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Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

„A SZABADSÁG OLYAN EGY NEMZETNEK, 
MINT A TESTNEK A KENYÉR”
A megszokott helyszínen és a megszokott időpontban, vagyis március 15-én 10 óra-
kor a Tabán téren, az 1848-as emlékmű előtt emlékezhettünk a 170 évvel ezelőtt 
történt eseményekre. Műsort ezúttal a Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjai 
adtak, ünnepi beszédet pedig Vécsey László országgyűlési képviselő mondott.

A  téren a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Is-
kola fúvószenekara Rónai Lajos vezényletével 
pattogó katonaindulókkal várta a város közös-
ségében ünnepelni vágyókat. Nemzeti imánk, a 
Himnusz közös eléneklése után az általános isko-
la diákjai irodalmi összeállítással, dalokkal és tán-
cokkal elevenítették fel az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc hőseinek dicső tetteit, és 
vonták le az akkori cselekedetek mára vonatkozó 
üzeneteit. A tanulókat Zsigmond-Varró Beáta és 
Lajkó Anita tanárnők készítették fel. 

Vécsey László országgyűlési képviselő beszé-
dében elsőként gyerekkorára emlékezett, ami-
kor is hajlamos volt nemet mondani egy-egy, 
a felnőttek által kért munka elvégzésére, arra 
hivatkozva, fölösleges azt elvégezni, mert hol-
nap minden elölről kezdődik. Természetesen a 

szülei ilyenkor általában úgy válaszoltak, akkor 
ennie is fölösleges, mert holnap úgyis éhes lesz. 
Ennek analógiájára tette föl a kérdést a hon-
atya: érdemes-e a szabadságért küzdeni, mikor 
oly sokszor kivívtuk már, ám egy idő után mégis 
mindig elfogyott. Természetesen erre válasz is 
van: a történelem azt tanította meg nekünk, 
hogy a szabadság olyan egy nemzetnek, mint a 
testnek a kenyér, vagyis mindig éhezik rá. 

Vécsey László a megemlékezésekkel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, ezek legfőbb értelme, hogy 
segítségével leküzdjük a felejtést. Ezek az alkal-

mak általában csábítóak a politikusok számára, 
mert könnyen párhuzamot lehet vonni az egykori 
történések és az aktuális közéleti állapotok között. 
Mint mondta, nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, 
mert feltételezi, hogy minden jelenlévő le tudja 
vonni a szükséges következtetéseket, ugyanak-
kor kénytelen mégis föltenni azt a költői kérdést, 
hogy kell-e ma küzdenünk a szabadságért és a 
függetlenségért? 

 Záró gondolatként a képviselő arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy minden magyar emberre szük-
ség van, aki szereti ezt a hazát, és úgy gondolja, 
hogy azt ugyanazzal az arculattal, értékeivel 
kell tovább adni majdani utódainknak. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással foly-
tatódott, amelynek során az önkormányzat, a 
városi intézmények, a civil szervezetek és a po-
litikai pártok képviselői helyzeték el a megem-
lékezés virágait az emlékműnél. Az esemény a 
Szózat hangjaival zárult. 

Képek és szöveg: 
Rácz Zoltán
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
Soron kívüli ülés 2018. február 12. 

19/2018.(II.12.) ÖKT sz. határozat az 
AVKK magasabb vezetői álláshelyre 
kiírt pályázat elbírálására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Aszód Városi Kulturális Központ (székhely: 

2170 Aszód, Kossuth utca 72.) igazgatójává (ma-
gasabb vezetőjévé) 2018. március 1. napjától 
2023. február 28. napjáig tartó határozott időre 
Odler Zsolt-ot nevezi ki.

Az  illetményét a közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyá-
val összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 
állapítja meg.

2018. február 22. 

20/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat 
Aszód Város Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fi zetési 
kötelezettségeinek megállapításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fi zetési kötelezett-
ségeinek három évre várható összegét a mellékelt 
táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 

21/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat az AVKK 
2017. évi beszámolójának jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdése a) 
pontja és a 65. § (2a) bekezdése alapján jóvá-
hagyja az AVKK 2017. évi beszámolóját jelen 
határozat melléklete alapján.

 22/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat az 
AVKK 2018. évi munkatervének jóváha-
gyására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdése a) 
pontja és a 65. § (2a) bekezdés 78/I. § (4) bekezdés 
b) pontja alapján jóváhagyja az AVKK 2018. évi 
munkatervét jelen határozat melléklete szerint.

23/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat 
földmérési munkák végzéséről szóló 
ajánlati felhívás eredményéről
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a  földmérési munkák vég-
zéséről szóló ajánlati felhívás eredményéről 
szóló előterjesztést, és a következő határozatot 
hozza:

Képviselő-testület megállapítja, hogy az 
„Aszód, Iparterületi önkormányzati ingatlanok 
és Breda-patak kitűzésére” vonatkozó ajánlat-
kérés eredményes volt.

Képviselő-testület felkéri Polgármestert, 
a legkedvezőbb árat meghatározó, formai-
lag is megfelelő ajánlatot adó GoldenGeo Bt. 
(2170 Aszód, Géza fejedelem utca 2., adószám: 
24342560-1-13, képviseli: Morvai István ügyve-
zető) földmérőjével az ajánlatkérésnek megfe-
lelő tartalmú szerződést 797.500 Ft értékben 
kösse meg.

A  szerződés fedezete Aszód Város Önkor-
mányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletében a 
„Dologi kiadások” soron rendelkezésre áll. 

24/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 2017 pályázat-
hoz (Igénylésazonosító: 351 385) kiírt 
kivitelezői ajánlatkérés eredményéről
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása 2017 pályázathoz (Igénylésazonosító: 
351 385) kiírt kivitelezői ajánlatkérés eredmé-
nyéről szóló előterjesztést, és a következő ha-
tározatot hozza:

Képviselő-testület megállapítja, hogy az „ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása 2017 pályázathoz (Igénylésazo-
nosító: 351  385) kiírt kivitelezői ajánlatkérés 
eredményes volt.

Képviselő-testület felkéri Polgármestert, a 
legkedvezőbb árat meghatározó, formailag is 
megfelelő ajánlatot adó AKVÍZ Kft. (2191 Bag, 
Aszódi út 1., adószám: 11991339-2-13, képviseli: 
Huszár Mihály ügyvezető) szakkivitelezővel az 
ajánlatkérésnek megfelelő tartalmú szerződést 
nettó 7.991.829 Ft+ÁFA (2.157.794 Ft) összesen 
bruttó 10.149.623 Ft értékben kösse meg.

A  szerződés fedezete Aszód Város Önkor-
mányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletében a 
„Felhalmozási kiadások Önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztések támogatása – jár-
da felújítás (Deák F. utca Petőfi  S. utca)” soron 
rendelkezésre áll.
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25/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat az 
utak burkolására kiírt tervezői ajánlati 
felhívás eredményéről.
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta az utak burkolására 
kiírt tervezői ajánlati felhívás eredményéről 
szóló előterjesztést, és a következő határoza-
tot hozza:

Képviselő-testület megállapítja, hogy az 
„Aszód, Tavasz utca, Maros utca, Vas Mór utca, 
Kakashegy utca, Kondoros tér és József Attila 
köz útépítési munkáinak tervezésére” kiírt ter-
vezői ajánlatkérés eredményes volt.

Képviselő-testület felkéri Polgármestert, a 
legkedvezőbb árat meghatározó, formailag is 
megfelelő ajánlatot adó Viaplan 2000 Bt (szék-
hely: 2170 Aszód, Rákóczi út 14/A., adószám: 
20690940-2-13, képviselő Marton Zoltán) ter-
vezővel az ajánlatkérésnek megfelelő tartal-
mú szerződést 1.970.000 Ft + 531.900 Ft ÁFA = 
2.501.900 Ft Ft értékben a következő utcák bur-
kolásának tervezésére vonatkozóan kösse meg.
• Tavasz utca (525/2,533/1, 532 hrsz.)
• Maros utca, (1366 hrsz.)
• Vas Mór utca, (24/7, 24/89 hrsz.)
• Kakashegy utca, (1433 hrsz.)
• Kondoros tér (Berek erdő felé), (1/7 hrsz.)
• József Attila köz  (260, 273 hrsz)
A  szerződés fedezete Aszód Város Önkor-
mányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletében a 
„Felhalmozási kiadások Út- és járdaépítés” so-
ron rendelkezésre áll.

26/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat a 
közalkalmazotti és munkavállalói cafe-
téria juttatások önkormányzati szintű 
szabályzatának elfogadására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az önkormányzati fenntartású intézmények 
alkalmazásában álló közalkalmazottak, és a 
Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó 
munkavállalók 2018. évi cafetéria-juttatása ön-
kormányzati szintű szabályozását jelen határo-
zat melléklete szerint fogadja el.

Felhívja az érintett intézmények vezetőit, 
hogy az intézményük közalkalmazottaival, 
mun ka vállalóival jelen szabályzatot ismertes-
sék meg és tartsák be. 

