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Rónai Lajos,  a PAMI nyugalmazott igazgatója kapta idén  a Koren-díjat

PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG  
Június 2-án a Művelődés Háza kamaratermében tartották a város peda-
gógusnapi ünnepségét, melynek keretében a Koren-díj átadása is meg-
történt. A Petőfi egykori professzoráról, Koren Istvánról elnevezett ki-
tüntetést idén Rónai Lajos, a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 
nyugalmazott igazgatója, Rónai Lajos vehette át. A nevének elhangzását 
követő hosszú vastaps azt jelezte, a jelenlévők tökéletesen egyetértenek 
a képviselő-testület ez irányú döntésével.                 (Folytatás a 8. oldalon.)

KÍNAI TESTVÉRVÁROSA LEHET ASZÓDNAK
Június 20-án testvérvárosi kapcsolat létesítéséről írt alá szándéknyilatkozatot Sztán István 
polgármester és Chen Yiguo, a Közép-kínai Xiaogan város első alpolgármestere a Városhá-
za tanácstermében. A kínai delegáció - amelyet Vécsey László országgyűlési képviselő is kö-
szöntött - a Galga Invest Zrt. és a Szóda Lokálpatrióta Érdekvédelmi Egyesület szervezésében 
érkezett Aszódra azzal a céllal, hogy egyfelől előkészítse a fent említett testvérvárosi kapcsolat 
létrejöttét, másfelől a delegáció tagjaként ideérkező Hanchuan város képviselői szándéknyi-
latkozatot írjanak alá a Galga Invest Zrt-vel egy vegyesvállalat alakításáról, illetve egy Kíná-
ban létesítendő édességgyártó üzem létrehozásáról. A kínai delegációval  több olyan üzletem-
ber is érkezett, akik a régióban lehetséges befektetési lehetőségekről kívánnak tájékozódni. A 
vendégek a látogatás hivatalos részét követően megnézték a Podmaniczky-kastélyt, majd kö-
zös ebéden vettek részt. Az eseményről következő számunkban részletesebben olvashatnak. 

R. Z

Most már tényleg kérdés, július 
1-től ki fog itt szemetet szállítani

ELŐKÉSZÍTETLEN AZ 
ÁLLAMI SZÁMLÁZÁS
Úgy tűnik, bekövetkezik az, 
amiről hónapok óta beszélnek. 
A 108 települési önkormányza-
ti tagot számláló Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regi-
onális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás június 17-én rend-
kívüli közgyűlést tartott, ame-
lyen a tagok úgy döntöttek, 
három napon belül értesítik a 
BM Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságot, hogy a  Zöld Híd 
Nonprofit Kft. anyagi források 
híján július 1-től nem tudja az 
érintett  településekről elszál-
lítani a szemetet. Természete-
sen ez városunkat is érinti. 

A hulladékgazdálkodással foglalkozó 
szakemberek – és ez Magyarország egész 
területére igaz – már közel két éve kon-
gatják a vészharangot, hogy a közszol-
gáltatók egy idő után nem fognak tud-
ni tovább működni, mert a folyamatos 
megszigorítások – amely az ő esetükben 
rezsinövekedéssel jár – miatt már a tar-
talék forrásaikat is felélték.  Időközben 
az állam megalakította a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt-t, amely 2016. április 1-től  a 
közszolgáltatási díj számlázását és a díjak 
beszedését végzi. Pontosabban végezné, 
mert a számlázási rendszer a mai napig 
nem állt össze, a feladatot továbbra is az 
önkormányzatok végzik bérszámlázás 
formájában. 

(Folytatás a 12. oldalon) 



ASZÓDI TÜKÖR2

2016. június-július

Önkormányzati hírek

☐ 74/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat  a 2015. 
évi költségvetés végrehajtásáról valamint a 
zárszámadásról és a költségvetési maradvány 
elszámolásáról szóló rendelethez

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstár 
önkormányzat éves költségvetési beszámoló-
jával kapcsolatosan elkészített jelentését –an-
nak megérkezést követően- a Képviselő testü-
letnek be kell mutatni.

☐ 75/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat a 2015. 
évi belső ellenőrzések végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2015. évi belső ellenőrzések végrehajtásá-
ról szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja.

☐ 76/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat a Csen-
gey Gusztáv Általános  Iskola alapfeladat csök-
kentés  véleményezésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pont-
ja alapján 7 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 1 tartózkodással tudomásul veszi a 
Csengey Gusztáv Általános Iskola intézmény 
átszervezésével, alapfeladat csökkentésével, 
feladat-ellátási hely változásával kapcsolatban 
tervezett fenntartói intézkedést.

☐ 77/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat a Pod-
maniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfel-
adat bővítésének véleményezésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pont-
ja alapján 8 igen szavazattal nem szavazat és 
tartózkodás nélkül támogatja a Podmaniczky 
Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat átalakí-
tását, a Tura Hevesy u. 1. szám alatti telephe-
lyen a zeneművészeti szakág megszüntetését és 
zeneművészeti szakág indítását a hévízgyörki 
telephelyen a 2192 Hévízgyörk, Ady E. u. 143. 
sz. alatti általános iskolai feladat-ellátási helyre 
vonatkozóan, amennyiben az nem jelent több-
letterhet Aszód Város Önkormányzatának.

☐ 78/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat Aszód 
Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabály-
zatának elfogadására

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja jelen előterjesztés mellékletét 

képező Közbeszerzési Szabályzatot, mely sza-
bályzat 2016. május 12. napján lép hatályba.

2. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 232/2012.(XII.13.) számú 
határozatával elfogadott, az 5/2014. (I.30.) 
határozatával módosított Közbeszerzési Sza-
bályzatát  2016. május12. napjával hatályon 
kívül helyezi.

A hatályos Közbeszerzési Szabályzat megta-
lálható a www.aszod.hu oldalon.

☐ 79/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat közbe-
szerzési szakértő kiválasztására kiírt ajánlati 
felhívás visszavonására, és új ajánlati felhívás 
megtételére

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a 70/2016.(IV.21.) ÖKT 
sz. határozatában elfogadott közbeszerzési 
szakértő kiválasztására irányuló ajánlati felhí-
vását visszavonja.

2. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési 
szakértő kiválasztására a jelen határozat mel-
léklete szerinti ajánlati felhívást megküldi az 
alábbi cégeknek:

1. Exandas Kft . 
(székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 
16. 1/3., Levelezési cím: 1054 Budapest, 
Honvéd utca 16. 1/3. )

2. KÖZBESZGURU Kft .  (székhelye: 1076 
Budapest, Garay utca 50. 2. em.17.) 

3. Biczi és Turi Ügyvédi Iroda (székhelye: 
1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1. )

4. TAKTA-OSI Kft . (székhelye: 1028 Bu-
dapest, Dózsa György út 27. ) 

5. PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 
53., E épület III. emelet,)  

6. Berta Ferenc felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadó (székhelye: 
2040 Budaörs, Aradi u. 17.) 

7. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó 
Kft . (székhelye: 1037 Budapest, Toboz u.1.)

8. SALDO PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ 
ÉS INFORMATIKAI ZRT. (székhelye: 
1135 Budapest, Mór u. 2-4.) 

☐ 80/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat Mária 
Út Közhasznú Egyesülethez való csatlakozásra

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete kinyilvánítja szándékát a Mária Út 
Közhasznú Egyesület rendes tagként (8200 
Veszprém, Házgyári út 7.) történő belépésre. 

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
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ASZÓD  
Kossuth Lajos utca 2. 
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Az Egyesület Alapszabályát ismeri és magára 
Nézve kötelezőnek fogadja el. Felkéri a polgár-
mestert, hogy a képviselő-testület határozata 
alapján az Egyesület közgyűlésénél Aszód Vá-
ros Önkormányzat tagként történő felvételét 
kezdeményezze.

2. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Mária Út Közhasznú Egyesület 
26.318.- Ft egyesület tagdíj forrásául a költés-
vetés általános tartalékát jelöl meg. 

☐ 81/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat az „Ön-
kormányzati épületek energiahatékonysági 
felújítására és megújuló energiaforrás hasz-
nosítására a Közép-magyarországi régióban” 
KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázaton történő 
indulás érdekében

1. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az előterjesztésben bemuta-
tott pályázati feltételek fi gyelembe véte-
lével támogatja, hogy a volt Tiszti Klub 
épületének energiahatékonysági felújí-
tásának érdekében nyújtsa be pályázatát 
a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázatra.

2. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a pályázat benyújtásának 
előkészítése érdekében, a határozat 1. sz. 
mellékletében meghatározott „Ajánlatté-
teli felhívás” alapján kérjen be árajánlato-
kat a 2. sz. mellékletben felsorolt cégektől 
pályázati tanácsadói feladatok végzésére. 

3. A legjobb ajánlattevő személyének kivá-
lasztásáról és megbízási szerződéséről 
– szükség esetén akár soron-kívüli kép-
viselő-testületi ülésen – a képviselő-tes-
tület dönt.

4. Aszód Város Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a KEHOP-5.2.9 kódszámú 
pályázat pályázati feltételeire fi gye-
lemmel kéri, hogy az alábbi ingatlanok 
energiahatékonysági felújításának elő-
készítése érdekében a felsorolt ingatla-
nok esetében vizsgálja meg a pályázat 
benyújtásának lehetőségét. 
• Csengey Gusztáv Általános Iskola 

Csengey utcai épülete
• Csengey Gusztáv Általános Iskola 

Rákóczi úti épülete Iskola 
• Szivárvány Tagóvoda
• Tüdőgondozó épülete
• Aszód Kossuth L.u.84. szám alatti épület

A Képviselő-testület megbízza a Városüze-
meltetési és Műszaki Osztályt a feladat elvég-
zésével azzal, hogy az elkészített felmérési ösz-
szegzést a 2016. május 26-i képviselő-testületi 
ülésre be kell terjeszteni.

☐ 82/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat a „Fenn-
tartható közlekedésfejlesztés Pest megyében”, 
VEKOP-5.3.2-15 kódszámú pályázaton törté-
nő indulásról

1. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az előterjesztésben be-
mutatott projekt terv fi gyelembe vé-
tele alapján támogatja a Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Pest megyében, 
VEKOP-5.3.2-15 kódszámú pályázaton 
történő indulás előkészítését. 

2. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a pályázat benyújtásának 
előkészítése érdekében kérjen be áraján-
latokat pályázati tanácsadói feladatok 
végzésére.

3. A legjobb ajánlattevő személyének kivá-

lasztásáról és megbízási szerződéséről 
– szükség esetén akár soron-kívüli kép-
viselő-testületi ülésen – a képviselő-tes-
tület dönt.

☐ 83/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat a VE-
KOP-1.2.2-2015 kódszámú pályázat benyújtá-
sához szükséges előkészítési feladatokról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta a VEKOP-1.2.2-2015 kód-
számú pályázat benyújtásához szükséges elő-
készítési feladatokról szóló előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza.

1. Aszód Város Önkormányzata az ipar-
területi utak felújítása érdekében a VE-
KOP-1.2.2-2015 kódszámú „Az üzleti 
infrastruktúra fejlesztésének támogatá-
sa Pest megyében”megnevezésű pályá-
zaton részt kíván venni.

2. Felkéri Polgármestert, hogy a melléklet-
ben szereplő ajánlati felhívás felhaszná-
lásával a pályázat benyújtásához szük-
séges előkészítő munkák elvégzésére 
szakértő cégektől ajánlatot kér be, jelen 
határozat melléklete alapján.

3. Kéri, hogy Polgármester a beérkezett 
ajánlatok kiértékelését Képviselő-testü-
leti döntésre terjessze elő.

☐ 84/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat a 2016. 
évi VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat benyúj-
tásához szükséges előkészítési feladatok ellátá-
sára megbízási szerződés megkötésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Aszód, Szabadság tér 9. szám (hrsz.: 
283) alatt található önkormányzati tulajdonú 
ingatlan energetikai korszerűsítését célzó fej-
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lesztés pályázat (VP-6-7.4.1.1-16) benyújtásá-
hoz szükséges előkészítői feladatok ellátására 
vonatkozó mellékelt megbízási szerződést 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.

A szerződés összege bruttó 1.612.900.-Ft, 
azaz egymillió-hatszáztizenkétezer-kilenc-
száz Ft, fedezete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében felhalmozási tartalék soron 
rendelkezésre áll.

