a pontokat,
így egy évig ők őrizhetik a kupát.

A rövid megnyitó ünnepség után közös bemelegítéssel indult a nap, majd máris kezdődtek
a különféle versenyek. A programot megálmodó és minden évben megszervező Fáczán
Zoltán testnevelő tanár lapunknak elmondta,
a sportnap igazi célja, hogy minél több diákot
sikerüljön megmozgatni, és rávanni őket arra,
hogy minél több sportágban kipróbálja magát.
Idén például street work eszközöket is felállítottak, de kipróbálhatta magát a diákság az új
magyar sportágban, a teqballban, ami a pingpong és a lábtenisz elferdített keveréke.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20 516 5940
Polgárőrség: 06 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu

JÚLIUS
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(+36) 30 275 4718
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Orvosi ügyelet:
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AUGUSZTUS
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Dr. Dobos László

(+36) 20 925 3824
12-13.:
Dr. Tóth Béla
(+36) 30 449 6319
19-20.:
Dr. Németh Mihály
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26-27.:
Dr. Szőke Zsolt
(+36) 20 956 6529

Háziorvosok:
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dr. Horváth Anna 06 28 500 025 06 30 6352 608
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Iklad-Domony gyermek ügyeletese: Dr Vass Anna
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GALGA MENTE TÚRÁK

TIZENHARMADIK HELYEN
ZÁRTA A SZEZONT AZ ASZÓD FC
A már biztosan bennmaradó csapatunknál az utolsó három fordulóban is a fiatalok kaptak lehetőséget. Az eredmények nem túl fényesek, ám reméljük, az itt megszerzett meccsrutin később a fiatalok
és az aszódi labdarúgás céljait szolgálják.
Tápiószele-Aszód FC 7-2
A tabellán elfoglalt helyezés alapján szoros
mérkőzésre lehetett számítani. Az első félidőben rendben is mentek a dolgok, a mieink uralták a játékot és Berndt András és
Polyák Attila góljainak köszönhetően 2-1 re
vezettek. A szünetben nem tudjuk mi történt, de mindkét csapat más mentalitásban
érkezett ki a folytatásra. A hazaiak mintha
vért ittak volna, a mi fiaink pedig az öltözőben maradtak, melynek eredményeként
súlyos vereséget szenvedtek.
Aszód FC -Gyömrő 0-5
A vendégek sokáig a feljutásért is harcban
voltak, így ők számítottak a mérkőzés esélyeseinek, és bár az 50. percig reális esélyünk volt a pontszerzésre, a végén 10 percen belül 4 gólt kapva elúszott a mérkőzés.

ASZÓDI TÜKÖR

Csapatunk becsülettel küzdött, de kijött a
tudásbeli különbség.
Péteri-Aszód FC 7-2
A szezon zárómérkőzésén a tabella közepén
tanyázó Péteri otthonában lett volna lehetőség szépen búcsúzni a szezontól. Sajnos ezen
a mérkőzésen nem sikerült bebizonyítani a
fiataloknak, hogy az első csapatnál a helyük,
kilátástalan játékkal szenvedtek sima vereséget
egy papíron nem túl erős ellenféllel szemben.
Az aszódi csapat a 13.helyen zárta az idényt.
Most nyári szünet következik, augusztustól
minden valószínűség szerint ismét a megye
2-ben szerepelünk várhatóan egy átalakult csapattal. Jó pihenést a játékosoknak és a stábnak.
Hajrá Aszód!

Idén ötödik alkalommal rendezzük
meg a Galgamente túrákat. A rendezvény napján a résztvevők az
aszódi vasútállomásról indulva hat
különböző hosszúságú táv közül választva járhatják végig az Aszód környéki erdőket, legelőket, völgyeket.
Visszatekintve az elmúlt öt évre, elég sok változáson ment keresztül a túránk. Az első rendezés
alkalmával a célunk egy, a Galga-patakot egészen
az értől a torkolatig végigkísérő túra szervezése volt, ennek eredményeképpen egy 80 km-es
gyalogtúra született, Becskétől Jászfényszaruig.
Sajnos a rajt nehéz megközelíthetősége és a célból való hazajutás kevés turistának hozta meg a
kedvét a nevezéshez. Beláttuk, hogy ezekkel a feltételekkel nincs értelme évről-évre rengeteg energiával megszervezni a túrát. Ugyanakkor a bejárások során azzal szembesültünk, hogy a nem
éppen turistacélpontnak tekinthető környékbeli
erdőségek nagyszerű látnivalót kínálnak az erre
kirándulóknak. Így a folytatás mellett döntöttük,
felhasználva az első rendezés tapasztalatait. Az
egyszerűbb közlekedés miatt mindenképpen egy
ugyanonnan induló és ugyanoda érkező túrában
gondolkodtunk. Fontos szempont volt, hogy a
rajt tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető legyen, így kézenfekvő választás lett számunkra Aszód. A településről indulva felmértük
az útvonal lehetőségeket, és kellemes meglepetésként tapasztaltuk, hogy a különböző távot választóknak is tudunk olyan útvonalat kijelölni,
ami bemutatja a vidék szépségét, változatosságát.
Jelenleg 12 és 52 km között mindenki választhat
az erőnlétének megfelelő távok közül. A rövidtáv
kimondottan gyerekes családok, illetve iskolai
csoportok számára ideális, bőven van idő a túra
során megállni, nézelődni, fényképezni. A hoszszútávon a nevezőnek 13 óra áll rendelkezésére a
táv teljesítésére, amit inkább a sportosabbaknak
ajánlunk. Ez a távolság komoly megterhelést jelent az edzésben lévők számára is. Akármelyik
távot is választja a túrázó, a tájékozódás megkönnyítéséhez útleírást adunk, illetve az útvonalat majdnem teljes hosszúságában kiszalagozzuk.
Néhány helyen cukorkával, gyümölccsel, szörppel segítjük a résztvevőket a táv teljesítésében. A
célba érő túrázóknak az oklevél és kitűző mellé
jár a kézfogás a kiválasztott táv teljesítéséért. Számunkra a legnagyobb élmény a túra rendezése
során a kellemesen elfáradt, rengeteg élménnyel
visszatérő kirándulónak gratulálni a túra teljesítéséhez. Várunk szeretettel mindenkit a túra
napján az aszódi vasútállomáson található rajthelyszínre, szeptember 9-én, szombaton!
Soós Ádám
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