Felhívja a jegyzőt, hogy a vonatkozó jogi sza-
bályozásban, valamint az Önkormányzatnál, az 
önkormányzati fenntartású intézményeknél 
bekövetkező változások miatt szükség szerint 
tegyen javaslatot a szabályzat módosítására.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a személyenkénti havon-
ta nettó 1.000 Ft összegű emelés lehetőségét 
a következő Aszód Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetési rendelet módosításánál 
felülvizsgálja.

27/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat a Sza-
vazatszámláló Bizottságok tagjainak, 
póttagjainak megválasztására, Helyi 
Választási Bizottság tagjának pótlására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. §  (1) bekez-
désében biztosított jogkörében eljárva – fi gye-
lemmel a Ve.17. és 18. §-ában foglaltakra – a 
választásokon közreműködő Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjait, póttagjait az alábbiak sze-
rint választotta meg:
Szavazatszámláló bizottságok tagjai: 
• Ácsné Tóth Beáta, Aszód, Kossuth L.u. 62.
• Agócs Istvánné, Aszód, Széchenyi u. 15.
• Ambrus Pálné, Aszód, Baross tér 2/D. 1/10.
• Benkó János, Aszód, Csendes u. 7.
• Chugyikné Szatai Judit, Aszód, Síklaki-hegy 

u. 16.
• Gáspárné Csókás Rita, Aszód, Régész u. 

29/D.
• Huszár József, Aszód, Rákóczi u. 26.
• Kiss Mária, Aszód, Kossuth L. u. 80. fszt. 5.
• Kovács Ferencné, Aszód, Régész u.19.
• Magyar Ilona, Aszód, Kossuth L. u. 99. fszt. 5.
• Mayerné Masznyik Edit, Aszód, Városréti 

u. 9.
• Mersváné Dajka Eszter Rozália , Aszód, 

Bethlen G. u. 8. 
• Nagy Lászlóné, Aszód, Hatvani u. 7.
• Oláh Károlyné, Aszód, Kossuth L.u. 60.
• Őszné Pusztai Éva Ilona, Aszód, Hunyadi u. 40.
• Rács Balázsné, Aszód, Szabadság tér 2. ½.
• Szegedi Lajos, Aszód, Podmaniczky u. 9. 
• Váradi Csaba László, Aszód, Vörösmarty u. 4.
• Varga Jánosné, Aszód, Papföldi u. 23.
Szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
• Danó Péterné, Aszód, Arany J. u. 1. 
• Dian Kinga, Aszód, Deák F. 9. 
• Dobák Józsefné, Aszód, Arany J. u. 8.
• Fónagy Ernő Lászlóné , Aszód, Érdy u. 13. 
• Makádi Katalin Borbála, Aszód, Kossuth u. 20.
• Nagyné Sas Erika, Aszód, Hatvani u. 7.
• Nyíriné Gazdik Andrea, Aszód, Rákóczi u. 2/A.
• Rácz Zoltánné, Aszód, Rákóczi u. 5/B.
• Tóth Zoltánné, Aszód, Városréti u. 44.
• Veselits Kálmánné, Aszód, Kossuth u. 6.
A  megbízatás lejárta kapcsán Aszód Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete köszöne-
tét és elismerését fejezi ki a 2014-2018 évek 
közötti választási ciklusra megválasztott bi-
zottságok tagjainak, póttagjainak eredmé-
nyes munkájukért.

28/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat a 
Helyi Választási Bizottság tagjának 
megválasztásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biz-

tosított jogkörében eljárva - fi gyelemmel a Ve. 
17. és 18. §-ában foglaltakra - a választásokon 
közreműködő Helyi Választási Bizottság lemon-
dott tagja helyére tagként Búzás Máriát, Aszód, 
Kossuth u. 99. választotta meg.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete köszönetét és elismerését fejezi ki Csobán 
Attila Úrnak a Helyi Választási Bizottságban 
végzett munkájáért.

29/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat a 
Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője 
kinevezésének véleményezésére
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te egyet ért azzal, hogy Dr. Mihály István r. dan-
dártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei 
rendőrkapitány – a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság vezetőjévé Lajmer György r. alezredes urat 
nevezze ki. 

30/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat a pol-
gármester szabadságolási ütemtervére
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a polgármester szabadságolási ütemtervéről 
szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a polgármester 2018. évi szabadságolási 
ütemtervét a melléklet tudomásul veszi.
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31/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat az Ön-
kormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének tá-
mogatása Pest megye területén 2018 évi 
pályázat benyújtásának előkészítéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testüle-
te úgy dönt, az Önkormányzati tulajdonú bel-
területi utak szilárd burkolattal történő kiépíté-
sének és felújításának tárgyában kiírásra kerülő 
pályázaton támogatási kérelmet nyújt be. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület 
szilárd burkolattal történő kiépítést tart szüksé-
gesnek Tavasz utca (525/2 hrsz.) és Szőlő utca (532 
hrsz., 700 m2), Horváth István utca (Maros utca, 
1366 hrsz.) Vas Mór utca a Nyár utca és a 24/87 hrsz. 
közötti szakasza (24/89 hrsz.), Síklaki hegy utca (Ka-
kashegy utca, 1433 hrsz.), Kondoros tér a Berek erdő 
felé (1/7 hrsz.), József Attila köz (273 hrsz.) esetében. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a meglévő útburkolat felújítását tartja 
szükségesnek a Benedek utca (Szent Imre utca) 
Mély út – Széchenyi utca közötti szakaszán (319, 
318/2 hrsz.), az Iskola közben (292 hrsz.), a Beth-
len Gábor utca Bercsényi utca – Vörösmarty 
utca közötti szakaszon (1033 hrsz.), valamint a 
Bercsényi utca Rákóczi utca és Bethlen Gábor 
utca közötti szakasza (1127 hrsz.)

32/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat az Ön-
kormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének tá-
mogatása Pest megye területén 2018 évi 
pályázat benyújtásának előkészítéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 31/2018. 
(II.22.) ÖKT határozat 3. pontban lévő útfelújítás 
terveinek elkészítésére az alábbi vállalkozóktól 
kérjen ajánlatot és az ajánlatkérés eredményét so-
ron kívüli ülésen terjessze Képviselő-testület elé:

Kimák Gyula, 
5100 Jászberény, Mária út 7.

Viaplan 2000 Bt. ,
2170 Aszód, Rákóczi út 14/A

ERGOL Kft., 
2120 Dunakeszi, Barátság út 11.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Polgármestert, hogy pályázati ta-
nácsadás, szakértés feladat ellátására a 31/2018. 
(II.22.) ÖKT határozat 2. és 3. pontban felsorolt 
utak esetében az alábbi vállalkozóktól kérjen 
ajánlatot és az ajánlatkérés eredményét soron 
kívüli ülésen terjessze Képviselő-testület elé.

Pro Regio Nonprofi t Kft. , 
1146 Budapest Hermina út 17.

M.T. HARDY Kft, 
2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.

GEKKO Consulting Kft., 
1125 Budapest Istenhegyi út 59-61.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Polgármestert, hogy nyertes pá-
lyázat esetén, projektmenedzsment feladatok 
ellátására a 31/2018. (II.22.) ÖKT határozat 2. 
és 3. pontban felsorolt utak esetében az alábbi 
vállalkozóktól kérjen ajánlatokat: 

Pro Regio Nonprofi t Kft.
1146 Budapest Hermina út 17.

M.T. HARDY Kft.
2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.

GEKKO Consulting Kft.
1125 Budapest Istenhegyi út 59-61.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te felhatalmazza Polgármestert, hogy nyertes 
pályázat esetén műszaki ellenőri feladatok ellá-
tására a 31/2018. (II.22.) ÖKT határozat 2. és 3. 
pontban felsorolt utak esetében az alábbi vál-
lalkozóktól kérjen be ajánlatokat:

Somfai Péter ev.,
3200 Gyöngyös, Szőlőskert út 2.

ABATERV Kft.,
3261 Abasár, Radnóti Miklós út 4.

DUF-ART Kft.,
3534 Miskolc, Márton bíró utca 2/3.

Dédesvár Kft.,
3643 Dédestapolcsány, Bartók Béla u. 17.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Polgármestert, hogy nyertes pá-
lyázat esetén a projekt keretében szükséges köz-
beszerzési feladatok ellátására a 31/2018. (II.22.) 
ÖKT határozat 2. és 3. pontban felsorolt utak ese-
tében az alábbi vállalkozóktól kérjen ajánlatokat:

Prolixitas Közbeszerzési Tanácsadó Bt.,
2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.

Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda,
1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. II. 09.

TAKTA-OSI Kft.,
1028 Budapest, Dózsa György utca 27.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te felhatalmazza Polgármestert, hogy nyertes 
pályázat esetén a projekt keretében szükséges 
kivitelezési feladatok ellátására a 31/2018. (II.22.) 
ÖKT határozat 2. és 3. pontban felsorolt utak ese-
tében az alábbi vállalkozóktól kérjen ajánlatokat:

Tanka-PIDÓ Kft.,
2112 Veresegyház, Szadai út 3.

