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Aszfaltszőnyeget kaptak
az aszódi ipari park útjai

A FEJLESZTÉS MÁRIS ÚJABB 
CÉGEKET EREDMÉNYEZETT 

Alig másfél hónap alatt dolgozta le 
húszéves adósságát Aszód városa  a 
déli iparterületén az ott megtelepült 
vállalkozásokkal szemben: ennyi idő 
alatt készült el a mintegy 1200 méter 
hosszú, aszfaltszőnyeggel borított 
úthálózat. A projekt megvalósítása a 
Magyar Kormány és az Európai Unió 
132 millió Ft-os támogatásából, il-
letve 20 millió Ft-os önkormányzati 
önerőből készült el, csakúgy, mint a 
belterületi utak egy részének felújí-
tása, amelyre a település 63 millió Ft 
állami támogatást kapott. 

Az ünnepségen Sztán István polgármes-
ter elsőként a kiemelt vendégeket, Szabó 
Istvánt, a Pest Megyei Közgyűlés elnökét, 
valamint Vécsey László országgyűlési kép-
viselőt köszöntötte, majd arról beszélt a 
jelenlévőknek, hogy a projekt megvalósu-
lása egy újabb mérföldkő Aszód fejlődé-
sében, ugyanis lehetőséget teremt újabb 
vállalkozások letelepítésére, amelyek 
mun ka lehetőséget biztosítanak a város-
ban és a környékén élőknek, az iparűzési 
adó pedig fontos feltétele annak, hogy 
Aszód tovább tudjon fejlődni. Az ipari te-
rületen még mintegy 20 ezer négyzetmé-
ternyi eladó területe van a városnak, ám 
előrehaladott tárgyalások folynak az ipari 
park mögötti részen található hat hektár-
nyi szántóterület megvásárlásáról, amely 
ipari területté történő átminősítését és fej-
lesztését követően válhat értékesíthetővé, 
és szolgálhat újabb vállalkozások telep-
helyeként. A polgármester beszéde össz-
hangban volt Szabó István megyei elnök 
gondolataival.     (Folytatás az 5. oldalon)
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Túl vannak a szalagavatókon az aszódi végzős középiskolások 

A SZALAG NEM CSUPÁN JELZÉS, 
HANEM EGYBEN JELKÉP IS
November 11-én tartotta  szalagavató ünnepségét az Aszódi Evangélikus Petőfi  
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. Az eseményen 125 végzős diákra tűz-
tek szalagot, amely összetartozásukat, és egy ideig még a közös sorsukat jelzi. Az  
est második részében a meghívottak a végzősök keringőjének gyönyörködhettek, 
majd az osztálytáncoknak tapsolhattak.  A város másik, állami fenntartású közép-
iskolájának szalagavatóját lapzártánkat követően, november 18-án tartották.

MŰJÉGPÁLYA NYÍLIK A SZABADSÁG TÉREN

Örülhetnek a korcsolyázni szerető aszódiak, ugyanis az adventi vásár előtt, de-
cember 5-én korcsolyapálya nyílik  a Szabadság tér alsó részén.

A területen mintegy 100 négyzetméter nagyságú műjégpálya alakítható ki, amely mintegy 
két hónapon keresztül várja a sportág szerelmeseit. A területen naponta 10 és 20 óra között 
lehet majd korcsolyázni,  a felnőtteknek 300, a diákoknak 150 Ft-os óradíjért. A jégpálya meg-
építésére egy miskolci cég tett ajánlatot, amit a képviselő-testület a legutóbbi ülésén elfoga-
dott, abban bízva, a döntés sok-sok aszódinak örömet okoz majd. 

R. Z.
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
138/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
Breda patakmeder további tisztítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Breda patak további medertisztítását a Pod-
maniczky utcai csapadékvízi árok keresztezésé-
ig elrendeli.

Aszód Város Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy a Breda patakmeder 
tisztítása érdekében kérjen be árajánlatokat, 
majd a beérkezett ajánlatokat döntésre – akár 
soron-kívüli képviselő-testületi ülés összehívá-
sával – terjessze elő.

Aszód Város Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a polgármestert, a Breda patak meder tulaj-
donviszonyainak tisztázására és az elbirtoklási 
eljárás megindítására.

139/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata 
Aszód Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének módosítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 42. § (1) bekezdése alapján Aszód Város 
Önkormányzatának 78/2017. (III. 23.) számú ha-
tározatával jóváhagyott 2017. évi közbeszerzési 
tervét a jelen határozat melléklete szerinti tarta-

lommal módosítja, felkéri a Jegyzőt, hogy gon-
doskodjon az elfogadott közbeszerzési tervnek a 
város honlapján történő megjelentetéséről és a 
Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéséről.

140/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata az 
„Aszód, Déli-iparterület infrastruktu-
rális fejlesztése keretében megvalósuló 
útburkolat építéshez kapcsolódó kie-
gészítő építési munkák” tárgyú építési 
beruházás megvalósítása tárgyában 
tett lépésekről
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a „Vállalkozási szerződés az „Aszód, 
Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése 
keretében megvalósuló útburkolat építéshez 
kapcsolódó kiegészítő építési munkák” tárgyú 
építési beruházás megvalósítása tárgyában. 
tett lépésekről szóló előterjesztést megtárgyal-
ta, és az alábbi döntést hozza.

Képviselő-testület a közbeszerzési szakértő 
kiválasztására tett lépésekkel egyetért, Tak-
ta-Osi Kft.vel (1028 Budapest, Dózsa György 
utca 27.) a tanácsadási munka megbízási szer-
ződésének megkötését az ajánlati felhívásnak 
megfelelő tartalommal 135 000 Ft +ÁFA érték-

ben jóváhagyja.
Képviselő-testület a műszaki ellenőr kiválasz-

tására tett lépésekkel egyetért, Abaterv Kft-vel 
(261 Abasár, Radnóti Miklós út 4.) a műszaki 
ellenőri munka megbízási szerződésének meg-
kötésé az ajánlati felhívásnak megfelelő tarta-
lommal 120 000 Ft +ÁFA értékben jóváhagyja.

Képviselő-testület az 1. és 2. pontban felsorolt 
munkák fedezetére az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) rendelet 
szerinti Felhalmozási kiadások Polgármesteri 
Hivatal épületeinek felújítása III. ütem sorról 
átcsoportosítást rendel el.

141/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata az 
„Aszód, Déli-iparterület infrastruktu-
rális fejlesztése keretében megvalósuló 
útburkolat építéshez kapcsolódó kie-
gészítő építési munkák” tárgyú építési 
beruházás megvalósítása tárgyában 
tett lépésekről
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az „Aszód, Déli-iparterület infrastrukturális 
fejlesztése keretében megvalósuló útburkolat 
építéshez kapcsolódó kiegészítő építési mun-
kák” tárgyú építési beruházás  című közbeszerzé-
si eljárását eredményesnek nyilvánítja, valamint a

Master Ride Kft. ajánlattevő
(3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.) 

ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja.
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy Master Ride Kft. ajánlattevővel az ajánlat-
ban foglalt feltételekkel és 4 600 000- Ft netto 
ajánlati árral a vállalkozási szerződést a „Aszód, 
Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése 
keretében megvalósuló útburkolat építéshez 
kapcsolódó kiegészítő építési munkák” tárgyú 
építési beruházás megvalósítása tárgyában a 
Kbt. előírásai szerint megkösse. 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete nyilatkozik, hogy a megvalósítandó épí-
tési tevékenység esetében az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) 
pontjában leírtak teljesülnek, ezért az adót a ter-
mék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fi zeti:

Képviselő-testület a felsorolt munkák fede-
zetére az önkormányzat 2017. évi költségve-
téséről szóló 1/2017. (II.24.) rendelet szerinti 
Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 
épületeinek felújítása III. ütem sorról átcsopor-
tosítást rendel el.

142/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata az 
Aranykapu Bölcsőde 2016-2017. évi 
munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Aranykapu Bölcsőde munkájáról szóló 
beszámolót, jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
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143/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
Városi Podmaniczky Pince működteté-
séről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az a Városi Podmaniczky Pince működtetésé-
ről szóló beszámolót elfogadja.

144/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
feladatellátásának értékelésére vonatkozó be-
számolót megismerte és elfogadta.

145/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 109 
hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Kos-
suth Lajos u 78. szám alatt lévő kivett 
orvosi rendelő átminősítéséről
Aszód Város Ön kormányzat Képviselő-testüle-
te hozzájárul, a 109 hrsz.-ú, természetben 2170 
Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti ingatlan 
jelenlegi orvosi rendelő besorolásnak „művelő-
dési ház” besorolásra történő változtatásához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert az átvezetéssel kapcsolatos ügyintézés 
elvégzésére.  