☐ 85/2016.(V.12.) ÖKT sz. határozat a 2016. 
évi VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat benyúj-
tásához szükséges előkészítési feladatok ellátá-
sára megbízási szerződés megkötésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Aszód, Petőfi  Sándor utca 4. szám 
(hrsz.: 188) alatt található önkormányzati 
tulajdonú ingatlan energetikai korszerűsíté-
sét célzó fejlesztés pályázat (VP-6-7.4.1.1-16) 
benyújtásához szükséges előkészítői feladatok 
ellátására vonatkozó mellékelt megbízási szer-
ződést elfogadja és felhatalmazza a polgármes-
tert a szerződés aláírására. 

A szerződés összege bruttó 1.485.900.- Ft, 
azaz egymillió-négyszáznyolcvanötezer Fo-
rint, fedezete az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésében felhalmozási tartalék soron ren-
delkezésre áll.

☐ 86/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat Aszód 
Város Önkormányzata fenntartásában mű-
ködő Aszódi Napsugár Óvoda intézményi 
átszervezéséről

Aszód Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 
7. pontjában biztosított jogkörében eljárva az 
Aszódi Napsugár Óvodát átszervezi és a Szi-
várvány Tagóvoda csoportjainak számát 2016. 
augusztus 1. napjától egy csoporttal csökkenti, 
így négy helyett három csoportban határozza 
meg. Ezzel összefüggésben az intézmény dol-
gozói létszámát 2 óvodapedagógus, 1 dajka 
létszámmal csökkenti. 

☐ 87/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a Nap-
sugár Óvoda személyi- és tárgyi feltételeinek 
helyzetéről, fejlesztési lehetőségek az elkövet-
kezendő években

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megismerte az intézményvezető  beszá-
molóját, kéri annak részletesebb kidolgozását. 
A kiegészítés tartalmazza a jelenlegi alkalma-
zottak létszámát, az óvodapedagógusok szá-
mát, a belátható időn belül nyugdíjba készülők 
számát, mennyien tanulnak tovább, mennyien 

vannak GYES-en, GYED-en. 
A Képviselő-testület tájékoztatást kér arról, 

hogy mik az Óvoda fejlesztési tervei, szakmai 
téren, személyi és tárgyi feltételekben, a fejlesz-
tések időbeli meghatározásával.

☐ 88/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az 
Aranykapu Bölcsőde Szakmai Programja jó-
váhagyására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény l04. 
§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak értel-
mében megtárgyalta az Aranykapu Bölcsőde 
bölcsődei Szakmai Programjára vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az Aranykapu Bölcsőde 
bölcsődei Szakmai Programját 2015-2020 év kö-
zötti ciklusra jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. A 158/2015.(XII.10.) ÖKT sz. határo-
zattal jóváhagyott Szakmai Program jelen hatá-
rozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti.

☐ 89/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az 
Aranykapu Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzata jóváhagyására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) 
bekezdés d) pontjában foglaltak értelmében az 
Aranykapu Bölcsőde Szervezeti és Működési 
szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint jó-
váhagyja, egyidejűleg a 39/2015. (XII. 10) ÖKT sz. 
határozattal jóváhagyott szabályzatot módosítja.

☐ 90/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat Aszód 
Városi Kulturális Központ beszámolója a 
2014. 2015-ös évről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Aszód Városi Kulturális Központ 2014-
2015-ös évről szóló beszámolóját – a jelen ha-
tározat melléklete szerint- elfogadja.

☐ 91/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehaj-
tásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatás-
körben végzett hatósági tevékenységről

Aszód Város Képviselő-testülete a 2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásának értékelésére vonatkozó beszámo-
lót megismerte és elfogadta.

☐ 92/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az ön-
kormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes 

használatba adásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.
(XI. 13.) önkormányzati rendelet 23. § alapján 
alábbi feltételekkel, az alábbi kérelmezőknek, ( 
továbbiakban: kedvezményezettek) az alábbi 
helyiségekre vonatkozóan - 2016. december 
31. napjáig engedélyezi a térítésmentes hasz-
nálatot

• Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete - a 
Gondozási Központ kistermét kapják 
ingyenes használatba alkalmankénti 
összejövetelük céljából.

• Podmaniczky Júlia Nőegylet- Gon-
dozási Központ minden hónap utolsó 
csütörtök 18.00-20.00 óráig továbbá 
időszakosan néhány alkalommal egy-
egy előadás.

működésük elősegítése céljából.
A Képviselő - testület a Kedvezményezettek 

jogosultságát, a használat módját, az első ne-
gyed év tapasztalatait a júniusi soros ülésen 
újravizsgálja.

☐ 93/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az Aszód 
belterület 772. hrsz.-ú „kivett gyógyszertár” 
társasház alapításáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta és elrendelte 
a 772 hrsz.-ú „kivett gyógyszertár", ter-
mészetben, 2170 Aszód, Szabadság tér 2. 
szám alatti önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan (valóságban 2 lakás és a 
gyógyszertár) vonatkozásában a társas-
ház alapítását.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont alap-
ján a társasház alapításához szükséges 
földhivatali bejegyzésre alkalmas do-
kumentációk elkészítésére ajánlatokat 
kérjen be.

☐ 94/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód belterület 1150/32 hrsz.-ú lakóépület, 
udvar társasház alapításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta és elfogadta, a 1150/32 
hrsz.-ú 12 lakásos lakóépület, udvar, termé-
szetben, 2170 Aszód, Falujárók útja 28. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingat-
lan vonatkozásában a határozat mellékletét 
képző Alapító Okiratot.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármestert az Alapí-
tó Okirat aláírására.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
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EBÉD  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS    

az  
Aszódi Evangélikus 

 Gimnázium  
konyhájáról

„A” és „B” menü választás 
Ára: 650 Ft / adag

Telefon:  
(+36) 30 742 7972

tülete felhatalmazza dr. Kolozs Lászlót az ok-
irat ellenjegyzésével és a dokumentáció Föld-
hivatali előterjesztésével.

☐ 95/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az Aszód 
belterület 1150/6 hrsz.-ú lakóépület, udvar tár-
sasház alapításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta és elfogadta, a 1150/6 hrsz.-ú 
12 lakásos lakóépület, udvar, természetben, 
2170 Aszód, Falujárók útja 30. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonat-
kozásában a határozat mellékletét képző Ala-
pító Okiratot.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármestert az Alapí-
tó Okirat aláírására.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza dr. Kolozs Lászlót az ok-
irat ellenjegyzésével és a dokumentáció Föld-
hivatali előterjesztésével.