MASTER RIDE Kft.,
3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.

Megyeri Kovács Kft.,
1044 Budapest, Fadrusz János u. 22.

KORNÉL-BAU Kft.,
3035 Gyöngyöspata, Pata vezér út 42.

Andezit Kft.,
3200 Gyöngyös, Vasút út 5.

33/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozat a 
lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2018. január 25-én hozott 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú 
határozatok alapján a lejárt határidejű Képvise-
lő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri jelentést elfogadja.
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Elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését

A TAKARÉKOS, ÁTLÁTHATÓ ÉS 
BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉS A CÉL 
A 2018. február 22-i ülésén a képviselő-testület elfogadta a város ez évi költségve-
tési rendeletét. A fő szám idén 1 milliárd 307 millió 299 ezer Ft, vagyis csaknem 130 
millióval több az előző esztendő adatainál. Az önkormányzat idén is arra törekszik, 
hogy egyensúlyi gazdálkodást valósítson meg úgy, hogy valamennyi tartalék is 
képződjön. 

A  költségvetés összeállításának fő szempontja 
az volt, hogy az önkormányzat biztosítani tudja 
a fenntartásában lévő intézményrendszer mű-
ködését, valamint a kötelező önkormányzati 
feladatok minél magasabb szinten történő ellá-
tását. A  2013. évi költségvetési törvényhez ké-
pest a feladatfi nanszírozás alapvetően most sem 
változott, csak néhány részletszabály módosult. 
Az  önkormányzatok fi nanszírozásában megje-
lennek például az állami költségvetési törvényja-
vaslatban érvényesülő általános alapelvek, mint 
például a családok támogatásai, a foglalkozta-
tottság további növelése, továbbá a különböző 
ágazatokban dolgozók jövedelmének emelése. 

A  város költségvetése ezúttal is két pilléren 
nyugszik: az állami normatív támogatások, va-
lamint az önkormányzat saját bevételei adják a 
gazdálkodás keretösszegét. Az  állami normatív 
támogatás összege 439 millió 479 ezer 864 Ft. 
A magasnak tűnő összeg ellenére is kimondható, 
hogy az állami normatívák nem fedezik az intéz-
mények biztonságos működtetését, ahhoz ön-
kormányzati forrást is mellé kell rendelni, ame-
lyekből más fejlesztéseket lehetne fi nanszírozni. 
Jó példa erre az intézményi gyermekétkeztetés, 
amelynek támogatási összege 2017-hez képest 
egy kissé emelkedett, ám a rászoruló gyermekek 
kedvezményes vagy ingyenes étkeztetése okán 
kiesett díjbevételt az önkormányzatnak kell hoz-
zápótolni, ami éves szinten 20 millió Ft. A 2016-
ban átszervezett szociális és gyermekjóléti szol-
gáltatások állami normatívája is emelkedett, ám 
nem kellő mértékben, így a Kistérségi Gondozási 
Központ feladatellátásához mind az aszódi ön-
kormányzatnak mind a társult önkormányza-
toknak magasabb összeggel kell hozzájárulni, 
annak ellenére, hogy a társulási együttműkö-
désben végzett feladatokért eleve nagyobb 
központi támogatás jár. Pozitív változás, hogy 
hogy a bölcsődei működéssel kapcsolatos köz-
ponti támogatás majdnem megduplázódott – 
18-ról 38 millió Ft-ra-, így a városnak idén jóval 
kisebb kiegészítést kell biztosítania a fenntar-
táshoz. Az állam az alacsony jövedelem termelő 
önkormányzatoknak plusz támogatást biztosít 
az olyan szociális jellegű kiadásokhoz, amelyek 
fi nanszírozása másképpen nem megoldható. 
A támogatás összege 9,1 millió, ami éppen fele 
az előző esztendő keretének. 

A  kötelező önkormányzati feladatok ellátá-
sára (közvilágítás, településüzemeltetés, zöld-
terület kezelés, köztemető fenntartás, közutak 
fenntartása) az adó erőképesség beszámítását 
követően nem kap állami támogatást a város. 

 Az önkormányzat éves pénzügyi terve össz-
hangban van a város gazdasági programjával. 
A  költségvetés erre az évre megfogalmazott 
alapelvei a takarékos, átlátható és biztonságos 
működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok 
végrehajtásának biztosítása, a szociálisan rá-
szorult polgárok támogatása, az elindított be-
ruházások megvalósítása, az ehhez szükséges 
források biztosítása, tudatos, átgondolt és terv-
szerű üzemeltetés, valamint a pályázati lehe-
tőségek kihasználása és az azokhoz szükséges 
önrész forrásainak biztosítása. 

A  város költségvetésének bevételi oldalán 
közhatalmi bevételekből – ide tartozik a tele-
kadó, a kommunális adó, iparűzési adó stb. - 330 
millió Ft-ot, működési bevételekből 74,5 millió 
Ft-ot, felhalmozási bevételekből 119 millió Ft-
ot tervezett be az önkormányzat. Beruházásra 
110 millió Ft-ot szánnak ebben az esztendőben, 
míg felújításokra 30 millió Ft került betervezés-
re. Sikerült egy 50 millió Ft-os tartalék keretet 
is képezni nem várt kiadások fi nanszírozására. 

A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy 
a rendelettervezetben előirányzott bevételi 
és kiadási összegek megalapozottak, a dologi 
kiadások előirányzatai megfontolt, takarékos 
gazdálkodás esetén elegendőek a feladatok 
végrehajtásához. A képviselő-testület a költség-
vetés rendelet-tervezetét kilenc igen szavazattal 
fogadta el. 

R.Z.

APRÓHIRDETÉS
☐ Az Aszódi Kertészetbe főállásba férfi  munkatársat keresünk fi zikai munkára. Kerté-
szeti tapasztalat előny. Részmunkaidős állásba könnyebb fi zikai munkára, heti 2-3 alka-
lomra alkalmazottat keresünk. (Kismamák, diákok vagy nyugdíjasok is jelentkezhetnek.) 
Telefon: 06 30 33 27 947.

☐ Aszód belvárosában beruházásra alkalmas építési telek eladó (1150 négyzetméter). Be-
építhetőség: 70 %. Érdeklődni: 06 70 414 5312.

VIRÁGGAL ÉS 
OPERETTGÁLÁVAL 

KEDVESKEDTEK 
A HÖLGYEKNEK 

Egy-.egy szál rózsa, sütemény és 
üdítő várta azokat a hölgyeket, akik 
elfogadták az önkormányzat invitá-
lását  március 9-én a az evangélikus 
gimnázium aulájában megtartott 
Nőnapi ünnepségre. 

A szebbik nem képviselőit a bejáratnál 
Sztán István polgármester és  Kovács Ta-
más alpolgármester üdvözölte  a képvise-
lő-testület nevében. 

A műsor előtt a város első embere mon-
dott köszöntőbeszédet, és köszönte meg 
férfi társai nevében a  hölgyeknek a sok tö-
rődést, gondoskodást, szeretetet és szerel-
met, amelyet önzetlenül adnak  erősebb-
nek mondott társaiknak.  

Ezt követően a Podmaniczky AMI tanára-
inak műsora okozott kellemes perceket a 
közönségnek. A mintegy negyven perces 
blokkban népszerű zenék és operettslá-
gerek csendültek fel, amit a jelenlévők a 
végén  vastapssal jutalmaztak.  

R. Z.
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Sajtótájékoztató 

A LAKTANYÁBA SE JÖHETNEK 
MIGRÁNSOK
A hatos számú választókerület egyetlen települése sem szeretne migránsokat be-
telepíteni, és ezt a városok, falvak többsége korábban már többször is kinyilatkoz-
tatta – mondta Vécsey László azon a sajtótájékoztatón, amelyet a 2005-ben bezárt 
aszódi Petőfi  laktanya előtt március 9-én tartott. Az eseményen Sztán István Aszód 
város polgármestere, valamint Rimóczi Sándor Vilmos, Nagytarcsa első embere is 
részt vett. 

Pest megye 6-os számú választókerületének 
országgyűlési képviselője, a FIDESZ KDNP kép-
viselő-jelöltje azért választotta az említett hely-
színt, mert a választókerületben több korábban 
bezárt honvédségi laktanya van, amelybe a 
hon atya szerint az ellenzék miniszterelnök-je-
löltje Karácsony Gergely migránsokat szeretne 
telepíteni. A választás tétjét is úgy határozta 
meg, hogy amennyiben az ellenzék győz, le-
bontják az országhatáron felépített kerítést, és 
végrehajtják a Soros-tervet.  

– Nyugat Európában elrontották, beengedték 
a migránsokat, és ennek szinte azonnali követ-
kezménye a megromlott közbiztonság lett. Mi 
nem hibázhatunk – mondta a képviselő. 