146/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata az 
Aszód Város Önkormányzat Közép és 
Hosszú távú Vagyongazdálkodási  Ter-
vének megvalósulásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta és elfogadja Aszód Város 
Önkormányzat Közép és Hosszú távú Vagyon-
gazdálkodási Tervének megvalósulásáról szóló 
beszámolót.

147/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázat-
hoz kapcsolódó („Aszód, Déli-ipar-
terület infrastrukturális fejlesztése” 
tárgyú építési beruházás megvalósítá-
sa tárgyában”) Vállalkozási szerződés 
módosításáról 
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete megtárgyalta a  VEKOP-1.2.2-15-2016-
00007 pályázathoz kapcsolódó Vállalkozási szer-
ződés módosításáról szóló előterjesztést, és a kö-
vetkező határozatot hozza.

Képviselő-testület Polgármester által a VE-
KOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz tartozó Vál-
lalkozási szerződés 1. sz. módosításának tartalmát 
megismerte, a szerződésmódosítást jóváhagyja.

Képviselő-testület Polgármester által a VE-
KOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz tartozó 
Vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának tar-
talmát megismerte, felhatalmazza Polgármes-
tert a szerződés aláírásával, és utóellenőrzésre 
való megküldésével.

148/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
2018 évre tervezett útfelújítások meg-
határozására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az „Aszód belterületén található burkolatlan 
utak listáját, és az abban meghatározott sor-
rendet elfogadja.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert, hogy a

-Tavasz utca,  (522/2,533/1 hrsz.)
-Maros utca,  (1366 hrsz.)
-Vas Mór utca,  (24/7,24/89 hrsz.)
-Kakashegy utca, (1433,1425/4 hrsz.)
- Kondoros tér 
(Berek erdő felé),  (1397,5/1 hrsz.)

-József Attila köz  
esetében az engedélyezési tervek elkészítéséhez 
szükséges munkát (tervező kiválasztása, engedé-
lyeztetési tevékenység lebonyolítása) végezze el. 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2. pont-
ban felsorolt utcákra a tervezés engedélyezés 
költségei kerüljenek betervezésre a 2018. évi 
költségvetésbe.

149/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki 
térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, 
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkezte-
tés fejlesztése” megnevezésű pályázat-
hoz  tartozó kiviteli tervezési munkákról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza

Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a mel-
léklet szerinti ajánlati felhívás 3 szaktervezőnek 
megküldésre kerüljön

Képviselő-testület felhatalmazza Polgármes-
tert, hogy a beérkező ajánlatokat kiértékelje, és 
a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel a kivi-
teli tervek elkészítésére a szerződést megkösse. 
Kéri Polgármestert, hogy az elvégzett munká-
ról Képviselő-testületnek a soros testületi ülé-
seken folyamatosan számoljon be.

A tervezési munka ellenértéke Aszód Város 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.24.) Önkor-
mányzati Rendelete Fejlesztési kiadások Városi 
piac bővítése soron rendelkezésre áll.

150/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata Rácz 
Jánosné Csikós Erzsébet, Aszód Falu-
járók útja 28. Fszt. 3 .szám alatti lakos 
kérelméről
1). Aszód Város Önkormányzat Képviselő–tes-
tülete Rácz Jánosné Csikós Erzsébet, Aszód, Fa-
lujárók útja 28. Fszt. 3. szám alatti önkormány-
zati szociális érlakás bérlője részére a gázkazán 
cseréjét engedélyezi.

2) Aszód Város Képviselő-testülete a számlá-
val igazolt és a Városüzemeltetési és Műszaki 
Osztály által leellenőrzött munkák ellenértéké-
nek 50 %-át, maximum 145 ezer Ft értékben a 
lakbérbe beszámítja.

151/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
Ceglédi Tankerületi Központtal kötött 
költségmegosztási megállapodás mó-
dosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a ceglédi tankerülettel kö-
tendő megállapodásról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta:

1. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Ceglédi Tankerületi 
Központtal kötött a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye ingyenes 
helyiség használatára (Aszód, Falujárók u. 5. 
tornaterem) vonatkozó megállapodás a határo-
zat melléklete szerint jóváhagyja.

2. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.

152/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
Ceglédi Tankerületi Központtal kötött 
költségmegosztási megállapodás mó-
dosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a Ceglédi Tankerületi 
Központtal kötött költségmegosztási megálla-
podás módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:

1. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Ceglédi Tankerületi Központtal 
kötött költségmegosztási megállapodás módo-
sítását a határozat mellékleteként jóváhagyja.

2. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
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szerződés aláírására, valamint arra, hogy a vég-
leges szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen 
felmerülő, szükségessé váló technikai pontosí-
tásokat a végleges megállapodás szövegében 
annak aláírását megelőzően módosítsa.

153/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata 
PM_ONKORMUT_2016/102 kódszámú 
pályázathoz tartozó vállalkozási szer-
ződés módosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta PM_ONKORMUT_2016/102 
kódszámú pályázathoz tartozó vállalkozási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést, 
és a következő határozatot hozza.

A Képviselő-testület a PM_ONKORMUT_2016/102 
kódszámú pályázathoz tartozó vállalkozási szerző-
dés módosításának tartalmát megismerte, felha-
talmazza Polgármestert a szerződés aláírásával.

154/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata az 
Aszód, Déli-iparterület csapadékvíz el-
vezetés vízjogi engedélyezési terveinek 
elkészítéséről

Aszód Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megtárgyalta az Aszód, Dé-
li-iparterület csapadékvíz elvezetés vízjogi 
engedélyezési terveinek elkészítéséről szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy:

Szükségesnek mondja ki az Aszód, Déli-ipar-
terület csapadékvíz elvezetés vízjogi engedé-
lyezési terveinek elkészítését.

Megbízza a polgármestert, az ajánlattételi el-
járás lefolytatására, a nyertes pályázó kiválasz-
tására és vele a szerződés megkötésére.

Az Aszód, Déli-iparterület csapadékvíz elve-
zetés vízjogi engedélyezési terveinek elkészíté-

sére a fedezetet a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 
projekt „Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költségei” sorról biztosítja. 
Az önkormányzati forrás megnevezése: a 2017 
évi költségvetésről szóló 1/2017 (II.24) ön-
kormányzati rendelet Felhalmozási kiadások 
Déli ipari terület infrastruktúra fejlesztés (VE-
KOP-1.2.2-2015).

Kéri a polgármestert, hogy a soron következő 
képviselő-testületi ülésen számoljon be az el-
végzett feladatokról.

155/2017.(X.19.) ÖKT sz. határozata a 
lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2017. szeptember 21-én hozott 124.,
125.,126.,127.,128.,129.,130.,131.,132.,133.,134
., valamint a 2017. szeptember 29-én hozott 
136.,137., számú határozatok alapján a lejárt 
határidejű Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést 
elfogadja.

2017. november 6. 

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
156/2017.(XI.6.) ÖKT sz. határozata a 
Breda-patak medertisztításához beér-
kezett ajánlatokról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az „Aszód, Breda-patak karban-
tartására, tisztítására” kiírt pályázatot eredmé-
nyesnek mondja ki, a pályázat nyerteseként a 
legkedvezőbb ajánlatot adó MGT Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.-t (2173 Kartal, Rákóczi út 27.) 
jelöli meg.

Képviselő-testület felkéri Polgármestert az 
MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (2173 
Kartal, Rákóczi út 27.) 3.791.600 Ft + 1.023.732  Ft 
ÁFA = 4.815.332 Ft értékben, az „Aszód, Bre-
da-patak karbantartására, tisztítására” kiírt aján-
lati felhívásban és ajánlatban feltüntetett tarta-
lommal a szerződés megkötésére.

A munkák fedezetéül Képviselő-testület az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.24.) rendelet szerinti Felhalmozási 
kiadások Polgármesteri Hivatal épületeinek 
felújítása III. ütem soráról átcsoportosítást 
rendel el.

157/2017.(XI.6.) ÖKT sz. határozata a 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat-
hoz tartozó kiviteli tervezési munkákra 
beérkezett árajánlatokról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy „A vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termé-
kértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat kivite-
lezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészíté-
se”  kiírt pályázatot eredményesnek mondja 
ki, a pályázat nyerteseként a legkedvezőbb 
ajánlatot adó ABATERV Kft.-t (3261 Abasár, 
Radnóti út 4.) jelöli meg.

A Képviselő-testület felkéri Polgármestert 
az ABATERV Kft.-vel (3261 Abasár, Radnóti út 
4.) 960.000 Ft + 259.200 Ft ÁFA = 1.219.200 Ft  
értékben, az ajánlati felhívásban és ajánlatban 
feltüntetett tartalommal a szerződés megkö-
tésére.