☐ 96/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód belterület 1148 hrsz.-ú Önkormányzati 
tulajdonú ingatlan pályázat útján történő érté-
kesítése tárgyában

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta és elfogadta a GOL-
DEN-GLOB TRANS Kft . (Cégjegyzék-
szám:13-09-106986 Székhely: H-2170 Aszód, 
Falujárók útja 44.) által megajánlott 8.505.000 
Ft vételárat az Aszód belterület 1148 hrsz.-ú 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvá-
sárlása tárgyában.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingat-
lan eladásából befolyt pénzösszeget a tartalék 
alapba helyezi.

☐ 97/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, belterület 645. hrsz-ú ingatlan megvá-
sárlásáról

A Képviselő-testület a polgármester előter-
jesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta:

1. Aszód Város Önkormányzata megvásá-
rolja az Aszód belterület, 645. hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben Aszód, 
Széchenyi út 9. szám alatti 409 m2 te-
rületű ingatlant 1.533.000.- Ft eladási 
áron, de ténylegesen a felek által kölcsö-
nösen kialkudott, összesen 450.000.- Ft 
megfi zetésével - ezért jóváhagyja a mel-
lékelt adásvételi szerződés tervezetét.

2. Az 1. pontban foglaltak szerinti ingat-
lan vásárlás forrását az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. 
(11.19.) számú rendelet szerinti Fel-

halmozási tartalékok sorról történő 
átcsoportosítással jelöli meg, 450.000.-
Ft összegben. 

☐ 98/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat 
útján történő értékesítése tárgyában

Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az alábbi táblázatban szereplő, az önkor-
mányzat üzleti vagyoni körébe tartozó ingat-
lanokat, nyilvános pályázat útján értékesíti az 
alábbiakban meghatározott induló áron, a ha-
tározat melléklete szerinti „Pályázati felhívás" 
tartalommal.

Ingatlan 
nyilván-
tartási 
besorolás

Címe Helyrajzi 
szám

Értékesítés-
re javasolt ár 
(bruttó)

Társasházi 
lakás

Hatvani út 1. 
Fszt.3.

1239/2/A/7 15.000.000 
Ft

Társasházi 
lakás

Hatvani út 1. 
Fszt.4.

1239/2/A/8 2.966.000 Ft

Amennyiben a pályázati felhívásban mega-
dott határidőig, 2016. augusztus 31-ig pályázat 
nem érkezik, akkor a szeptember havi Képvi-
selő-testületi ülésre kerüljön ismét napirendre. 

 ☐ 99/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a Tele-
pülésszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabály-
zat módosítására beérkezett tervezői ajánla-
tokról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta „a Településszerkezeti terv 
és a Helyi Építési Szabályzat módosítására be-
érkezett tervezői ajánlatokról "szóló előterjesz-
tést, és a következő határozatot hozza.

• Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő testülete úgy dönt, hogy a Tele-
pülésszerkezeti terv és a Helyi Építési 
Szabályzat módosításának tervezésével 
Völgyzugoly Műhely Kft -t (2083 Soly-
már, Bimbó utca 20.) bízza meg bruttó 
889.000 Ft értékben. 

• A Képviselő-testület a tervezési mun-
ka fedezetéül a 2016 évi költségvetésről 
szóló 3/2016. (11.19.) önkormányzati 
rendelet Felhalmozási tartalék: Szabad-
ság tér rekonstrukciója sort jelöli meg.

☐ 100/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a Sza-
badság tér felújításával kapcsolatos közbeszer-
zési szaktanácsadói ajánlatokról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta „a Szabadság tér átépítésé-
vel kapcsolatos közbeszerzési szaktanácsadói 
ajánlatokról "szóló előterjesztést, és a követke-
ző határozatot hozza.

• Aszód Város Önkormányzat Képviselő 
testülete úgy dönt, hogy a Szabadság tér 
rekonstrukciójához tartozó közbeszerzési 
tanácsadói feladatokkal a Takta-Osi Kft .-t  
(1028 Budapest, Dózsa György utca 27.) 
bízza meg bruttó 495.300 Ft értékben. 

• A Képviselő-testület a szakértői munka 
fedezetéül 2016 évi költségvetésről szóló 
3/2016. (11.19.) önkormányzati rendelet 
Felhalmozási tartalék: Szabadság tér re-
konstrukciója sort jelöli meg.

☐ 101/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a Sza-
badság tér felújításával kapcsolatos tervezői 
ajánlatokról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta „a Szabadság tér átépíté-
sével kapcsolatos tervezői ajánlatokról"szóló 
előterjesztést, és a következő határozatot 
hozza.

• Aszód Város Önkormányzat Képviselő 
testülete úgy dönt, hogy a Szabadság tér 
átépítésének tervezésével OR-M Mérnö-
ki Kft -t (Cím: 1124 Budapest, Fürj u. 8/b.) 
bízza meg bruttó 3.619.500,- Ft értékben. 

• A Képviselő-testület a tervezési mun-
ka fedezetéül a 2016 évi költségvetésről 
szóló 3/2016. (11.19.) önkormányzati 
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rendelet Felhalmozási tartalék: Szabad-
ság tér rekonstrukciója sort jelöli meg.

☐ 102/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a 2016 
évi kátyúzás és úthiba javítási munkák végzé-
sére beérkezett ajánlatokról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta „a 2016 évi kátyúzás és 
úthiba javítási munkák végzésére beérkezett 
ajánlatokról "szóló előterjesztést, és a követke-
ző határozatot hozza.

• Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő testülete úgy dönt, hogy a 2016 évi 
kátyúzási és úthiba javítási munkák 
kivitelezésével Erőss Út Kft -t (3373 
Besenyőtelek, Úttörő út 8.) bízza meg. 

• Az úthiba-javítási munkák fedezetéül 
a 2016 évi költségvetésről szóló 3/2016. 
(11.19.) önkormányzati rendelet dologi 
kiadások útjavítások során 2.000 eFt áll 
rendelkezésre. A Képviselő-testület kéri 
az elvégzendő munkák volumenének 
meghatározásakor a költséghatár fi gye-
lembevételét.