Sztán István, Aszód város polgármestere arról 
beszélt, hogy a laktanya 2005. december 31-én 
bezárt, azóta üresen áll és folyamatosan  pusz-
tul. 2013-ban, amikor fölmerült a menekültek 
ide történő áthelyezése, 3 és fél nap alatt 9400 
ez ellen tiltakozó aláírást gyűlt össze. Városunk 
első embere polgármesterként és magánsze-
mélyként is úgy fogalmazott, semmiféle be-
telepítést nem szeretne Aszódon. Ezzel utalt 
arra a tavaly ősszel tartott lakossági fórumra 
is, amikor maga Kubatov Gábor, a Fidesz pár-
tigazgatója erősítette meg, nem engedik, hogy 
a Fóti Gyermekvárosban lakó, oltalom alatt álló 
menekült fi atalokat az Aszódi Javítóintézet te-
rületén kialakítandó táborba hozzák.

Rimóczi Sándor, Nagytarcsa polgármestere – 
ahol ugyancsak van egy bezárt egykori honvéd-
ségi objektum – szintén úgy foglalt állást, nem 
szeretné, hogy a településükön betelepítések 
miatt megváltozzon a lakosság összetétele. 

Idegeneknek az aszódi laktanyába történő 
elhelyezéséről nemcsak mostanában esett szó. 
2006-ban Tóth Gábor országgyűlési képviselő 
az augusztus 20-án elmondott beszédében 
3000 örmény zsidó befogadásával riogatta a je-
lenlévőket.  Ennek valóságalapját Bagyin József 
akkori polgármester azonnal cáfolta. Szeren-
csére neki lett igaza. 

Kép és szöveg: 
R.Z.

Huszonötödször ünnepelték a Bocskai-Napokat Nyárádszeredán

AJÁNDÉKOT KAPTAK 
TESTVÉRVÁROSUNK ISKOLÁSAI 
Február harmadik hétvégéjén immáron huszonötödik  alkalommal ünnepelte meg 
erdélyi testvérvárosunk, Nyárádszereda azt a történelmi pillanatot, hogy 1605. 
február 21-én a székelyek e városban kiáltották ki Erdély fejedelmévé a Habsburg- 
ellenes szabadságharc vezetőjét, Bocskai Istvánt.

A háromnapos rendezvénysorozatra Aszód-
ról is érkezett delegáció Sztán István polgár-
mester vezetésével. Péntek délután ünnepi 

közgyűlésre került sor, melyen városunk első 
embere átadta Aszód ajándékát: három általá-
nos iskolai osztálynak egyenként 25-25 ezer Ft 

értékű iskolaszer csomagot. Az estnek aszódi 
vonatkozású része volt az a program, amely-
nek keretében Batta Miklós a Bata-Loyal pin-
cészet termékeit mutatta be az érdeklődőknek. 
A vendéglátók ezúttal is szerveztek kirándulási 
lehetőséget a látogatóknak, akik többek között 
Korondra is eljuthattak. 

Vasárnap délelőtt a jelenlévők a főtéri refor-
mátus templomban ünnepi istentisztelet tar-
tottak, majd koszorút helyeztek el a fejedelem 
templom előtt mellszobránál.

R. Z.

ÚJABB SPORTPARK ÉPÜLHET ASZÓDON? 
Pozitívan bírálta el az aszódi önkormányzatnak a  Nemzeti-Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programba való jelentkezését, és egy D típusú sportpark megépítését tá-
mogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.   A pályázatot még 2016 nyarán adta 
be a város, de csak nemrég született meg a döntés, és az erről szóló értesítés is csak 
március elsején érkezett.  

A „D” típusú sportpark minimum 150 négyzet-
méter alapterületű, minimálisan 15 testedző  
eszköz kerül rá telepítésre, emellett lehetőség 
van 200 vagy 400 méteres, 125 cm széles futókör 
igénylésére is, amely nemcsak a sportpark körül 
építhető meg, hanem  egy másik ingatlanon is 
megvalósítható. A sportpark megvalósításához 
az önkormányzatnak csupán a saját tulajdoná-

ban lévő ingatlant kell biztosítani, amelynek a az 
előírt méreteken túl megfelelő környezeti – és 
terepviszonyokkal kell rendelkeznie,  hogy azon 
a sportpark kialakítható legyen.  Fontos kitétel az  
akadálymentes megközelíthetőség is. Városunk 
a Széchenyi utcában az 1848-as emlékművel 
szembeni üres telket jelölte meg a pályázatban 
a sportpark helyszíneként. 

A létesítménynek kapcsolódnia kell a telepü-
lés életéhez, s bár elsősorban a felnőtt lakosság 
számára készül, a közoktatási intézményrend-
szer tevékenységébe is beintegrálható. A város-
nak minimum 5 évig kell fenntartania.  

Sajnos az értesítésből nem derült ki, a meg-
valósításra pontosan mikor kerülhet sor. Aszód 
egyetlen street-workout parkja, amit néhány 
esztendeje az önkormányzat saját erőből va-
lósított meg a Falujárók úti lakótelepen, a fi a-
talok körében rendkívül népszerű, sokan hasz-
nálják.  Az új park a város másik végén élőknek 
nyújthat kellemes és egészséges kikapcsoló-
dási lehetőséget.  

R. Z. 
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TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK
Tisztelt Lakosság, Építtetők, Tervezők!

A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és –rendezés területén. 2017. 
január 1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
(a továbbiakban: Eljr.) módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). 
A  jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati 
kézikönyv (TAK), valamint a településképi védelmi rendelet (TKR).

Aszód Város Képviselő-testülete 2017. decembe-
rében elfogadta a város településképi arculati ké-
zikönyvét, 2018. februárjában pedig megalkotta 
a településkép védelmi önkormányzati rendele-
tét, mely 2018. február 24-én hatályba is lépett.

A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a 
településképi követelményeket alapozza meg, 
tulajdonképpen a TKR szakmai munkaanyaga. 
A TAK-ban defi niálásra került a város építészeti 
karakterét meghatározó településképi jellem-
zők, a településképi szempontból egymástól 
jól elkülönülő településrészek, azok arculati 
jellemzői és értékei, a településkép minőségi 
formálására vonatkozó javaslatok, valamint a 
településképhez illeszkedő építészeti elemek. 
A kézikönyv tartalmazza a helyi épített örökség 

védendő elemeit, objektumait sok színes kép-
pel bemutatva ezeket.

A TKR állapítja meg a helyi építészeti örök-
ség területi és egyedi védelmét, a településképi 
szempontból meghatározó területeket, valamint 
a településképi követelményeket, szabályozza a 
településképi bejelentési- és véleményezési eljá-
rást. A rendelet mellékletében került felsorolásra 
a helyi értékek jegyzéke, a helyi területi védel-
memmel érintett utcák lehatárolása, valamint a 
településképi szempontból meghatározó terüle-
tek térképi meghatározása is.

A TKR és a helyi építési szabályzat (a továbbiak-
ban: HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll egymással, 
mindkét rendelet egyaránt alkalmazandó. Közért-
hetően megfogalmazva, a TKR a „Hogyan és milyet 

lehet építeni?” kérdésre, míg a HÉSZ a „Hová, mit 
és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.

Felhívom a tervezők és az építtetők fi gyelmét, 
hogy 2018. február 24-t követően valamennyi épí-
tési tevékenység során kötelező betartani a TKR 
rendeletben foglaltakat, így az építési engedély 
köteles, vagy a nem építési engedély köteles, va-
lamint az egyszerű bejelentési eljárást követően 
végezhető építési tevékenységek esetén is.

A TKR újra szabályozza a város területén a tele-
pülésképi bejelentési és véleményezési eljárás ha-
tálya alá tartozó tevékenységek körét is, valamint 
új elemként kötelező szakmai konzultációt ír elő 
az egyszerű bejelentési eljárást megelőzően is.

A településképi véleményezési és bejelentési 
eljárás, valamint a településkép védelmi kon-
zultáció és tájékoztató formanyomtatványon 
kezdeményezhető.

Az új rendelet alkalmazásával kapcsolatosan 
és időpont egyezetetésért kérem forduljanak a 
városi főépítészhez a foepitesz@aszod.hu email 
címen.

Sztán István
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztatom, hogy Aszód város illetékességi területén a csatornahálózat kiépítés-
re került.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése értelmében 
az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik 
– köteles az ingatlant a víziközmű-rend-
szerbe beköttetni és a víziközmű-szolgál-
tatást igénybe venni, ha

a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a 
közműves ivóvízellátás vagy a közműves szeny-
nyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló 
víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivó-
víz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötőveze-
ték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül 
csatlakozni lehet, és

b) az ingatlanon felépített épületre használat-
bavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, 
továbbá a használatbavételt tudomásul vette 
az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló el-
járás folyamatban van.