A tervezési munka ellenértéke Aszód Város 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.24.) Önkor-
mányzati Rendelete Fejlesztési kiadások Városi 
piac bővítése soron rendelkezésre áll.
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Aszfaltszőnyeget kaptak az aszódi ipari park útjai

A FEJLESZTÉS MÁRIS ÚJABB CÉGEKET 
EREDMÉNYEZETT
(Folytatás az első oldalról.) A vendég a köszöntő-
jében kiemelte: az állami támogatások jelentős 
részének éppen az a célja, hogy a települések 
képesek legyenek megtermelni azt a forrást, 
amelyből a későbbiekben önállóan tudnak majd 

fejleszteni. Elismerően szólt arról, hogy Aszód 
egy ideje jól szerepel a pályázatokon, amelyek a 
következő esztendőkben is biztosítják a fejlesz-
tést: a kormány által Pest megyének biztosított 
80 milliárdos kompenzációs keret 2021-ig bizto-

sít forrást. Vécsey László országgyűlési képviselő 
arról beszélt, meglepte, hogy a projekt indítása  
óta eltelt hat hét alatt mekkora változás fi gyelhe-
tő meg a területen: a cégek – látván a fejlesztést 
– elkezdték saját maguk is csinosítani a portáju-
kat, új bejárók, új kerítések születtek. A honatya 
szintén kiemelte az ipari területek fejlesztésének 
fontosságát, mert ebben a térségben, ahol ko-
rábban a mezőgazdasági termelés dominált, im-
máron a több lábon állás lehetőségét hordozza. 

Az aszódi ipari park területén befejeződött 
fejlesztés máris újabb érdeklődőket hozott: két 
cég is jelezte, hogy területet kíván vásárolni, és 
egy ezer négyzetméteres, illetve egy háromezer 
négyzetméteres csarnokot kíván építeni. A város 
vezetése abban bízik, hogy a terület fejlesztése 
is tovább folytatódhat: a képviselőtestület nem-
régiben arról döntött, hogy terveket készíttet az 
ipari park csapadékvíz elvezetésére, hogy élni 
tudjon az ilyen irányú pályázati lehetőséggel. Az 
előzetes felmérések szerint a beruházás megvaló-
sítása mintegy százmillió Ft-ba kerül. 

R. Z.

Helyi hírek

JÁRDAFELÚJÍTÁSRA 
IS NYERT PÉNZT 
A VÁROS
Településünk önkormányzata még 
ez év tavaszán nyújtott be pályázatot, 
amelyet a Belügyminisztérium hirde-
tett meg “Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatásra” 
címmel. 

Első körben arról kapott értesítést a város, hogy 
a pályázatot tartalék listára helyezték, október-
ben viszont arról tájékoztatták a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az új elbírálás pozitív eredményt 
hozott, és a város több, mint 7,6 millió Ft-ot 
nyert. A projekt segítségével a város az esős 
időben rendkívül csúszóssá váló keramitköve-
ket kívánja modern térkő burkolatra cserélni 
a Deák Ferenc utca mindkét oldalán több száz 
méter hosszban, illetve a Petőfi  utcában. Ahol 
szükséges, ott megoldják a csapadékvíz elve-
zetést is. Jelenleg a munka előkészítése zajlik, a 
járda építésére jövő tavasszal kerül sor.  

R. Z.
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Ünnep

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

„NEMZETÜNK SIKEREIT AZ EGÉSZ 
TÁRSADALOM KÖZÖS AKARATÁVAL 
SIKERÜLT ELÉRNI”
Régi-új helyszínen, Aszód főterén került sor az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 61 évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre. Pontosabban csak került 
volna, ugyanis a rossz idő miatt a programot a Városháza tanácstermében tartották 
meg, a koszorúzás azonban a meghirdetett helyszínen zajlott. 

Október 23-án nem fogadta kegyeibe az idő-
járás az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeire emlékezni kívánókat. Szinte az 
egész országban szakadt az eső, sok helyen a 
rendezvényeket meg sem tartották. Városunk-
ban is módosítani kellett az eredeti terven, így 
a megemlékezésre a Városháza tanácstermé-
ben került sor. A szép számú közönség elsőként 
Sztán István polgármester ünnepi beszédét 
hallgathatta meg. A város első ember az 1956-
os forradalommal kapcsolatos személyes em-
lékeit osztotta meg. Felidézte azt a pillanatot, 
amikor november 4-én az összeszaladt rokon-
ság a rádióban azt hallhatta, a szovjet csapatok 
bevonultak a fővárosba, majd a jelenlévők a 
falusi emberek bölcsességével azt fogalmazták 
meg: bárhogy is lesz, a jövőben is emberként 
kell élniük és tenniük a rájuk szabott feladato-
kat. A közelmúlt eseményeivel kapcsolatban 
úgy fogalmazott, előbb-utóbb mindenkinek 

fel kell ismernie, nemzetünk sikereit az egész 
társadalom közös akaratával, összefogásával si-

került elérni. Példaként a nemzeti szuverenitás 
visszanyerését és hazánk Európai Unióba tör-
tént belépését említette. Az összefogás erejét 
a jövőbeli sikereink zálogaként határozta meg 
Sztán István, és arra kért mindenkit, úgy végez-
ze feladatát, hogy azzal a városunk, a nemze-
tünk is gyarapodjon. 

A megemlékezés a Pest Zenés Színpad művé-
szeinek irodalmi összeállításával folytatódott. A 
résztvevők ezt követően mécsesekkel és koszo-
rúkkal vonultak a Szabadság téren elhelyezett 
emléktáblához, hogy ott róják le kegyeletüket az 
életüket vesztett áldozatokra emlékezve.  

R. Z.

Színházi előadás a Podmaniczky Júlia Nőegylet szervezésében

TOM ZIEGLER: GRACE ÉS GLORIA
Tom Ziegler: GRACE ÉS GLORIA
Színmű két felvonásban

Szereplők: 
Grace:  Sólyom Katalin Jászai-díjas 

(Pécsi Nemzeti Színház)
Gloria:  Füsti Molnár Éva Jászai-díjas

(Pécsi Nemzeti Színház)
Rendezte: Füsti Molnár Éva (Jászai-díjas)
Díszlet/Jelmez: Tresz Zsuzsanna

Egy humorral teli megható történet a hitről, 
életről és halálról. 
A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjá-
val kitüntetett előadás.

Az előadás időpontja: 
2017. december 16. szombat 19 óra
Helyszín: 
Aszódi Petőfi  Evangélikus Gimnázium – 
Díszterem
(Aszód; Régész utca 34.)

A rendezvény szervezője:
Podmaniczky Júlia Nőegylet

Az előadás megtekintése ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
A CSENGEYBEN 

November 25-én 20 órától jótékony-
sági bált tartanak a Csengey Gusz-
táv  Általános Iskolában – olvasható  
az intézmény facebook oldalán.

A bál bevételét, a tavalyi évhez hasonlóan 
az iskola vezetése az intézmény fejlesz-
tésére fordítja, és ezúttal is megfelezi a 
bevételt a két épület között. A tavalyi bál 
bevételéből a Rákóczi útra projektort vá-
sároltak, valamint a focipályát rendezték, a 
Csengey úton pedig az iskolarádió kiépíté-
sébe fogtak. Az idei bevételből a Rákóczi 
úti épület folyosóin új járólapokat szeret-
nének lerakatni, , a Csengey utcai iskolá-
ban pedig a  játszóudvar tereprendezését 
elvégeztetni.  Az iskola vezetése mindenkit 
szeretettel vár a rendezvényre. Belépő és 
támogatójegyek az iskola titkárságán vá-
sárolhatók.

A PAMI PROGRAMAJÁNLÓJA
December 16-án, szombaton, 17:00 órától kerül sor a Podmaniczky Művészeti Iskola 
Karácsonyi hangversenyére. Helyszín: EGA aulája.
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Iskolai élet

Túl vannak a szalagavatókon az aszódi végzős középiskolások 

A SZALAG NEM CSUPÁN JELZÉS, 
HANEM EGYBEN JELKÉP IS
(Folytatás az 1. oldalról.) Az egyházi középiskola 
egyik legfontosabb eseménye – melyet jelenlé-
tével megtisztelt Sztán István, Aszód Város pol-
gármestere is – ezúttal is istentisztelettel kez-
dődött, amelyen Lőrincz Csaba parókus lelkész 
és Novothny Dániel iskolalelkész szolgáltak.  
Igét Németh Zoltán lelkész, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói 
osztályának vezetője hirdetett, aki kifejezetten 
örült a szalagavató ünnepség  meghívóján sze-
replő idézetnek: „Nincs nagyobb örömöm annál, 
mint hogy hallom, az én gyermekeim az igazság-
ban járnak”. Úgy vélte, a felolvasott ige azon 
felnőttek igéje, akik felelősséget hordoznak az 
utánuk jövőkért. A következő generációra sok-
féleképpen lehet nézni. A legszebb érzés az az 
öröm, amikor azt látjuk, hogy a másiknak jó, a 
másik örül, a másik megállja a helyét az életben. 
A lelkész egy családi élményét is megosztotta 

hallgatóságával: azt a pillanatot idézte fel, ami-
kor egy alkalommal megleste az akkor  négy év 
körüli kisfi át, aki úgy belefeledkezett a játékba, 
hogy észre sem vette őt. Ő pedig csak állt, mint 
Mózes állhatott a csipkebokor mellett, és nem 
volt szíve megtörni a varázst. 