☐ 103/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a 
22/2016.(II.18.) számú és a 67/2016.(IV.21.) szá-
mú határozatok visszavonására

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
visszavonja a 22/2016.(11.18.),  és a   
67/2016.(IV.21.) számú határozatát.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
Mély út 3. (hrsz. 387/1) alatti ingatlant 
a korábban meghatározott feltételekkel 
pályázati úton értékesíti.

☐ 104/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat közbe-
szerzési szakértő kiválasztásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta közbeszerzési szakértő kivá-
lasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

☐ 105/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat ”Pályá-
zatos épületenergetikai felhívás a közép-ma-
gyarországi régió települési önkormányzatai 
számára” KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázatra 
benyújtható önkormányzati ingatlanok fel-
méréséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a „Pályázatos épületenergetikai 
felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” KEHOP-5.2.9 kód-
számú pályázatra benyújtható, önkormányzati 
ingatlanok felméréséről szóló tájékoztatóban 

szereplő ingatlanok közül a Kossuth Lajos u. 84. 
sz. alatti épület felújítására nyújtja be a pályázatot.

☐ 106/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat az Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására pályázat benyújtására (bel-
területi utak)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta „az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására pályázat benyújtására (belterületi 
utak)”című előterjesztést, és a következő ha-
tározatot hozza.

1. Aszód Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sáról szóló felhívásra pályázatot nyújt 
be a következő szilárdburkolatú utak 
felújítására a mellékelt tervezői költség-
becslés szerint

• Aszód, Bercsényi utca (hrsz: 1127) a 
Bethlen Gábor utcától a Hunyadi utca 
irányában az utca végéig185 m hosszban

• Aszód, Bocskai utca (hrsz: 1266) Arany 
János és Vörösmarty Mihály utca kö-
zötti szakasza 214 m hosszban

• Aszód, Szent Imre utca (hrsz: 319) Sza-
badság tér és Mély út közötti szakasza 
46 m hosszban

• Mély út (hrsz: 388) Szent Imre utca és Csen-
gey út közötti szakasza 107 m hosszban

2. Az igényelt támogatási összeg 
15.000.000,- Ft

3. Aszód Város Képviselő testülete kijelenti, 
hogy az igényelt összeghez tartozó 7 060 
992,- Ft pályázati önrészt, vállalja, mely-
nek fedezetét a 2017. évi költségvetésben 
rendeli el betervezni, mivel a kivitelezési 
munkákra 2017. évben kerül sor. 

☐ 107/2016.(V.31.) ÖKT sz. határozat a 2016. 
május 25-i viharkárok rendezésére

1. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Aszód-Kartal közötti 
útra becsatlakozó 1298 hrsz-ú út kör-
nyezetében a heves esőzésből eredően 
kialakult helyzetéről szóló tájékozta-
tást, és a tett intézkedéseket tudomá-
sul veszi.

2. A Képviselő-testület a geodéziai felmé-
rés elvégzésének, a létesítendő vízelve-
zető árok elkészítésének fedezetét, va-
lamint a védekezés költségeit az eladott 
ingatlanokból származó bevétel egy 
részéből biztosítja.

Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉKTAPÉTA ÜZLET

• Poszterek széles választékban,  
kedvező áron azonnal elvihető

• Díszlécek külső-belső
• Baumit termékek 

flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat
• Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
• Hőszigetelési rendszer
• Dulux, Supralux színes beltéri festék

• Öntapadós tapéták, falmatricák
• Sima és habosított mintás és VLIES, 

 fűrészporos tapéták készleten és 
 rendelésre

• Bordűr csíkok különböző 
 szélességekben

Elérhetőség: (+36) 70 423 8290 
Nyitva: Hétfő–Péntek: 06–17 Szombat: 06–12

Szombaton újra 6-tól tartunk nyitva!

AJÁNDÉK 
UTALVÁNY  
vásárlási lehetőség

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Igény szerint  
HELYSZÍNI 

SZÍNKEVERÉS!
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Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH és digitális 
kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása 
esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

Képernyőn minden, amit szeretsz
Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD – és az internet 
együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves szerződés-
sel és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a 1288-as számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1–3. Tel.: (06 28) 536 596

Tévé + net

5 490
Ft/hó

16
05

11
-B

Gyors 

internet még 

több helyen!
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Elismerés

A Himnuszt követően Sztán István polgármester köszönte meg a ”lélek csiszolóinak” az egész 
évben végzett munkát, bíztatva őket, a tengernyi nehézség ellenére se csüggedjenek, mert a leg-
nemesebb feladatot végzik: a következő generáció nevelését. Ugyanakkor sajnálkozását fejezte 
ki, hogy az oktatásban jelentkező gondokat nem sikerült megnyugtatóan rendezni. Nem csak a 
pénz hiányzik, hanem a viták is állandósultak, és egyelőre nem mutatkozik megegyezés.  A város 
első embere arról is szólt, hogy bár az önkormányzat továbbra is szeretné az intézmény fenntar-
tását, működtetését végezni, úgy tűnik, megtörténik a totális államosítás. Sztán István végezetül 
azt kérte az oktatási szakemberektől, hogy mindezek ellenére erősítsék kincset érő tudásukat, 
mert az ország felemelkedésének kulcsa továbbra is náluk van.    

Ezt követően került sor a Koren-díj átadására. A  város képviselő-testülete idén úgy döntött, 
hogy a Pedagógusnap alkalmából Rónai Lajosnak, a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 
nyugalmazott igazgatóját jutalmazza. A bejelentést kitörő vastaps fogadta, jelezvén, a jelenlévők 
egyetértenek a döntéssel. A méltatást követően a kitüntetett arról beszélt, hogy elgondolkodtatta 
a meghívón szereplő Lev Tolsztoj idézet: „Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó 
pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit, úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki 
minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti 
önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”  Ezt olvasva 
azt a kérdést tette föl, ő vajon melyik kategóriába tartozik. Mint mondta, végül arra jutott, nem 
neki kell megválaszolnia ezt a kérdést, hanem a tanítványainak.  