Felhívom a fi gyelmét, hogy jogszabályi elő-
írás alapján, azok az ingatlantulajdonosok, 

akik a rendelkezésre álló közcsatornára 
nem kötnek rá, illetve nem kezdeményezik 
a csatornaszolgáltatásra vonatkozó közüzemi 
szolgáltatás megkötését, a csatorna üzembe 
helyezését követő 90. naptól talajterhelési 
díjat kötelesek bevallani és fi zetni. A kör-
nyezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény (továbbiakban Ktd.) 11. §.-a valamint 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 24/2013 (XI.29.) ÖR rendelete alapján 
talajterhelési díjfi zetési kötelezettség terheli 
azt a kibocsátót (természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet), aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgaz-
dálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélye-
zés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést 
– ide  értve  az  egyedi  zárt szennyvíztározót 
is – alkalmaz. 

A csatornára nem csatlakozó ingatlan eseté-
ben a törvény által meghatározott talajterhelé-

si díj mértéke pedig a fogyasztott vízmennyi-
ség m3-e után 1.800,- Ft.

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben a ren-
delkezésre álló közcsatornára még nem kötött 
rá, ezt mielőbb tegye meg. Rákötési kérelmével 
kérem, keressen fel.

Sztán István
Polgármester

SZAKMÁK 
ÉJSZAKÁJA

Találkozzunk újra!
Látványos szakmai bemutatók
 az informatika, a gépészet, az 

elektronika és a robotika világából.

2018. április 13. 18.00-tól 22.00 óráig
Helyszín: ASZÓD, Hatvani út 3.

VSzC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, Gépésze-
ti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

www.petofi -aszod.hu

  psg.aszod



2018. március



ASZÓDI TÜKÖR10

2018. március

Helyi élet

Lakossági fórumon tájékozódhatunk  a kivitelezésről 

MEGKEZDŐDÖTT A BUDAPEST-HATVAN 
VASÚTVONAL TELJES FELÚJÍTÁSA 
Március 10-én Gödöllőn hivatalosan is letették az alapkövét a Budapest-Hatvan 
vonalszakasz korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése prog-
ramjának.

Az eseményen részt vett többek között Szabó 
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesz-
tés-és klímapolitikáért, valamint közszolgáltatá-
sokért felelős államtitkára, Szűcs Lajos,  Pest me-
gye fejlesztési biztosa, valamint Somodi László, a 
NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója. Az állami és 
európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesz-
tés munkái már megkezdődtek, ám ez egyelő-
re  csak a Tura irányába utazókat érinti, mivel az 
Aszód–Tura közti szakasz átépítése miatt elren-
delt félpályás vágányzár miatt késésekre lehet 
számítani.  A legnagyobb türelemre 2019. febru-
árja és decembere között lesz szükség, mivel ek-
kor teljesen leáll a vasúti közlekedés, az utasokat 
Aszód és Pécel között autóbuszok szállítják majd. 

A részletetekről bővebben március 27-én hallhat-
nak az érdeklődők azon a lakosági fórumon, amit 

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, a kivitelező 
Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a Strabag Vasútépí-
tő Kft. képviselői tartanak, akik ismertetik a terveket, 
valamint válaszolnak az érdeklődők kérdéseire is.

A fórum a Kistérségi Gondozási Központ Pe-
tőfi  utcai épületében 17 órakor kezdődik. 

R.Z. 
Fotó: Korondi Judit 

TOVÁBBRA IS ODLER ZSOLT VEZETHETI AZ AVKK-T
A képviselő-testület értelmében 2018. március 1-től 2023. február 28-ig továbbra 
is Odler Zsolt vezetheti az Aszód Város Kulturális Központot. Az igazgatói állásra 
azért kellett pályázatot kiírni, mert a vezetőnek február 28-án lejárt a mandátuma. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2018. 
január 15. volt. Az egyetlen beérkezett anyag 
bontására másnap került sor. Az idevonatko-

zó törvények értelmében ezt egy háromtagú  
szakmai bizottság értékelte (egy-egy tag a 
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, az In-

formatikai és Könyvtáros Szövetség, valamint 
a Magyar Népművelők Egyesülete részéről),  
majd szóban is meghallgatták a pályázót. A két 
forduló alapján kiállított szakmai véleményük  
a pályázat elfogadását javasolta, ezt követően 
döntött a képviselő-testület ugyancsak egy-
hangúlag a pályázó személye mellett. 

R. Z.

A Napsugár Óvodába járó gyermekek a farsangi időszakban sem unatkoztak

TÉL VÉGI VISSZATEKINTŐ
Február 8-án került megrendezésre a csoportokban a Farsangi mulatság. Az óvoda 
apraja és nagyja jelmezbe öltözve, tánccal, énekkel búcsúztatta a telet. Hercegnők, 
szuperhősök, robotok, és különféle mesehősök is meghívást kaptak a bálra, amely 
egy nagy közös ünnepléssel zárult. 

A mulatozások után, a Süni csoport szervezé-
sében a Kisze baba elégetésével búcsúztattuk 
a telet. A rongyos ruhákba öltöztetett baba a 
betegségeket, és a hideget jelképezi. Régi nép-
hagyomány szerint a Kisze babát vízbe dobták, 
vagy elégették, hogy így szabaduljanak meg a 
betegségtől és a hidegtől. 

Ezt a néphagyományt évről – évre megren-
dezzük a gyermekek legnagyobb örömére, hi-
szen ilyenkor hangos dobolással, közös mondó-
kázással, dalokkal búcsúzunk a zord téltől.

Az utolsó havazásokat kihasználva az  Őzike 

csoport szánkóhúzó versenyt hirdetett az óvoda 
udvarán, amelyet a résztvevők nagyon élveztek. 

Bár a hó és a hideg sokáig tartotta magát, re-
méljük, végre sikerült előcsalogatni a tavaszt, 
amelyet régóta vártunk mindannyian.

Lapin-Tóth Beáta
óvodapedagógus
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Kulturális élet

Bekecs Táncegyüttes: Legendák kertje

TÁNCCAL MESÉLTEK A GYEREKEKNEK
Aszódon is nagy sikert aratott a nyárádszeredai Bekecs Táncegyüttes Legendák 
kertje című produkciója,  amellyel  testvértelepülésünk néptáncosai nemcsak Er-
dély, hanem az anyaország településeit is járják. Aszódra Pápáról érkeztek, majd az 
aszódi után egy budapesti bemutató következett. 

A táncegyüttest bátran lehet vállalkozó szelle-
műnek mondani, hiszen 2016-ban a Hamupi-
pőke című mesét dolgozták át táncjátékká. Ezt 
az aszódi közönség szintén láthatta a Csengey 
iskola tornatermében. Tavaly úgy döntöttek, 
helyi forrásokból igyekeznek mesét építeni, 
hogy a legkisebbek is megtapasztalják, nemcsak 
Grimm vagy éppen modern mesék léteznek, 
számos történet, legenda él a lakóhelyük köze-
lében is. Az előadás öt legendára épül: Tündérek 
gyülekezőhelye (Makfalva), Paladomb tündérei 
(Nyárádszentimre), Isten széke, Az Ördög-tó (Li-
bán) és a Gyilkos-tó mondája. 

A több történet összekapcsolása nyomán egy 
nagyon színes előadás született, amely az aszó-
di evangélikus gimnázium aulájában összegyűlt 
gyerekeknek is nagyon tetszett. 

R. Z
Fotók: Jólesz Márton
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Iskolai élet

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK 
KÖZÉPISKOLÁINKBAN
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjának  megtartását a Magyar Köz-
társaság Országgyűlésének 2000. június 13-án  az erre vonatkozó és elfogadott hatá-
rozata rendelte el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden 
év február 25-én hajtanak fejet a kommunizmus áldozatainak emléke előtt.  

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnáziu-
ma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégima 
diákjai ezen a napon rendkívüli osztályfőnöki 
órák keretében emlékeztek irodalmi művek, 
visszaemlékezések, diaképek segítségével. 

A második órától kezdődően a 12. F osztály di-
ákjai tartottak rendhagyó történelem órákat. 
Először színvonalas kiselőadások hangoztak 
el Faragó Dominik, Kiss Sándor és Szabó Ben-
ce előadásában. Az előadók a diktatúrák jel-
lemzőit, illetve mai diktatúrákat mutattak be. 
Segítségükkel hallgatóságuk megismerhette 
az egykori független kisgazdapárti politikus, 
Kovács Béla életét. Őt a szovjet hatóságok 1947. 
február 25-én letartóztatták és a Szovjetunió 
egyik, a GULÁGON létrehozott táborába hurcol-
ták. Ezen esemény kapcsán jelölte ki a magyar 
országgyűlés az emléknapot.

Ezt követően a diákok által a családi, rokoni 
körben, a kommunista időszak Magyarországá-
nak jellegzetes emléktárgyainak megtekintésé-
re került sor.  

A megemlékezés szervezését és lebonyolítá-
sát a 12 F osztály hatalmas lelkesedéssel, igé-
nyességgel végezte Kakuk Erzsébet és Erdélyi 
Sándorné tanárnők vezetésével.  