Vajon Isten is így néz bennünket? – tette föl 
a kérdést, majd úgy vélte, a Teremtő is akkor 
boldog, ha látja az örömünket, most éppen azt, 
hogy csodáljuk a végzős fi atalokat, mennyire 
szépek, energikusak, élettel teliek.

Veizer Valéria, az intézmény nemrégiben kine-
vezett vezetője köszöntőjében arról beszélt, igaz-
gatóként neki is először fogják feltűzni a szalagot, 
amely egy külső szemlélőnek talán csak egy jel-
zés, hogy viselője rövidesen végezni fog, míg 
neki – és reméli, hogy a ballagóknak is – jelkép. 
A kék szalag egyik szárán az EGA felirat szerepel, 
amely nem csupán az épületet, hanem magát az 

intézményt jelenti. A másik száron két évszám 
szerepel: a diákká fogadás, illetve a tanulói jog-
viszony megszűnésének időpontja. Az itt végzők 
azonban továbbra is az EGA diákjai maradnak. 
A szalagon szereplő osztály jelzése pedig azt a 
közösséget jelenti, amelynek tagjai együtt élték 
meg az eseményeket, szereztek tudást, tapaszta-
latot, örökké emlékezetes élményeket. 

A diákok közül a végzősök nevében Maksa 
 Vivien 12. C , a 11 osztályosok nevében pedig 
Odler Janka 11. C, és Sándor Virág 11. E A osztályos 
tanuló mondott köszöntőt. Ezt követően az est 
fénypontjára, a szalagok feltűzésére került sor.  

Az ünnepség végén az énekkar szolgált, majd 
rövid szünetet követően a végzősök keringői és 
osztálytáncai következtek. A rendezvény a szü-
lőkkel való közös tánccal ért véget. 

A VSZC Petőfi  Gimnázium, Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma szalagavató ünnepségére no-
vember 18-án, lapzártánkat követően került 
sor. Az eseményről következő számunkban ol-
vashatnak részleteket. 

Rácz Zoltán
Fotók: dr. Roncz Béla
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EGYRE NÉPSZERŰBB 
A PODMANICZKY-PINCE
Ki gondolta volna, hogy egy viharkár ad majd ötletet és lehetőséget arra, hogy a váro-
sunk egy új közösségi színtérrel gyarapodjon? Márpedig ez történt 2015-ben,  amikor is 
a Mély úton egy vihart követően leszakadt a támfal. A feltárást követően vált látható-
vá a támfal mögötti helyiség, amelyről később kiderült, hogy eredetileg a Podmanicz-
ky-család borospincéje volt. A korabeli források szerint feltehetően 1735-ben építették.  

Mivel a pincéről kiderült, hogy kiváló állapot-
ban van, az önkormányzat úgy határozott, 
hogy a partfal újjáépítését követően a helyi-
séget saját erőből felújítja, korszerűsíti,  és be-
rendezi. Megerősítették a boltíveket, ízléses 
álmennyezetet készíttettek és vizesblokk is 
beépítésre került.  Arról is határoztak, hogy a  
pincét  elsősorban közösségi célokra hasznosít-
ják, illetve - az Aszód Városért Alapítványt meg-
bízva a feladattal - önköltségi áron üzemeltetik.   

Az októberi testületi ülésen a szervezet be-
számolt az üzemeltetés eddigi tapasztalatairól.  
A képviselők elé tárt írásbeli anyag szerint kije-
lenthető,  a város civil szervezetei és polgárai él-
nek a mintegy 80 főt befogadni képes helyiség 
adta lehetőségekkel. A 2016. december 8-tól 
2017. október 1.  közötti időszakban 22 ösz-
szejövetelre került sor itt. Ebből 16 intézmény, 
illetve szervezet ingyen tarthatta itt rendez-
vényét, míg hat alkalommal térítéses céges, 

illetve magánszemély által szervezett program 
helyszíneként szolgált a pince.  A bérleti díjak-
ból befolyt összeg 315 ezer Ft volt, amely bőven 
fedezte a kiadások – közműdíjak, tisztítószerek, 
felügyeleti rendszer működtetése stb.  131 ezer 
Ft-os összegét. 

A Podmaniczky-pince 2018-ban is szélesre 
tárja kapuit az érdeklődők előtt.

R. Z. 

MEDERKOTRÁS A HOSSZÚ-VÖLGYBEN
Az októberi képviselő-testületi ülés előtt a döntéshozók a Hosszú-völgybe látogattak, hogy személyesen is lássák, milyen és 
mekkora munkát kell elvégeztetnie a városnak ahhoz, hogy a tavaszi hirtelen hóolvadás vagy heves esőzés esetén a Breda 
patak ne okozzon újra kárt a belterületeken. 

Mint ismeretes, 2017 februárjában 
a gyors hóolvadás és a heves eső-
zés következtében a Breda patak 
záportározó védműve megron-
gálódott, emiatt a mederből ki-
lépett víz elöntötte a Városréti út 
családi házas övezetének kertjeit. 

Az önkormányzat a károk felszá-
molására és a helyreállítási mun-

kákra vis mayor pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A pályázat 
sikeres volt, és az elnyert összegből a gát helyreállítását, illetve megerősítését 
sikerült elvégeztetni. Kiderült azonban, ahhoz, hogy hasonló helyzet esetén 
ne legyen ismét áradás, szükséges volna  a patak medrének növényzettől való 
megtisztítása és kikotrása mintegy 540 méter hosszon – a gáttól a Városré-
ti út felé eső szakaszon –, mintegy egy méter mélységben.  A helyzetet az is 
nehezíti, hogy a Breda patak nyomvonalának egy része nem önkormányzati 
területen húzódik. 

A helyszíni szemlét követő testületi ülésen a döntéshozók a munka elvé-
geztetése és meghívásos pályázat kiírása mellett döntöttek. Arról is hatá-
roztak, hogy az önkormányzat derítse ki, a nem önkormányzati tulajdon-
ban lévő területeknek ki a tulajdonosa – az ott elvégzett munkák arányos 
részét nekik kell állniuk-, tulajdonos hiányában pedig kezdeményezze a 
terület önkormányzati tulajdonba vételét. 

Az ajánlattételi felhívásra a meghívott három cég mindegyike adott árajánla-
tot. A november elején tartott soron kívüli ülésen a grémium a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő kartali MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízta meg a munka 
elvégzésével, amely az ajánlat szerint bruttó 4 millió 815 ezer Ft-ba kerül. 

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán
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Megoldást keresnek a bagi lehajtó rendszeres  torlódásainak leküzdésére

TÖBB ELKÉPZELÉS KÖZÜL DÖNTHETNEK
Egyre nehezebben viselik a bagi csomópontban az autósok, hogy délutánonként 
hosszú perceket kell várakozniuk ahhoz, hogy az autópálya lehajtóról Aszód illetve 
Tura felé tudjanak kanyarodni. A feltorlódott járművek néha már az autópálya for-
galmát is visszaduzzasztják, balesetveszélyes helyzetet teremtve ezzel. A rendőr-
ség alkalmanként forgalomirányítással segít, de nem ez az igazi megoldás.