Hogy ez mennyire így van, a díjazottnak szánt meglepetésműsor egyértelműen megmutatta. Rónai 
Lajos egykori és jelenlegi tanítványai, tanárkollégái  olyan lelkesedéssel, jókedvvel játszottak, hogy 
a vak is láthatta (hallhatta) a választ. A fúvószenekar – ezúttal dr. Magyari Zita vezényletével – igazi 
örömzenélésbe kezdett, csakúgy, mint a másik meglepetés zenekar, az annak idején szintén Rónai 
Lajos által alapított Fix Stimm zenekar.  Tökéletes pedagógust ünnepelhetett a közönség.

Rónai Lajos,  a PAMI nyugalmazott igazgatója kapta idén  a Koren-díjat

PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG (Folytatás az 1. oldalról.)
MÉLTATÁS
Rónai Lajos 1977-ben kezdte pedagó-
gusi munkáját Aszódon, az I. számú 
általános iskolában. Ezután a gödöllői 
Állami Zeneiskola klarinéttanára és 
igazgató-helyettese volt 1978-1988 kö-
zött. 1988 őszén az aszódi tagozat levált 
a Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskolá-
tól, és kilenc zenetanárral, hat tansza-
kon, százötven növendékkel önálló 
intézményként kezdte meg működését. 
Munkásságának köszönhetően a tize-
dik tanévre nőtt a tanszakok száma is, 
és ezzel párhuzamosan mind a tanulói, 
mind pedig a tanári létszám gyakorlati-
lag megduplázódott. 2001 őszén két új 
művészeti ágban, a táncművészeten be-
lül néptánc tanszakon, képzőművészeti 
ágon belül pedig kerámia tanszakon is 
megindult az alapfokú oktatás. Az évek 
folyamán táncművészeti ágon megje-
lent a társastánc tanszak is, valamint a 
képzőművészeti képzésben lehetőség 
nyílt festészet-grafi ka szakirányon is ta-
nulni. Jelen pillanatban a Podmaniczky 
Alapfokú Művészeti Iskolának a szék-
helyen kívül 11 telephelye van, melyek 
létrejötte az ő fáradhatatlan igyekezeté-
nek eredménye.

Pedagógusi és emberi hozzáállásának 
köszönhetően több növendéke is a zenei 
pályát választotta hivatásául – egyikük 
jelenleg az Iskola tanára.

Igazgatói munkája mellett aktív szor-
galmazója volt a Koren Díjjal kitünte-
tett Szegedi József által alapított iskolai 
Szimfonikus Zenekar létrehozásának, 
fejlődésének. A mai napig vezeti az intéz-
mény Fúvós Zenekarát, melyet szintén 
igazgatói tevékenysége mellett alapított 
és amelyben szívesen játszanak volt nö-
vendékei is.

Az Ő nevéhez fűződik a Galga-men-
te egyik jelentős népdalgyűjtése, melyet 
Maczkó Máriával közösen publikált 
 „Rózsát ültettem a gyalogútra" címmel. 
Több népi zenekar alapítója volt (Búza-
virág, Tarisnyás, Galga Dudazenekar), 
ezek közül a Fix-Stimm és a Breda Zene-
kar napjainkban is aktív zenei életet él. 
Az Aszódon 2009. óta működő Táncház 
elindítása is az Ő ötlete volt, és a mai na-
pig önzetlenül szolgáltatja a népzenét a 
táncházas közönség minden tagjának.

Napjainkban is rendszeres közreműkö-
dője városi és járási/kistérségi rendezvé-
nyeknek.
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Látnivaló már a reggeli órákban is akadt. 
Ekkor perzselték meg azt a Sztán István pol-
gármester által megvásárolt disznót, hogy 
bemutassák, hogyan is történt régen a ha-
szonállat háznál történő  feldolgozása, amely 
nemcsak a  család, hanem a szűkebb rokonság 
tagjait igénybe vevő tevékenység volt. Az álla-
tot egyébként nem a Fesztivál téren, hanem a 
megvásárlása helyszínén szúrták le. Az érdek-
lődők között fi atalok és idősebbek egyaránt 
voltak. Előbbiek kikerekedett szemmel fi gyel-
ték a nem mindennapi látványt, utóbbiak pe-
dig arról beszélgettek, régen náluk ez hogyan 
történt, illetve igyekeztek tanácsokat adni a 
Takács Lajos vezette böllércsapatnak. A téren 
természetesen csak a disznó kettéhasítása, il-
letve a zsírszalonna kisütése történt meg, töb-
bet az érvényben lévő ÁNTSZ előírások nem 
engedtek. Mindenesetre mire a főzőverseny 
megkezdődött, addigra a zsír is kisült, és aki 
kért, kaphatott a friss tepertőből.  

Üde színfoltja volt a rendezvénynek a vete-
ránautók találkozója. A Szentendrei Honvéd 
Kinizsi Veterán Autós Szakosztály  immáron 

másodszor vonultatta fel járműveit Aszódon, 
a régi autókat kedvelők nem kis örömére. A 
múltba utazni kívánókat egy gyönyörűen rest-
aurált piros Ikarus 311-es autóbusz vitte város-
nézésre. Az 52 éves gépjármű tartósságára mi 
sem jellemzőbb, mint az, hogy saját lábon járta 
meg Stuttgartot, legutóbb pedig Csíksomlyóra  
vitt utasokat. 

A főzőversenyre több, mint negyven csapat 
nevezett. Amíg készültek a fi nomabbnál-fi -
nomabb ételek,  addig a színpadon a Podma-
niczky Alapfokú Művészeti Iskola fúvószene-
kara, majd néptánccsoportja szórakoztatta a 
közönséget. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Sza-

bó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, 
Vécsey László országgyűlési képviselő, dr. 
Bőhm András, az Aszódi Járási Hivatal veze-
tője és Kiss Attila, a Pest Megyei Kormányhi-
vatal osztályvezetője, valamint  a környékbeli 
települések polgármesterei.