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Kollégium 12. osztályos tanu-
lói  az Aszód Város Kulturális Központ munka-
társai által az iskola dísztermében összeállított 
kiállítás megnyitóján vettek részt. A számos 
érdekes és értékes relikvia – többek között Rá-
kosi Mátyásnak a 60. születésnapjára készített 
intarziás asztal – megtekintése után Klamár 
Balázs muzeológus tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást, amelyből az is kiderült, Aszódon 
a kommunista diktatúrának milyen jellegzetes-
ségei voltak megtapasztalhatók. 

R. Z.

FARSANGI BÁL ÉS SZALAGAVATÓ 
ÜNNEPSÉG A CSENGEY ISKOLÁBAN 
Február 10-én rendezte meg hagyományos farsangi bálját a Csengey Gusztáv 
 Általános Iskola. Délelőtt a Csengey utcai iskolában az alsó tagozat tagjai mutatták 
be ötletes egyéni és csoportos jelmezeiket, délután pedig a felső osztályok tanulói 
vonultak fel jelmezes maskaráikban,  illetve adtak elő táncos produkciót. 

A végzős nyolcadikosok már a délelőtt folya-
mán is eltáncolták nyitótáncukat, ám a legtöb-
ben délután, a szalagavató kezdetén voltak 
rájuk kíváncsiak. Impozáns látvány volt, ahogy 
a 27 pár a keringőjével betöltötte az iskola tor-
natermét. A táncot Péter Éva tanárnő tanította 
be. Ezt – a délután fénypontjaként – a szalag-
tűzés követte. Összesen 63 diák kapta meg a 
közelgő búcsúzás jelképét osztályfőnökétől: 
Erdőssyné Csabák Enikőtől, Péter Évától Nagy-
házi Judittól és Hagyó Dénestől. 

A délután az osztálytáncok bemutatásával 
folytatódott, majd a program végén újra a vég-
zősök vették birtokba a táncparkettet, hogy 
még egyszer örömet szerezzenek mindazon 
szeretteiknek, akiknek része van abban, hogy 
eljutottak idáig. 

Szöveg: R.Z.
Fotó: Mertánné Szita Mónika

Felhívás

AJÁNLJA ADÓJA 
1%-ÁT! 

Az Aszód Városért Alapítvány tiszte-
lettel kéri a lakosságot, hogy SZJA adójuk 
1%-át az alapítvány részére szíveskedjenek 
felajánlani. 
Adószám: 19180461-1-13

Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub tisz-
telettel kéri, hogy jövedelemadója 1%-át 
a Klubunk javára szíveskedjen felajánlani. 
Köszönjük!
Adószám: 18718018-1-13 

A Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Ala-
pítvány (TaGOK) jogosulttá vált az adók 
1%-ának fogadására.

Ezúton kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-
ával támogassák Alapítványunk munkáját, 
működését és küldetését! 

Adószámunk: 18593688-1-13
Köszönettel:

a TaGOK Alapítvány
elnöke és kuratóriuma
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Választás 2018

TÁJÉKOZTATÓ 
a 2018. évi országgyűlési választásokhoz

Tisztelt Választópolgárok!
A választás időpontja: 
A választást Áder János köztársasági elnök január 11-én közzétett közleményében 
2018. április 8-ra tűzte ki.

Átjelentkezés másik szavazókörbe az 
országgyűlési választások idején:
Az átjelentkezési kérelmét, (valamint a kérelem 
módosítását vagy az átjelentkezés törlését) be-
nyújthatja online a www.valasztas.hu  oldalon, 
vagy papír alapon postán vagy személyesen a 
magyarországi lakcíme szerinti helyi választási 
irodának legkésőbb 2018. április 6-án (pénte-
ken) 16.00 óráig lehet benyújtani. 

Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltre 
lehet szavazni.

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell 
egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett 
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási 
iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi tele-
pülésre (budapesti kerületbe) lehet.

Minden településen (budapesti kerületben) 
csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átje-
lentkezéssel szavazók részére, arról a helyi vá-
lasztási iroda írásban is tájékoztatni fogja.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát 
abban az esetben, ha egészségi állapota vagy 
fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szava-
zóhelyiségben, de minden esetben az átjelentke-
zési kérelem előzze meg a mozgóurna kérelmet.

Külképviseleten történő szavazás:
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irá-
nyuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben sze-
replő, a szavazás napján külföldön tartózkodó vá-
lasztópolgár nyújthat be. A kérelemben feltüntetett 
személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lak-
címkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező eset-
ben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az külképviseleti névjegyékbe való felvétel-
re kérelmét, (valamint a kérelem módosítását 
vagy az törlését) benyújthatja online a www.
valasztas.hu  oldalon, vagy papír alapon pos-
tán vagy személyesen a magyarországi lakcíme 
szerinti helyi választási irodának  legkésőbb 
2018. március 31-én (szombaton) 16:00 óráig 
kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes 
választási irodához. Ugyaneddig az időpontig 
külképviseleti névjegyzékbe vett választópol-
gár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek 
alapján, a külföldön történő szavazására egy 
másik külképviseletet jelölhet meg, illetve 
visszavonhatja korábbi kérelmét annak érde-
kében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhasson.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehető-
sége van, hogy megadjon egy olyan értesítési cí-
met (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási 
iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

A külképviseleti szavazás helyéről és idejéről 
szóló bővebb tájékoztatás a Nemzeti Választási 
Iroda honlapján érhető el. 

Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgár kérheti, aki mozgásában egészsé-

gi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. mun-
kavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi 
szempontok miatt) kéri, annak kérését a HVI, 
illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóur-
na-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére 
kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóur-
na kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatai-
nak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján 
feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a he-
lyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Mozgóurnát a szavazást megelőző második na-
pon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig attól 
a helyi választási irodától, a szavazás napján 2018. 
április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.
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Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazó-
körben „hagyományos módon” nem szavazhat, 
kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurna igénylése, ha nem a lakóhe-
lyére kéri
Ha Ön a lakóhelyétől eltérő településen – vagy 
ugyanazon a településen, de másik szavazókör 
területén – tartózkodik, erre a címre is igényel-
het mozgóurnát. Ebben az esetben először át 
kell jelentkeznie a szavazás napi tartózkodási 
helyére, és ezt követően kell igényelnie a moz-
góurnát a fentebb leírtak szerint.

Nemzetiségi regisztráció:
Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiség-
hez tartozó választópolgárként kérelmezheti azt 
is, hogy az országgyűlési képviselők választásán 
nemzetiségi választópolgárként szavazhasson, így 
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a 
központi névjegyzékben, a többes kötődés fel-
tüntetésére nincs lehetőség.

Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásá-
nak törlését, és az országgyűlési választásra vo-
natkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi ho-

vatartozást törlik a központi névjegyzékből, korlá-
tozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nem-
zetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

A kérelem választásoktól függetlenül, folya-
matosan benyújtható. Ha Ön már regisztrált 
nemzetiségi választópolgárként, az minden vá-
lasztásra érvényes.

Személyes adatok kiadására vonatkozó 
szabályok:
A jelöltek és a pártok a választópolgárok megke-
resése céljából megkaphatják a névjegyzékben 
szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.

A választópolgároknak lehetősége van arra, 
hogy megtiltsák az adataik kampánycélú kiadá-
sát, továbbá lehetőség van arra is, hogy a sze-
mélyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtilt-
sa az adatainak kiadását.

A szavazás ideje
Szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 6.00 órától 
19.00 óráig lehet személyesen a választási ér-
tesítőben megjelölt szavazóköri helyiségben, 
vagy mozgóurnával.

A szavazóhelyiségbe az a választópolgár sza-
vazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal  
– személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél – 
igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét 
vagy személyi azonosítóját – lakcím igazolvány.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a vá-
lasztójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az 

okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja 

azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét 

vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri 

névjegyékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének a 

névjegyzék aláírásával történő igazolását.
A választópolgár az Országgyűlési képviselő vá-

lasztásra egy lebélyegzett szavazólapot és boríté-
kot kap, a szavazólap átvételét aláírással igazolja. 
A szavazólapon egy listára, és egy jelöltre lehet 
szavazni. Érvényesen szavazni csak a hivatalos 
szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a je-
lölt, illetve lista neve melletti /feletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal lehet. (pl.: X vagy +)

Amennyiben további kérdésük van az or-
szággyűlési választásokkal kapcsolatban, ké-
rem, forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi 
elérhetőségek egyikén:

Aszód Város Helyi Választási Irodája
2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

dr. Bóta Julianna jegyző, HVI vezető
dr. Ballagó Katalin HVI vezető helyettes

Tel: 28/500-666
E-mail.: aszod.titkarsag@aszod.hu

dr. Bóta Julianna
HVI vezető

AKCIÓZTAK 
A RENDŐRÖK
Az aszódi rendőrök bűnügyi és köz-
biztonsági célú akciót tartottak er-
dészek, hivatásos vadászok és pol-
gárőrök bevonásával.