A megnövekedett forgalom, a fővárosba in-
gázó autósok magas száma miatt a délutáni 
órákban egyre nehezebb kikanyarodni az M3-
as autópálya lehajtójáról a Bag Dózsa György 
úti csomópontnál. Az alkalmankénti rendőri 
segítség – amikor is forgalomirányítással segí-
tik a kikanyarodást – csak enyhíteni tud a hely-
zeten, ráadásul számtalanszor előfordul, hogy 

egy-egy esemény miatt máshová vezénylik 
az egyenruhásokat. A polgárok pedig szin-
te naponta jelzik ezt a problémát az érintett 
polgármesteri hivatalokban. A helyzettel már 
a az aszódi, a bagi és az ikladi döntéshozók is 
foglalkoztak, a  napokban pedig újabb előre-
lépés történt:  november 8-án az ikladi polgár-
mesteri hivatalban egyeztető megbeszélést 
folytatott Iklad, Galgamácsa, Aszód és Bag 
polgármestere – a domonyi betegség miatt 
személyesen nem tudott megjelenni –, Vécsey 
László országgyűlési képviselő, a Pest Megyei 
Közútkezelő tervezője, valamint a Pestterv ve-
zetője. A tárgyaláson több lehetséges megol-
dás is elhangzott. Sztán István polgármester 
például azt javasolta, hogy a csomópont köze-
lében mind a lehajtó, mind a bagi főutca út-
testét mintegy 150 méter hosszon szélesítsék 
meg annyira, hogy új sávok legyenek kialakít-

hatók. A lehajtást Tura irányába megkönnyítő 
új sáv kialakításához valószínűleg meg kelle-
ne vásárolni és le kellene bontani az egykori 
Káposztás étterem épületét. Ugyancsak új sáv 
szolgálná az Aszód felől érkező autósokat az 
autópályára jobbra kanyarodással történő 
felhajtásához. Városunk első embere szerint 
érdemes lenne azt is megfontolni, hogy a 
csomópontban nem az egyenesen tovább 
haladóknak, hanem a kanyarodóknak volna 
elsőbbségük. 

Egy másik elképzelés szerint a beljebb, a 
benzinkútnál lévő körforgalom egyik ágát kel-
lene a réten keresztül becsatlakoztatni a 3-as 
számú főútra, így tehermentesíteni a kihajtót. 
Szó estt még a mintegy két évtizeddel ezelőtt 
Tasnádi Lajos ikladi építész által tervezett 
Bag–Aszód–Domony–Iklad elkerülő útról is, 
ami szintén egy lehetséges, de egyben a leg-
drágább alternatíva is. 

A mostani megbeszélés azért volt különösen 
fontos, mert Pest Megye Önkormányzata a kö-
zeljövőben alakítja ki az új Fejlesztési Tervet, és 
nem mindegy, hogy ebbe bekerül-e az érintett 
csomópont problémájára tett – még több szak-
értői fórumon is megtárgyalandó – javaslatok 
valamelyike. 

R. Z. 
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„ESÉLYT ADUNK, UTAT MUTATUNK”
Lapunk  utcára kerülésével egyidőben  a fenti  címmel rendezi meg  a Ferenczi 
György Szakmai Napot az Aszódi Javítóintézet és a Ferenczi György Alapítvány, így 
emlékezve a fi atalon elhunyt gyógypedagógusra. 

Az eseményt a növendékek műsorát és Puskás 
Péter igazgató köszöntőjét követően Nyitrai 
Imre, az EMMI helyettes államtitkára nyitja meg.  

A délelőtt során elsőként a múlt tapasztalatait 
összegzik: előbb Gulyásné dr. Kovács Erzsébet, 
a SZGYF főosztályvezetője a Gyermekvédelem 
és a javítóintézet  20 éve címmel tart előadást, 

majd a Fiatalkorúak zárt intézeteinek párhuza-
mos fejlődéstörténete dióhéjban – egy jogász 
szemével dr. Lőrincz József nyugalmazott bv. 
dandártábornok, címzetes egyetemi tanár osztja 
meg tapasztalatait a résztvevőkkel. 

Dr. Bory Noémi a Legfőbb Ügyészség ügyé-
sze a fi atalkorúak szabadság elvonásával járó 

szankcióinak végrehajtása az Európai Unióban 
címmel ismerteti a jelen gyakorlatát.

A szakmai nap csúcspontjára délben kerül sor, 
ekkor adják át az arra érdemes szakemberek-
nek Ferenczi-díjakat. 

Délután Urbán Tamás és Urbán Ádám fotókiál-
lítását nyitják meg az Aszódi Javítóintézet akkor 
és most címmel, majd a javítóintézetben alkal-
mazható módszertani lehetőségekről tartanak 
kerekasztal beszélgetést. A konferenciát  Szarka 
Attila, a Ferenczi György Alapítvány elnöke, az 
Aszódi Javítóintézet korábbi igazgatója zárja.

ISMÉT ADVENTI KOSZORÚ 
DÍSZÍTI MAJD A FŐTERET
Idén is állít adventi koszorút a város a Szabadság téren. Az összeállításához szük-
séges nyersanyagok költségét szponzorok biztosítják, míg a munka dandárját idén 
is a Deák Ferenc utcai virágbolt munkatársai végzik majd el. Érkezett felajánlás 
teafőzésre, szendvicsek készítésére is, hogy a koszorú készítésénél szorgoskodók 
idén sem szenvedjenek hiányt semmiben. A gyertyagyújtásra december 3-án, a fő-
téren tartandó ökumenikus istentisztelet keretében kerül majd sor. 

Csupán emlékeztetőül: a közönség szavaza-
tai alapján tavaly városunk adventi koszorúja 

nyerte a Caféblog nevű internetes portál 
Magyarország legszebb adventi dekorációja 

címmel meghirdetett versenyét. A megmé-
rettetésen olyan városokat sikerült megelőzni, 
mint Miskolc, Hódmezővásárhely, Szentendre 
és  Gödöllő.  

R. Z. 

A tavalyi díjnyertes koszorú
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PRO PROGRESSIÓ-DÍJAS LETT 
AZ EGA FIZIKATANÁRA
A természettudományi, a műszaki és az informatika oktatásában kiemelkedő ered-
ményeket elérő középiskolai tanárokat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa, 
amelynek legfontosabb tevékenysége – a középiskolától kezdve a doktori képzésig 
– az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás.

2017-ben – immár kilencedik alkalommal – 10 kö-
zépiskolai tanár vette át a Pro Progressio díjat ün-
nepélyes keretek közt, köztük Osgyáni Zoltán, az 
Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium fi zika-technika szakos tanára.  

A Műegyetem mellett működő Alapítvány ku-
ratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő 
eredményekkel rendelkező 50 év alatti tanáro-
kat részesített elismerésben, akiknek vannak 
nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért 
tanítványaik, tanulóik jelentős számban érett-
ségiznek emelt szinten vagy hátrányos körül-
mények között oktatva végeznek példamutató 
oktató-nevelő munkát.

Az alapítvány az elmúlt 9 évben több mint 90 
középiskolai tanárt díjazott és részesített fejen-
ként 300.000 Ft-os díjban, illetve több mint 100 
középiskolának  nyújtott több mint 30 millió 
Ft-os támogatást, hozzájárulva  természettu-
dományi szakmai versenyek, bemutatók szer-
vezéséhez, a műszaki pálya iránti érdeklődés 
növeléséhez.

 Az elismeréseket Józsa János rektor és szá-
mos vendég jelenlétében Pakucs János, az Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke adták át.

Forrás:
BME Sajtóközlemény

OSGYÁNI 
ZOLTÁN

Az Aszódi Evangélikus 
Petőfi  Gimnázium, Álta-
lános Iskola és Kollégium 
fi zika– technika szakos 
tanára, a természettudományos munka-
közössé vezetője. A tanítási órák mellett 
fi zika szakkört, verseny- és emelt szintű 
érettségi felkészítő foglalkozásokat tart, 
szakmai tanulmányi utakat, tudományos 
előadásokat, tábort szervez a természet-
tudományok iránt érdeklődő diákoknak. 
Tanítványai rendszeresen részt vesznek 
tanulmányi versenyeken, ahol eredménye-
sen szerepelnek. Munkája során komoly 
hangsúlyt fektet a gyakorlati feladatokra, 
a tehetséggondozásra, valamint a műszaki 
tudományok népszerűsítésére. Tevékenyen 
segíti tanítványait a pályaválasztásban. 

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 5940

Polgárőrség:
(+36) 70 339 6165

www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104
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BŐGÖTT A TEHÉN A KISTÉRSÉGI 
GONDOZÁSI KÖZPONTBAN 
2017. november 07-én a Kistérségi Gondozási Központ Idősek klubjában az Aszódi 
Fiúnevelő Intézet munkatársai vendégeskedtek. 

Az Aszódi Javítóintézet amatőr színjátszó tár-
sulatának szereplését már izgatottan várták 
az idősek. A széksorok gyorsan megteltek. A 
lakótelepi klubból és a Városi Nyugdíjas Klub-
ból is érkeztek nézők. Sztán István Polgármes-
ter Úr is tiszteletét tette ezen a délelőtti órán.

Herr Piroska a társulat vezetője és nyolc lel-
kes szereplő látogatott klubunkba, akik két 
humoros parasztkomédiával leptek meg ben-
nünket: „Beteg a disznó” és „Helén a tehén, 
avagy Balog a gyalog”.

Ezúton szeretnénk megköszönni Puskás Péter 
Igazgató Úrnak, hogy lehetővé tette munkatár-
sai számára, hogy eljöhessenek hozzánk szere-
pelni.

A két előadás alatt hangos nevetés és taps 
hallatszott, jót nevettek a vendégek, jól érezték 
magukat.