Szabó István arról beszélt, Pest megye másfél 
éve konzekvensen arra törekszik, hogy össze-
gyűjtse azokat az értékeket, amelyekkel nap 
mint nap együtt élünk, de talán éppen ezért 
nem tartjuk különlegességnek. Az új kezde-
ményezés azt tűzte ki célul, hogy lejegyzi  azo-
kat a hagyományokat, történeteket, amelyeket 
azért kell megőriznünk, mert ezek is a törté-
nelmünk részét képezik. Példaként a lakitelki 
adótoronnyal kapcsolatos legendát említette. 
Az adótorony megépítése a maga korában 
óriási teljesítmény volt. A franciák a trianoni 

békeszerződésben  kikötötték, hogy Magyar-
ország nem húzhat föl  magasabb építményt 
az Eiff el toronynál, ami 275 méter. A lakitel-
ki adótorony 274,5 méter magas  lett. Aztán 
az átadását követően rácsavartak még egy 30 
méter magas antennát… Ha ezeket a történe-

Hagyománnyá válhat a rendezvény

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÓJA ASZÓDON
Május 17-én első alkalommal rendezte meg a Generációk Napját Aszód 
Város Önkormányzata, azzal a nem titkolt céllal, hogy megpróbálja köze-
lebb hozni a különböző korosztályok képviselőit. A Fesztivál téri esemény 
nemcsak az aszódiaknak, hanem a környékbelieknek is kínált programo-
kat. Tizenegy település képviseltette magát, így  igazi Galga menti piknik 
hangulat alakult ki.
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teket nem írjuk le, elvesznek. Az elnök úr azt 
is megemlítette, az értéktárnak immáron része 
a gasztronómia is, mert a megyének e téren is 
vannak különlegességei, mint például Acsán a 
ganca, Hévízgyörkön a takart, Zsámbokon a 
lecsó készítése. Ehhez az értékmentéshez kérte 
mindenki segítségét. 

Vécsey László elmondta, útközben Aszód 
felé azon gondolkozott, mi célt szolgálhat a 
Generációk Napja. Körbejárva a teret viszont 
már meg tudta fogalmazni, mi a tartalma: a 
nemzedékek egy térben tartásával megmu-
tatni, melyik korosztálynak milyen értékei 
vannak. A képviselő a rendezvény értékeként 
kiemelte a  különböző települések közt mutat-
kozó szolidaritást is.  

A vendégek után a környékbeli települések 
nyugdíjas csoportjai léptek színpadra, mint-

egy demonstrálva, milyen dalokat, táncokat, 
és milyen népviseletet kellene az őket követő 
generációknak megőrizni. 

A Generációk Napja keretében megrende-
zett főzőverseny nyugdíjas klubok, illetve 
intézmények kategóriájában az Aranykapu 
Bölcsőde csapata győzött, míg a kisközössé-
gek versenyében  a Sztrapacska csapat nyert, 
amelynek tagjai harcsapaprikást készítettek 
juhtúrós nokedlivel,  mellé pedig kárászt és 
keszeget is sütöttek.

A program koncertekkel  folytatódott, illetve 
zárult. A fellépők között a  legnagyobb név ez-
úttal is Szabó Ádámé volt, aki már szinte törzs-
vendégnek számít városunkban.  

Összességében  színvonalas rendezvényen 
vehetett részt, és találhatott magának egész na-
pos elfoglaltságot az, aki kilátogatott a Feszti-
vál térre. Immáron az is bizonyossá vált, hogy 
az önkormányzat jövőre is megrendezi a Ge-
nerációk Napját. 

R. Z. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Aszód Város Önkormányzata nevében köszönetet mondok az I. Gene-
rációk Napja megrendezésében nyújtott támogatásért a következő 
támogatóinknak:  

• Aszód Város Képviselő-testülete,
• Aszódi Polgármesteri Hivatal
• Aszód Városért Alapítvány
• DEÁK Pékség
• Golden Glob Trans Kft .
• Galga COOP Zrt.
• Schal-tech Kft .
• Car-Star Kft .

• A-Híd Építő Zrt.
• Lenke Menyasszonyi ruha üzlet
• Manrex Bt.
• Puerta Nánás Kft .
• Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
• Darnyik Dénes egyéni vállalkozó
• Szikora János egyéni vállalkozó

Sztán István
polgármester
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(Folytatás az 1. oldalról.) A fő probléma az, hogy a hulladékgyűjtést végző cégek – térségünk-
ben a Zöldhíd Régió Kft . – még egy árva forintot sem kaptak a szemétszállítás ellentételezéseként. 
Mindezek miatt döntött úgy a Társulás közgyűlése- az érintett önkormányzatok képviselő-tes-
tületeinek jóváhagyását követően –, hogy három napon belül értesítik a BM Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot, július 1-től ellátatlan marad a terület. 

Ténylegesen valószínűleg nem maradnak utcán a szeméttel teli kukák. A Katasztrófavédelem 
első lépésben önként jelentkező szolgáltatót jelöl ki a feladatra. Amennyiben nem talál ilyet, ak-
kor hatósági kijelöléssel végezteti el valakivel  a feladatot. A cég akár a Zöldhíd Régió Kft , is. lehet. 

Új hír az is, hogy éppen a közgyűlés időpontjában jelentette be a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. elnöke, hogy megkezdték az ellentételezések kifi zetését a 
szolgáltatást végző cégeknek, amelyek április 1-től visszamenőleg jutnak pénzükhöz, az ígéretek 
szerint legkésőbb július közepéig.

Most már tényleg kérdés, július 1-től ki fog itt szemetet szállítani

ELŐKÉSZÍTETLEN AZ ÁLLAMI SZÁMLÁZÁS

KÁTYÚZÁS ÉS ÚTÉPÍTÉS IS LESZ 
Bár nem volt túlságosan kemény az idei tél, a sok eső azért alapos 
munkát végzett, jelentősen megszaporítva a kátyúk számát. Ezek 
felmérése már korábban megtörtént, a napokban – miután kiválasz-
tották a kivitelezőt, megkezdődik a javítás. 

Nem csak kátyúzásra kerül sor, hanem több utcában az aszfaltszőnyeg felújítására is. 
A  Dózsa György utca és a Tél utca új burkolatát saját forrásból készítteti el a város. Pályá-
zatok segítségével arra is van remény, hogy további utcák újuljanak meg. Az önkormányzat 
a Belügyminisztérium által 15 millió Ft-os keretösszegre kiírt,  belterületi utak felújítására 
vonatkozó felhívására már be is nyújtotta pályázatát, amelyet a minisztérium befogadott. 
Amennyiben ez realizálódik, a Bercsényi és a Bocskai utca, valamint a Szent Imre utca  és a 
Mély út egy- egy szakasza  új aszfaltszőnyeget kaphat.  Az úgynevezett VEKOP-pályázatok-
ra is rástartolt a város, sikeres pályázat esetén az ipari park területén lévő utak újulhatnak 
meg. 