A Gödöllői Rendőrkapitányság Aszód Ren-
dőrőrs munkatársai bűnügyi és közbizton-
sági célú akciót tartottak erdészek, hivatá-
sos vadászok és polgárőrök bevonásával 
2018. március 6-án. Az ellenőrzés kiterjedt 
Aszód, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura 
és Gödöllő külterületi részeire. A rendőrök 
és a társhatóságok képviselői elsősorban 
a különböző jogsértések felfedésére és 
megszakítására, ezen belül is a falopások 
megelőzésére fókuszáltak.   

Az akció része volt a közlekedésbiztonsá-
gi célból tartott közúti ellenőrzés is, amely 
kiterjedt a teherautók rakományainak át-
vizsgálására, valamint az ittas járműveze-
tők kiszűrésére is.

Az aszódi rendőrök a társhatóságok be-
vonásával tervezik, hogy a jövőben is szer-
veznek hasonló akciókat.

Gödöllói Rendőrkapitányság
Sajtóosztálya

RÖVIDESEN INDULHAT AZ ÚTÉPÍTÉSI, 
JÁRDAFELÚJÍTÁSI PROGRAM
A környék önkormányzatai -köztük az aszódi is – arra számítanak, hogy Pest Megye 
Önkormányzata – a kormány által a Közép Magyarországi Régiónak kompenzációként 
biztosított 80 milliárd forint terhére – idén is pályázatot ír ki belterületi utak aszfalto-
zására, illetve felújítására. Ha Aszód nyer, újabb hat utca kap új aszfaltszőnyeget.  

Az aszódi képviselő-testület még tavaly ősz-
szel döntött arról, hogy amennyiben pályázati 
lehetőség nyílik, mely utak kerüljenek  felújí-
tásra,  illetve arról is határozott, hogy pályázati 
felhívást tegyenek közzé a kiviteli tervek elké-
szítésére.  Az akkori döntés alapján a Tavasz, a 
Maros, a Vas Mór és a Kakashegy utca, valamint 
a József Attila köz és a Kondoros tér Berek erdő 
felé eső része kaphat aszfaltszőnyeget.  A feb-
ruári testületi ülésen a beérkezett ajánlatok 
közül a Viaplan Bt. ajánlatát fogadták el,  amely 
bruttó 2 millió 502 ezer Ft-ért vállalta a felada-
tot. A pályázattal kapcsolatosan Sztán István 
polgármester nagyon bizakodó, mivel időköz-
ben egyeztetett Aszód fejlesztési lehetőségei-
ről Szabó Istvánnal, Pest Megye Közgyűlésének 
elnökével, aki rendszeresen jár városunkban, 

ismeri településünk gondjait, és  támogatásáról 
biztosította városunk első emberét. 

Az új utak építése mellett részleges burkolat-
felújításra számíthatnak a Bercsényi, a Bene-
dek, a Bethlen Gábor utca  és az Iskola köz lakói. 

A jó idő beköszöntével indulhat a járdafelújítá-
si program. Mint arról már korábban beszámol-
tunk, a város sikeresen pályázott a járdafelújí-
tásra kiírt pályázaton, melyen közel nyolcmillió 
Ft-ot nyert. Ehhez 2,5 millió Ft önerőt kellett 
biztosítani. A bruttó 10, 2 millió Ft-ból a Deák 
utca járdájának egy része (mindkét oldalon), 
valamint a Petőfi  utca páratlan oldalának egy 
szakasza újul meg. A munkát a legolcsóbb aján-
latot benyújtó Akvíz Kft. végezheti el. 

R. Z.
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Iskolafejlesztésre fordítják a bevételeket       

BÁLOZTAK A VÁROS KÖZÉPISKOLÁIBAN   
Február 9-én a Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnáziuma és Kollégiuma tar-
totta szokásos jótékonysági bálját, míg február 10-én az Aszódi Evangélikus Petőfi  
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium várta a szülőket és a tantestület tagjait, 
hogy együtt töltsenek egy táncos mulatsággal párosuló kellemes estét. 

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma bálját – csakúgy, mint korábban 
– a  Szülői Munkaközösség, az iskola vezeté-
se és az Alma Materért Alapítvány közösen 
rendezte. A  köszöntők sorát Némethné Hol-
ló Krisztina igazgató kezdte, aki elmondta, 
megnyugtató, hogy a báli bevételből és a 
felajánlásokból keletkezik egy olyan forrás, 
amelyhez az iskola hozzá tud nyúlni akkor is, 
ha egy adott célra a fenntartó éppen akkor 
nem tud keretet biztosítani. Bán Mihályné, 

az Öregdiákok Aszódi Egyesületének elnöke, 
a bál fővédnöke az iskolához való kötődés 
fontosságát emelte ki, amely az ő családjában 
is tetten érhető. Annak idején idejárt az édes-
anyja és édesapja,  majd a saját gyermekei, a 
menye pedig jelenleg is itt tanít. De nem ő az 
egyetlen példa a szoros kötelék kialakulására. 
Beszédében Tomaj Gusztávot említette meg, 
aki miután kivándorolt Amerikába, onnan is 
támogatta szeretett iskoláját. Az egyesület 

két évenként  az egykori diákról elnevezett  
pályázatot ír ki, az ezen induló, legjobb ered-
ményeket elérő diákokat a ballagási ünnepsé-
gen jutalmazzák. 

Péter Katalin, az Alma Materért Alapítvány 
elnöke a szülők segítségét köszönte meg, 
majd Majer Tamás az alapítvány titkára a szer-
vezet pénzügyi helyzetéről beszélt. A tavaly 
befolyt összeget az iskola számos programjá-
nak lebonyolítására fordították, az idei támo-
gatásokat a digitális tantermek kialakítására 
kívánják elkölteni. 

A műsorrendet a péceli Alkatrész fúvósze-
nekar nyitotta meg, majd az iskola diákjai és 
tanárai szerepeltek. Az est legnagyobb sztár-
ja kétségkívül Pál Dénes, a 2012-es Voice, és 
a 2014-es Sztárban sztár győztese volt, aki a 
közönségnek elárulta, járt már ebben a gimná-
ziumban, mivel az egyik korábbi barátnője itt 
tanult. De nem ennek a kapcsolatnak a révén 
lépett most fel. Egy francia számot szeretett 
volna elénekelni az eredeti nyelven, és az ének-
tanára, Magyar Hajnalka – aki szintén aszódi 
születésű – Péter Katalint ajánlotta segítőnek 
a helyes kiejtés elsajátításához. Az énekes há-
lából koncertjegyeket ajánlott a tanárnőnek, 
aki viszont azt kérte, inkább ő jöjjön Aszódra 
fellépőnek. Természetesen az említett szám is 
elhangzott az este folyamán. 

A műsort fi nom vacsora, tombolahúzás és 
hajnalig tartó tánc követte. 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium báljára más-
nap került sor. Mintegy 300 vendég foglalt helyet az iskola tornacsarnokában, amely 
ezúttal – tekintettel a Mátyás-emlékévre – Zámbó Éva tanárnő elképzelése nyomán 
az elkészített dekorációknak köszönhetően reneszánsz palotateremmé változott.

A rendezvényen részt vett többek között dr. 
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház nemrégiben megválasztott elnök-püs-
pöke, dr. Fábry György egyetemi docens, az 
Északi Evangélikus Egyházkerület felügyelője, 
Benczúr László Príma Primissima-díjas, Ybl-dí-
jas építész, az Igazgatótanács elnöke, valamint 
Sztán István, városunk polgármestere.  

A pohárköszöntőt egyórás gálaműsor előzte 
meg, amelynek szereplői az egyházi gimnázi-
umhoz kötődnek: a tanári kar több tagja, vala-
mint egykori és jelenlegi diákok szórakoztatták 
a vendégeket. 

Dr. Fabiny Tamás  elnök-püspök üdvözlő be-
szédében – utalva a már említett dekorációra 
– elsőként a reneszánsz és a reformáció kap-
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csolatáról, valamint a humanizmus fontossá-
gáról beszélt, amely az egyházi iskolákat kell 
jellemezze, majd megköszönte a szervezők-
nek, hogy ezúttal is vállalták a bál megrende-
zésével járó óriási munkát. Benczúr László az 
elmúlt 24 esztendő néhány fontosabb esemé-
nyét idézte föl, illetve a műsorra utalva azon 
örömének adott hangot, hogy számos tehet-
séges diákot  sikerült a gimnáziumnak szárny-
ra bocsátani, és Istennek hála, úgy tűnik,  bő-
ven van utánpótlás. 

Veizer Valéria igazgatóként első alkalommal 
köszöntötte a bál közönségét, ezt követően pe-
dig párhozamot vont az iskola és a bál fejlődése 
között. Az első tanévben 60 diákja volt a gimnázi-
umnak, ma közel ezer fős közösséget tudhat ma-
gáénak. Az első – 10 évvel ezelőtt megrendezett 
– bál közönsége még elfért az aulában, míg idén  a 

jóval nagyobb helyszínen megrendezésre kerülő 
esemény előtt 10 nappal már minden jegy elkelt, 
és érdeklődőket kellett visszautasítani helyhiány 
miatt. Hasonlóképpen nőtt a támogatás összege 
is: az első bál bevételéből 10 diák tanulmányait tá-
mogatták, míg a tavalyiból egy komplett játszó-
tér berendezését sikerült megvásárolni.  