Búcsúzóul megvendégeltük az AFI-sokat egy 
kis aprósüteménnyel, csokoládéval, hogy meg-
köszönjük nekik ezt a kellemes délelőttöt, hogy 
jókedvükkel és humorukkal változatosabbá tet-
ték klubunk életét, mindennapjait.

Köszönjük szépen, meghívjuk őket legköze-
lebb is!

Katonás Renáta

ZSEBLÁMPAFÉNYES 
KASTÉLYBARANGOLÁS 

Mintegy 100 ember várakozott no-
vember 2-án a Podmaniczky kastély 
bejáratánál, hogy részt vegyen az 
Aszód Város Kulturális Központ által 
meghirdetett kastélylátogatáson.

Az esemény érdekessége az volt, hogy a 
látogatókat Dobák Balázs, a Kastély az egy-
szarvúhoz című regény írója kalauzolta. Az 
érdeklődők minden, a mű cselekménye 
szempontjából fontos helyszínt bejártak, 
és ezekről számos érdekességet tudhattak 
meg. A látogatást az is izgalmassá tette, 
hogy mivel a kastélyban nincs áram, és 
időközben besötétedett, a barangolás je-
lentős részét zseblámpa fényénél kellett 
megtenni. Dobák Balázs a kastélylátoga-
tóknak elmondta, készül a sorozat második 
kötete, a harmadik fejezeten dolgozik, így 
esély van rá, hogy a folytatás 2018 tavaszán 
megjelenik. Folytatása a kastélylátogatás-
nak is lesz, az AVKK a nagy érdeklődést ta-
pasztalva azt tervezi, hogy tavasszal ismét 
megszervezi ezt a programot. 

Kép és szöveg: R. Z.
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INGYENES
hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás

Különleges év végi akció

Audiológiai szakrendelésünkön professzionális szolgáltatásokkal várjuk!
• Teljes körű hallásvizsgálat

• Diszkrét hallásjavító eszközök

• Ingyenes hallókészülék próbahordás

• Személyre szabott megoldások

Jelentkezzen be ingyenes hallásvizsgálatra és praktikus
hópihés melegítőpárnát adunk ajándékba!*

*Ajándékra az ingyenes hallásvizsgálatra előzetesen bejelentkezett és 60. életévüket betöltött résztvevők
jogosultak. Az ajándékra való jogosultság nincs vásárláshoz kötve. Az akció a készlet erejéig tart.

Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 30 399 7808
Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet - Audiológia (Audiopont Kft.) 2170 Aszód, Baross u. 4.

p o n t



ASZÓDI TÜKÖR16

2017. november

Egészségügy

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS A 2017/2018. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES 
INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS FELVÉTELÉRŐL
Az őszi-téli időszakban gyakoriak a légúti megbetegedések zárt közösségekben, a lakosság körében szétszórtan, vagy kifeje-
zetten járványos formában. E betegségeket egyes baktériumokon kívül 5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. Eze-
ket gyakran infl uenzának nevezik, azon téves elgondolás alapján, hogy ez egy gyűjtőnév a hűléses, lázas, hurutos tünetekkel 
járó betegségek jelölésére.

Az igazi infl uenza az infl uenzavírusok által okozott, gyakran súlyos lefo-
lyású, illetve szövődményekkel járó légúti megbetegedés. A  legjellem-
zőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve izom-
fájdalom, általános levertség, fáradékonyság.

A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenvedők 
számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyag-
cserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese-, máj- és vérképzőszervi be-
tegségben szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények 
hörghurut, tüdőgyulladás a krónikus betegségekben szenvedőknél, az 
időseknél és a dohányosoknál. A betegség megelőzése szempontjából 
fontos, hogy a járványos időszakban kerülni kell a zárt helyeket, a töme-
get. A beteg pár napig maradjon otthon. A megelőzés másik, és leghaté-
konyabb módja az időben megkapott védőoltás.

Ebben az évben is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint életkor-
tól függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedő személyek térítés-
mentes infl uenza elleni védőoltására.

Az infl uenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni védelmet nyújtson 
azoknak, akiknél egy esetleges infl uenzavírus-fertőzés súlyos lefolyású, 
illetve szövődményekkel járó lehet.

Kiknek ajánlott az infl uenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül a kró-
nikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás betegeknek, szív-, 
érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukorbetegnek, krónikus máj- és ve-
sebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent védekezőképes-
ségű személyeknek, illetve várandósok és gyermekvállalást tervezők.

A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a háziorvosától tájéko-
zódhat.

A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állíta-
nak elő és az oltást is minden évben újra be kell adatni. A hazai infl uenza 
vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az 
oltást követően csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatá-
sok, mint láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén) 
az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók általában 
enyhék és 1-2 napon belül elmúlnak.

A térítésmentes oltások mellett gyógyszertárakban vényre beszerezhe-
tő az infl uenza elleni oltóanyag. Az infl uenza elleni széleskörű védekezés 
érdekében fontos, hogy minél nagyobb számú oltásra kerüljön sor.

Az infl uenza az egyetlen klasszikus vírusfertőzés, amely még napjaink-
ban is világjárványokat képes létrehozni, s amely 1-3 évenként országok-
ra, vagy egy-egy földrészre kiterjedő olyan járványokat okoz, amelyek-
ben viszonylag rövid idő alatt igen nagyszámú megbetegedés fordul elő.

Az elmúlt évek csendesebb időszakait inkább vihar előtti csendnek, mint 
kedvező előjelnek kell tekinteni, mivel minél több csendesebb járványt 
élünk át, annál közelebb kerülünk egy új világjárvány kialakulásához.

AZ INFLUENZA MEGELŐZHETŐ!
Ne adjon esélyt az infl uenzának, 

oltassa be magát!

Szíves közreműködését előre is köszönjük!

Dr. Bőhm András                     dr. Vörös József
járási hivatalvezető              járási tisztifőorvos

HÁZIORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGEI 

Felnőtt háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella (30) 452 9674

dr. Jólesz József (20) 593 8628

Gyermekorvos:
dr. Horváth Anna (28) 500 025 (30) 6352 608

Iklad-Domony gyermekorvosa: 
dr. Vass Anna (28) 500 035 (20) 588 6013

Szabadság alatt helyettesről minden orvos maga gondoskodik.
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HATÁR A CSILLAGOS ÉG…
Az októberi hónapban a Napsugár Óvoda lakói a Galaxis csodáival ismerkedtek. 
Az Utazó Planetárium jóvoltából a világűrben tettünk varázslatos utazást, a Nap-
rendszer titkait egy mesén keresztül fedeztük fel. Az „űr projekt” lezárásaként a 
Maci csoport kiállítást szervezett. Kis előadás során a Nap és a bolygók mozgását 
elevenítették meg a gyermekek, majd bemutatták a saját készítésű Naprendszer 
makettet, illetve az űrhajót, továbbá az Univerzumról készült más alkotásokat is. 

Az ősz az óvoda udvarára hullott rengeteg fale-
véllel ajándékozott meg bennünket. A Pillangó 
csoport szervezésében az udvarrendezés célja 
környezetünk szépítése volt. Ezen a napon a 
gyermekek kerti szerszámokkal érkeztek, ame-
lyekkel mindenki serényen dolgozott. (Később 
a móka sem maradhatott el, hiszen olyan jó 
érzés volt az összegyűjtött falevél kupacba be-
leugrani!)

November első hetében „libás” daloktól zen-
gett az óvoda épülete. Az Őzike csoport gyer-
mekei Márton legendáját elevenítették fel, a 
csoportok lámpásokat készítettek. A hét lezárá-
saként megrendezésre került a szülőkkel közös 
program, a Márton- napi lámpás felvonulás. A 
Főtéren gyermekek kis műsorral kedveskedtek 
a résztvevőknek, majd kezdetét vette a felvo-
nulás. Ezen a késő délutánon sok ezer kis csillag 
szállt le a város közepére, hogy mindenkihez 
eljusson a jócselekedet fénye. 

Összeállította:
Petréné Magyar Mária, Karácsonyné Izeli Zsu-

zsanna óvodapedagógusok 
Nyíryné Gazdik Andrea intézményvezető

Őszi programok a Szivárvány Tagóvodában

AUTÓMENTES NAP
Évről-évre hagyomány óvodánkban e jeles nap megtartása. Fontosnak tartjuk – 
már óvodás korban – kialakítani a gyermekekben a környezettudatos magatartást, 
környezetünk védelmét.