A protokolláris rész után a nyitótánc követ-
kezett, amelyben szintén diákok, az iskola 

néptánc szakkörének tagjai vállaltak aktív 
szerepet: ők kérték föl egy perdületre a ven-
dégeket és a tanári kar tagjait. A program 
svédasztalos vacsorával, tombolahúzással, 
majd hajnalig tartó mulatsággal folytatódott, 
illetve ért véget.  

Képek és szöveg: 
Rácz Zoltán
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Rákellenes futás és kerékpározás

ELÉRKEZETT A TIZEDIK
Idén tíz éves évfordulóhoz érkezett hagyományos tavaszi rendezvényünk, a „Rá-
kellenes futás és kerékpározás”. A szokott időben, április második szombatján ke-
rül rá sor, igaz, nem a korábbi évekből ismert délutáni időpontban…

Hogyan is kezdődött? Tíz és fél évvel ezelőtt az 
egyik „ötletgazda” úgy tette tiszteletét két rákban 
elhunyt barátja előtt, hogy Halottak napján futva 
ment mécsest gyújtani a domonyi temetőbe Ma-
ródi György (Gyuri) és onnan az aszódi temetőbe 
Radyk György sírjához – mindkettejük életét rákos 
betegség zárta le, túl korán. A javítóintézet akkori 
igazgatója, Szarka Attila érdeme, hogy a gondolat-
ból rendezvény is létrejött. Mégpedig a Nemzeti 
Rákellenes Nap április 10-i időpontjához kapcsoló-
dóan, az ahhoz közeli szombati délutánon.

A lebonyolítás rendszere az volt, hogy az intézet 
udvarán történt a résztvevők regisztrációja, hoz-
zájárulás (nevezési díj) befi zetése mellett. További 
adományok is szoktak érkezni – nem futó-kerék-
pározó szimpatizánsoktól vagy akár a szervezés-
ben résztvevőktől. Az így befolyt összeget a ren-
dezvény végén vette át a „Rák ellen az emberért, 
a holnapért” Társadalmi Alapítvány képviselője.

Rövid megnyitó, esetleges technikai tanácsok 
után együtt indult a csapat végig a városon, elöl a 
futók, mögöttük a kerékpárosok. Az útvonalon a 
szükséges biztosítást a Polgárőrség szokta ellátni 
– köszönjük nekik ezúton is. Az összetartozás jele-
ként mindenki ruháján egyforma szalag lobogott.

A domonyi temetői sírnál mécsest gyújtottunk, 
szeles időben több-kevesebb sikerrel. A későbbi-
ekben ezt váltotta fel egy nagy mécses, a részt-
vevők pedig az oda kivitt kopjafára köthettek fel 
egy-egy szalagot. Természetesen sosem volt kö-
telező a temetőbe való belátogatás, többen kint 
is maradtak ez idő alatt a kapu közelében. Utun-
kat a domonyi iskolánál is meg szoktuk szakítani, 
ahol frissítésként vizet vehettünk magunkhoz. 

Ikladon, majd a Mély úton közelítettük meg az 
aszódi temetőt. Itt problémát jelentett a meg-
látogatandó sírok sajnálatosan növő létszáma, 
ezért a tavalyi évtől egy központi helyen gyújt-
juk meg az emlékezés lángját, és itt lehet az 
együttérzés szalagocskáit a kopjafára felkötni.

A javítóintézetbe való visszaérkezés után az 
intézet által biztosított uzsonna jókedvű falato-
zása közben-után kapta meg mindenki okleve-
lét és emlékplakettjét.  

Az idei, X. rendezvény kicsit más lesz. Április 
14-én délelőtt 10 órától várjuk az érdeklődőket a 
Javítóintézethez (a „nevezési díj” felnőttek részé-
re 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft). Az érdeklődők 
pedig lehetnek azok, akik futnának egy laza 14 
kilométeres kört – a korábban jelzett megállá-
sokkal, nem versenyképpen, hanem mindannyi-
an együtt. Lehetnek az érdeklődők azok is, akik 

kerékpároznának ugyanezen a távon – igencsak 
mérsékelt tempóban, hiszen a futók mögött, az 
ő sebességükhöz igazodva. Várjuk azokat is, akik 
jelenlétükkel kifejeznék szolidaritásukat a ren-
dezvény szellemisége iránt…

És a jubileum alkalmából jöhetnek azok is, akik 
csupán egészségügyi szűréseken szeretnének 
részt venni. Ugyanis idén az alapítvány szűrőka-
mionja is ellátogat Aszódra, a javítóintézet kapu-
jánál fog parkolni 10 órától 16 óráig. A szolgálta-
tások pedig, amiket mindenki ingyenesen vehet 
igénybe ezen idő alatt: bőr- és szájüregi rákszű-
rés, testzsírszázalék-mérés, dietetikai, valamint 
bőr- és szépségápolási tanácsadás. Ezenkívül 
egy látványkonyhával is kedveskednek a rendez-
vényre látogatóknak, Jenei Tamás séf mutatja be 
néhány egészséges étel elkészítését.

A rendezvény megnyitására 11 órakor kerül sor 

a főépület bejárata közelében álló kopjafánál, 
ami a Javítóintézet elhunyt dolgozóinak és nö-
vendékeinek állít emléket. Ezután útnak eredünk 
a szokott útvonalon: Kossuth utca, „bagi” körfor-
galom, domonyi temető, domonyi iskola, Iklad, 
Szent Imre utca, Mély út, aszódi temető leghátsó 
kapuja, Régész utca, Kossuth utca, Javítóintézet.

A megérkezés, meleg fogadtatás, az emléklapok 
és az önkormányzat és a javítóintézet által biztosí-
tott ajándékok szétosztása után, idén, a résztvevők 
meleg ebédet is elfogyaszthatnak – köszönjük az 
alapanyag-felajánlást Sztán István polgármester 
úrnak, az elkészítést Czikó Tibor alkalmi főszakács-
nak. Köszönjük az infrastruktúrát, az előkészítést a 
javítóintézet vezetésének, munkatársainak.   

Várunk mindenkit – de tényleg minden-
kit – a X. jubileumi „Rákellenes futáson és 
kerékpározáson” április 14-én 10 órától. 
Reméljük, hogy jó hangulatú, emlékezetes 
alkalom lesz. Rajtunk nem fog múlni, a jó 
időn még dolgozunk!

A rendezők nevében: 
Hárs Dénes

Labdarúgás 

FURCSA TALÁLATOK, ELMARADT GYŐZELEM

Hazai pályán, mégis idegenben játszotta tavaszi első mérkőzését az Aszód FC 
felnőtt csapata, amelyre – az aszódi gyepet  kímélendő – Gödöllőn az egyetemi 
műfüves pályán került sor a Pilis ellen. Ősszel döntetlent játszott a két együttes. 

Aszód–Pilis LK II: 1:1 (1:0)
Gólszerző: Kovács Kristóf

A mérkőzés első félidejében úgy tűnt, akár 
több góllal is nyerhet az Aszód. Helyzetek sora 
maradt ki, míg az ellenfél legfeljebb pontrúgás-
ból volt veszélyes. A 24. percben Kovács Kristóf 
révén vezetéshez is jutott a csapat: az aszódi 
játékos észrevette, hogy túlságosan kinn áll 
a vendég kapus, és a megítélt szabadrúgást 
valamivel a félpályán túlról a kapuba emelte. 
A kevés számú szurkolók újabb találatokat 
reméltek, ám nem jött a folytatás. A második 
játékrészben sajnos rossz taktikát választott az 

együttes, inkább az eredmény megtartására 
törekedett, mintsem növelje az előnyt. Hely-
zetek azért így is akadtak, de nem sikerült az 
ellenfél kapujába találni. Aztán ahogy lenni 
szokott, a vendégek találtak egy gólt: egy kapu 
felé tartó labdát az aszódi hálóőr a saját kapu-
jába tenyerelt. Ezután már hiába növelte az 
iramot az aszódi együttes, nem sikerült meg-
szerezni a vezetést, és kicsikarni a győzelmet. 

A játékosok március 18-án a Valkó ellen javít-
hattak volna, de az időjárás miatt elmaradt a 
mérkőzés. 

R. Z.
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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
minden kedves olvasónknak!
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SUDOKU

Könnyű Közepes

Februári  sudoku rejtvényünk sorsolásán a 
Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalvá-
nyát Fülöp Csaba (Petőfi  S. utca 44.) és Bártfai 
Mónika  (Széchenyi utca 20.)  nyerte.  

A kitöltött sukodu tábla valamelyikét  2018. 

április 10-ig  szíveskedjenek elküldeni szer-
kesztőségünk postacímére (2170 Aszód Sza-
badság tér 9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.
com e-mail címre. 

Jó szórakozást kívánunk!
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