A rendezvény lebonyolításában közreműkö-
dött a gödöllői Rendőrkapitányság, akiknek 
ezúton is szeretnénk megköszönni a segít-
séget. Ezen a napon óvodásaink kerékpárral, 
kismotorokkal érkeztek. Az udvaron kialakított 
KRESZ - pályán a gyermekek a közlekedés sza-
bályaival, a közlekedési táblákkal, jelzésekkel 
ismerkedhettek meg. Nagy élményt jelentett a 
rendőrautó, amelybe be is lehetett ülni.

Élményekkel teli, izgalmas délelőtt volt, a kö-
zös tevékenység az összetartozás érzését erősí-
tette mindnyájunkban.

Egy,,tök jó”nap 
Szeptemberben és októberben sor került az 
immár hagyománynak számító „szivárványos 
hétpróbás” napok megszervezésére. 

Nevelőtestületünk az egész nevelési évet átö-
lelő sportos programot szervez óvodásaink szá-
mára. Ezeket a próbákat hét alkalommal, havi 

rendszerességgel rendezzük meg, melynek 
célja a mozgás megszerettetése, élményszerű-
vé tétele. 

A mozgásos játékok témájának aktualitása 
is van. Szeptemberben a gesztenyés játékoké 
volt a főszerep, Kenessey Erika óvodapedagó-
gus szervezésében. Októberben az évszaknak 
megfelelően az őszi töktermést használtuk fel a 
mozgásos- játékos tevékenységhez Péter Ilona 
óvodapedagógus irányításával. 

Három állomás kialakítására volt lehetőség. 
Az első helyszínen  erőpróbát állhattak ki az 
óvoda kis lakói a tökcipelésben, a másodikon 
kisebb- nagyobb tököket kellett átugrani . A 
harmadik befejező részen tök - gurítás volt a 
feladat, akadályok kerülgetésével rövidebb- 
hosszabb távon az életkori sajátosságokat is 
fegyelembe véve. Az ügyes ”hétpróbások” még 
egy bónusz feladatot is kaptak. Az elrejtett kis 
dísztököket kellett megkeresni a szemfüles 

gyerekeknek. (Ebben a játékban még az óvó né-
nik is nagy izgalommal vettek részt.) A jutalom 
most sem maradt el: az illatos, meleg sütőtököt 
örömmel és jóízűen fogyasztották el az óvoda 
udvarán, illetve az ajándék matricát is átvehet-
te mindenki.

Összegezve elmondhatjuk, hogy kicsik és na-
gyok egyaránt „tök jól érezték” magukat ezen 
az eseményen.

Összeállította: 
Lukácskóné Nagy Krisztina, Péter Ilona



ASZÓDI TÜKÖR18

2017. november

Idén több, mint 200 millió Ft jutott aszfaltozásra 

MÉG 25 BELTERÜLETI ÚT VÁR 
SZILÁRD BURKOLATRA 
Aszód belterületén még 25 olyan önkormányzati, illetve részben önkormányzati 
tulajdonú utca található, amely nem rendelkezik szilárd aszfalt burkolattal.  Ezek 
teljes hossza 4840 méter. Tekintettel arra, hogy ma egy kilométer útszakasz  asz-
faltburkolattal történő ellátása jóval 100 millió fölött van, és az árak folyamatosan 
emelkednek, érzékelhető, hogy az önkormányzat az utak állapotán csupán saját 
erőből nem tud jelentősen javítani, ehhez pályázatokra van szükség. 

Ezeken viszont csak úgy tud indulni a város, 
ha a fejlesztésre kijelölt utcák engedélyez-
tetési terveket elkészítteti, ami szintén nem 
olcsó mulatság.  A képviselő-testület az ok-
tóberi ülésén aktualizálta a burkolatlan utak 
listáját, és úgy döntött, hogy amennyiben 
2018-ban lesz rá fedezet, hat utcára – Tavasz, 
Maros, Vas Mór, Kakashegy, Kondoros tér hát-
só része, József Attila köz – készíttet engedé-
lyeztetési tervet. 

Idén egyébként 10 utca teljes, illetve részbeni 
aszfaltozása történt meg, és ez többek között 
azt is eredményezte, hogy mind többen tették 
föl a kérdést a közösségi oldalakon a város pol-
gármesterének, az ő utcájuk mikor kerül sorra. 
Sztán István a képviselő-testületi ülésen el-
mondta, legszívesebben mind a 25 utcát meg-
terveztetné, ám erre nincs lehetőség, továbbra 
is türelmet kért mindazoktól, akik még burko-
latlan utcában laknak. 

Helyi élet

ÉLELMISZERBANKOT NYITUNK 
AZ ADVENTI VÁSÁR ALATT
Szárazélelmiszer adományt gyűjtünk az aszódi nehéz körülmények közt élő csa-
ládok számára. 

IDŐPONT, HELYSZÍN:
2017. december 8-án és 9-én az adventi vásár
Podmaniczky Júlia Nőegylet standja

A vásár után az adományokat az Aszódi Kistér-
ségi Gondozási Központba visszük és átadjuk 

az intézményvezető számára, hogy a rászoruló 
családoknak eljuttassák a Karácsonyi Ünnepek 
előtt.

Az élelmiszerbankba a gyűjtést a Podmanicz-
ky Júlia Nőegylet munkatársai önkéntes szere-
tetszolgálatban fogják végezni.

AJÁNDÉKOK A 
CIPŐSDOBOZOKBÓL

Idén ismét meghirdetésre került 
az „Egy cipősdoboznyi szeretet” 
akció. A szervezők ezúttal is 
arra kérnek minden segítő aka-
ró polgárt, hogy töltsenek meg 
egy-egy cipősdobozt 1000-1500 
Ft értékben olyan ajándékokkal 
vagy édességekkel, amelyeket 
saját gyermeküknek, unoká-
juknak is szívesen adnának. 

Az ajándékokat tartalmazó dobozra 
ezúttal is szíveskedjenek ráírni, hogy 
az fi únak vagy lánynak való meglepe-
tésekkel van tele. Kérés az, is hogy a 
dobozt ne ragasszák le, mert a tartal-
mát a szervezőknek – az előírásoknak 
megfelelően – ellenőrizniük kell.  

Az ajándékokat ezúttal is a megszo-
kott csatornákon keresztül – iskolák, 
egyházak – lehet december elejéig 
eljuttatni a koordináló Gondozási Köz-
pontba. Danó Péterné, az intézmény 
munkatársa arra azonban felhívta a fi -
gyelmet, mindazok, akik szeretnének 
az adományozásról igazolást kapni, 
mindenképpen a Petőfi  Sándor utca 3. 
szám alá vigyék el csomagjaikat.  

R. Z.

MEGÚJULT A KOSSUTH LAJOS UTCAI 
HÁZIORVOSI RENDELŐ 
November 8-án hivatalosan is birtokba vehette  az ott rendelő háziorvos, illetve 
a védőnői szolgálat a Kossuth Lajos utcai épületet, amely teljes körű energetikai 
korszerűsítést kapott. Az átadó ünnepségen részt vett Vécsey László országgyűlési 
képviselő, valamint Pásztor József, a kivitelező cég vezetője.

Sztán István polgármester az épület felújítá-
sával kapcsolatban elmondta, a kormány és az 
önkormányzat közös összefogása kellett ahhoz, 
hogy újra korszerű háziorvosi rendelő álljon a 

lakosság rendelkezésére.  Az energetikai kor-
szerűsítés – amely az épület külső nyílászárói-
nak cseréjét, a  falak külső szigetelését és a mű-
ködtetési költségek csökkentését eredményező 

napelemek tetőn történő  elhelyezését jelenti – 
mellett felújították és akadálymentessé tették 
a mosdót, kifestették a helyiségeket,  a belső 
járda és az udvar egy része pedig viakolor, illet-
ve szilárd burkolatot kapott.  A kivitelezés  53, 
5 millió Ft-os összegéből 18, 5 millió Ft-ot a vá-
ros biztosított, többek között ebből cserélték ki 
az épület tetőszerkezetét. A város első embere 
lapunknak elmondta, az önkormányzat a közel-
jövőben mind a védőnői szolgálat, mind a há-
ziorvosi rendelő bútorzatát szeretné kicserélni.  

Szöveg: Rácz Zoltán

Következő lapzárta: december 5. 
Következő megjelenés: december 18.
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Sport

HELYBEN TOPOROG AZ ASZÓD FC
Gödörbe került városunk labdarúgócsapata, hiszen az elmúlt 5 bajnoki mérkőzésen 
csupán 3 pontot sikerült szerezni. Az együttes még két fordulóban javíthat a mér-
legén. 

Tápiószőlős SE – Aszód FC: 1-0; (0-0) 
A Galga menti derby után sem várt könnyű 
feladat csapatunkra, hiszen a 3. helyezett ott-
honában kellett helytállni. Ez  sikerült is, hiszen 
végig pariba voltunk az esélyesebb hazaiakkal, 
és több ziccerig és kapufáig is eljutottunk. A 
második félidőben nagyon beszorultunk , és 
egy hiba után a 88.percben hátrányba kerül-
tünk. A csapat azonban nem adta fel és sikerült 
kiharcolni egy tizenegyest. Sajnos Szabó gyen-
ge lövését védte a hazaiak kapusa,  így hiába 
érdemeltünk volna pontot, nem szereztünk.

Aszód FC – Aranyszarvas SE Tápió-
szentmárton: 1-2 (0-2);  
Gólszerző: Kertész Kristóf
A előző fordulóban mutatott szereplés után 
joggal remélhették a kilátogató szurkolók, 
hogy ezúttal pontok is társulnak a jó játék 
mellé. A feladat nem tűnt egyszerűnek, hiszen 
a  Tápiószentmárton soraiban volt élvonalbeli 
labdarúgók szerepelnek. 

A meccs  nem indult jól, már az első ne-
gyedórában hátrányba kerültünk, majd a fé-
lidő vége előtt emberhátrányba is Kvaka Bálint 
kiállítása miatt. Az emberelőnyt 1 percen belül 

gólra is váltották a vendégek, így 2 gólos hát-
ránnyal vonulhattunk a szünetre.

A félidő után a mieink becsülettel küzdöttek, ami 
egy szépítő gólt eredményezett, többre már nem 
futotta, így újabb vereséget könyvelhettünk el.

Monori SE II. – Aszód FC 2-5 (2:1) 
Gólszerzők : Sármány Viktor, Szénási Ákos, Kovács 
Kristóf, Vogel Márk, Domján Péter
Viharos szélben került sor a találkozóra, ami az 
első félidőben minket sújtott. A hazaiak ezt ki-
használták, ám sikerült egyenlíteni: egy szöglet 
után Sármány fejelt a kapuba. Sajnos egy védel-
mi megingásunkat kihasznált az ellenfél, így a 
szünetre ők vonulhattak előnnyel. Fordulás után 
azonban már velünk volt a szél, és ez döntőnek 
bizonyult. A hazaiak kapusa előbb egy előre ívelt 
labdát ejtett ki Szénási elé, majd Kovács szabad-
rúgását nézte tátott szájjal.  A vezetés tudatában 
sem álltunk le és a hajrában sikerült is bebiztosí-
tani a győzelmet 2 újabb találattal. 

Aszód FC – Hévízgyörki SC: 1-2 (0-1) 
Gólszerző: Kovács Kristóf
November első hétvégéjén újabb Galga menti 
rangadó várt csapatunkra, ezúttal a nyeretlen 

Hévízgyörk látogatott a Micsinay Ernő sport-
telepre. Az alacsony színvonalú találkozón egy 
védelmi hibát követően a györkiek szereztek 
előnyt, amit a félidő végéig meg is őriztek. A 
második félidőben 2 gólosra nőtt a hévíziek 
előnye, melyen már csak kozmetikázni sikerült 
Kovács góljával. Talán az ősz legfájóbb veresé-
gét szenvedte el csapatunk.

Isaszeg SE – Aszód FC: 4-1 (1-0) 
Gólszerző: Domján Péter
A Hévízgyörk elleni meccs után egy újabb olyan 
találkozó következett, ahol nem mi voltunk az 
esélyesek: a tabella 3. helyén álló Isaszeg ottho-
nába látogattunk. Már az elején látszott, hogy 
más súlycsoportban van a két csapat. A hazaiak 
tempóját nem igazán tudtuk tartani, ennek el-
lenére az első félidőben masszívan védekezve 
tartottuk magunkat. Egyetlen megingása volt 
a védelemnek, azonban ezt az ellenfél rögtön 
gólra váltotta. 

A második játékrészben csapatunk elfáradt,  a 
hazaiak pedig könnyed gólokat szereztek. A vé-
gén még sikerült szépíteni, de kétség sem fér-
hetett hozzá, hogy a jobb csapat győzött.

Csapatunk két fordulóval az őszi szezon zárása 
előtt a 13. helyen áll. 

Hajrá Aszód!
Forrás:

Aszód FC

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
November 
25-26.:  Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718

December:           
2-3.:  Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529
9 -10.:  Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
16-17.:  Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
23-24.: Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529
25-26.: Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 
Szombatonként: 8.00-12.00
Vasárnaponként: 9.30-11.30

Szent István Patika:
november 25-26.
december 9-10.

december 23-24.
2018. január 1. 

Városi Gyógyszertár:
december 2-3. 

december 16-17. 
december 25-26. 
december 30-31.
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SUDOKU

Könnyű Közepes

Októberi rejtvényünk sorsolásán a Móni 
Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát 
 Szenoráczkyné Seregély Gabriella (Hatvani 
út 6.) és Chugyik Ágnes (Falujárók útja Papföl-
di utca 8.) nyerte.  

A kitöltött sukodu tábla valamelyikét  2017. no-
vember 8-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesz-
tőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság 
tér 9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.com
e-mail címre. Jó szórakozást kívánunk!

A rendőrség fi gyelmeztet:

SOK A CSALÓ A FAÁRUSOK KÖZÖTT
A fűtési szezon megkezdésekor egyre gyakrabban jelennek meg az utcákon kis-
teherautókkal üzletelő faárusok, portékájukat kínálva házról-házra. Sokan leintik 
őket árak, szállítás után érdeklődve, és az ügyletek gyorsan kötődnek, mert az ár 
csábítóan olcsó. 

A rendőrség felhívja a fi gyelmet, hogy a árusok 
között sok a csaló, ezért fokozott óvatossággal 
álljon hozzájuk mindenki! Az alábbi tanácsaikat 
megfogadva megelőzhető, hogy átverés áldo-
zatai legyünk.

Főleg a mennyiséggel csapnak be
Az alkalmi vételt többször rendőrségi felje-
lentés követi, amikor a  becsapott vevő  rájön, 

hogy alaposan megkárosították. A panaszok 
között általában a vásárolt tűzifa mennyiségé-
vel való visszaélések szerepelnek, a kialkudott 
súlyú fáról csak az árus távozása után derül ki, 
hogy a kifi zetett mennyiségnek csak egy ré-
szét pakolták le a járműről, de a teljes vételár-
ral távoztak. A becsapott emberek pedig sem 
a rendszámról, sem az árusokról nem tudnak 
pontos leírást adni.

Ezekre kell fi gyelni tűzifa vásárlásánál
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínált 
tüzelő akár bűncselekményből is származhat, 
ezért minden esetben kérjünk vágási vagy szár-
mazási engedélyt. Csak hivatalos forgalmazó 
helyről vagy már ismert kereskedőtől rendel-
jünk árut. A kiszállításkor lehetőség szerint le-
gyen jelen hozzáértő személy.

A lerakodás előtt egyeztessünk a tűzifa egy-
ségáráról, a súlyra szállított áruval becsaphat-
nak minket. A vízben előáztatott fa súlya akár 
duplája is lehet a szárazénak! A szállítókat kér-
jük meg személyazonosító okmányaik és a má-
zsajegy felmutatására. Ne bízzunk a szállítók 
által vitt mérleg hitelességében. Ha mennyisé-
get illetően csalás gyanúja merül fel, kérjük az 
áru elszállítását egy közeli mérlegelő helyre, és 
győződjünk meg a valódi súlyról.

Ingyenesen készülhetnek fel a télre a gépkocsivezetők

LÁTNI ÉS LÁTSZANI
Ingyenes látásvizsgálaton vehetnek részt és gépkocsijukat is térítésmentesen vizs-
gáltathatják át a járművezetők az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága által 
szervezett Látni és látszani kampány részeként. Az akció 2017. december 8-áig tart.

A Látni és látszani kampány keretében a kezde-
ményezéshez csatlakozó optikus szakemberek 
megállapítják, hogy szükség van-e a járműve-
zető szemének korrekciós segítségre, megálla-
pítják a dioptria méretét és tanácsot adnak a 

megfelelő szemüveg elkészítéséhez.
A másik cél a járművek felkészítése a téli idő-

szakra ingyenes átvizsgálással. A vizsgálatra 
magánszemélyek és cégek is jelentkezhetnek. 
A gépjárművezetők részére a szervizek igazoló 

lapot állítanak ki a vizsgálaton való részvételről, 
és hogy a jármű megfelelt-e a jogszabályban 
előírtaknak.

További részletek és az akcióban részt-
vevő optikusok, szervizek teljes listája a 
www.latnieslatszani.hu, a  www.police.hu, 
és a  www.baleset-megelozes.eu   weboldala-
kon érhető el.

Figyelem! 2017. december 8-áig mindenki 
élhet a lehetőséggel: vizsgáltassa meg látását, 
készítse fel járművét a megváltozott időjárási 
körülmények között való közlekedésre.