Elsősorban a gyalogosok örülhetnek a Petőfi  múzeumhoz vezető utca megújításá-
nak, amely az elmúlt napokban készült el. 

R. Z.

GYALOGOSOK 
FIGYELMÉBE! 
Az Aszódi Tükör aktuális számának utcára 
kerülésének idején már minden bizonnyal 
folyik a Szabadság tér felújítása, amelynek 
belső része építési területté válik. Tiszte-
lettel arra kérünk minden arra közlekedő 
gyalogost, hogy ne a téren vágjon át, hanem 
használja az épületek melletti járdákat. A 
gépjármű közlekedés ugyanakkor zavarta-
lan lesz. Szíves megértésüket köszönjük!

A tér megújításával kapcsolatban kéré-
sünk is van. Felajánlásokat várunk pa-
dok készíttetésére, illetve fák ültetésére. 
Az adományozókat természetesen neve-
sítjük. 

Segítő szándékukat előre is köszönjük! 

Tisztelettel:
Sztán István

polgármester

APRÓHIRDETÉS
 ☐ Még mindig nem íratta át családi ese-

ményeit  őrző VHS kazettáit DVD-re? Te-
gye meg, mielőtt  szalagra rögzített emlékei 
örökre elvesznek!  Felvételeit átírjuk, szín-
korrekcióval javítjuk, kérésének megfelelő-
en menürendszerrel ellátott, ajándékozásra 
is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a 
múlt jelen legyen!”  Tel.: 20 824-4687.

☐ Aszódi cég azonnali felvétellel CNC 
megmunkáló központra szakképzett 
munka erőt keres! Tel.: 06 30 530-0629. 

☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez 
közel, két szobás, felújításra szoruló családi 
ház telekár alatt eladó. Víz, villany beveze-
tésre került, és a szennyvízcsatorna hálózat-
ra is rá van kötve. Telefon: 28 349-065

☐ A VSZC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, 
Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma
munkaügyi ügyintéző munkatársat keres, ha-
tározatlan idős kinevezéssel, 2016. július 1-től.
Érdeklődni lehet: Csobán Attila mb. ig. Tel.: 
400-006.

☐ Eladó, 2. tulajdonostól egy Suzuki Swift  
Sedan személygépkocsi, 1994-es évjáratú, 
70-ezer km futott, új gumikkal, megkímélt 
állapotban. Érdeklődni:  06-30-457-6172
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De lássuk először, mire is jó az infraszauna?
Az infraszauna – a fi nn szaunával ellentét-

ben – nem a levegőt, hanem a testet melegíti 
föl az infravörös sugárzás segítségével. A ka-
bin hőmérséklete 40-60 fok között mozog, 
így a keringési rendszert kevésbé terheli meg, 
viszont jobb a méregtelenítő hatása, mivel a 
bőr mélyebb rétegeibe is behatol a sugárzás.

Egy alkalom nagyjából 30-45 perc, ezalatt 
kb. 1000 kilokalória veszteséget lehet elérni, 
ez kb. 15 km-es futásnak felel meg. A kúra-
szerű vagy tartós használat a zsírcsoportokat 
fellazítja, az izomzatot átrendezi, az alakot ide-
álisan átformálja.

Az infraszauna köztudottan bőrfi atalító
hatású, hiszen javítja a bőr vérellátását, pó-
rustisztító és sejtregeneráló hatású, és javít a 
pattanásos, ekcémás, pikkelysömörös álla-
poton is.

Infraszaunával az immunrendszer erősí-
tése sokkal hatékonyabb. Könnyebben elke-
rüljük az allergiát, a megfázást, infl uenzát, 
az egyéb megbetegedéseket. Ha a betegséget 

mégis megkapjuk, sokkal hamarabb kigyó-
gyulunk belőle.

Legeredményesebben a következő betegsé-
gek kezelésénél lehet használni: reumatikus 
betegségek, izmok és ízületek megbetegedé-
sei, hosszú ideje tartó gerinctáji bántalmak, 
(lumbágó, isiász, hát- és derékfájás, nyakme-
revedés) ízületi elváltozások, vállmerevség, ill. 
váll-kar tünetcsoport, izommerevség, megfá-
zás, allergia, melléküreg- és egyéb gyulladá-
sok, légúti megbetegedések, hörgőasztma, 
krónikus hörg hurut.

Ami viszont szerintem a legjobb benne, hogy 
ezeket a pozitív hatásokat úgy érhetjük el, hogy 
közben lazítunk, pihenünk. 

A kartali Kuckó Sóbarlang és Egészség-
centrum kétszemélyes infrakabinját ezért 
szeretik nagyon a vendégek. A lágy zene, a 
váltakozó fények, a kellemes hőmérséklet ga-
rantálja, hogy tőlük mindenki feltöltődve tá-
vozik. Érdemes egybekötni egy masszázzsal, 
vagy sóbarlangozással, amit akár ajándékba is 
adhatunk szeretteinknek. 

A szauna reggel 9-től este 8-ig (vasárnap du. 
1-ig) használható előzetes bejelentkezés alap-
ján, tehát mindenki be tudja iktatni a napi-
rendjébe, ha szeretné.

Fokozott óvatosságot igényel az infrasza-
una használata terhesség esetén, magas vér-
nyomással küszködőknél, gyerekeknél, és 
bizonyos gyógyszerek szedése esetén. Ezekről 
és a szauna használatáról bővebb felvilágosí-
tást a (+36) 30 641 4253-as számon, illetve a 
www.kuckosobarlang.hu oldalon kaphatnak.

Ruszkai-Simon Anna

Elérhető luxus az egészségért

INFRASZAUNA
Manapság egyre többen választják kikapcsolódásnak a wellness szállo-
dákat, ahol szinte alap követelmény a medence, illetve a szauna. Ilyenkor 
mindig vágyakozva gondolunk arra, milyen jó lenne egy kicsit hazavinni 
ebből. Persze nem mindenki engedheti meg magának, hogy medencéje, 
szaunája legyen. Azt viszont kevesen tudják, hogy a szauna, pontosab-
ban az infraszauna nem egy olyan luxus, amit csak évente pár alkalom-
mal élvezhetünk.

Pályázatok

ELMARADÓ ÉS NYERHETŐ LEHETŐSÉGEK
Bár sorra jelennek meg a különféle állami pályázatok, úgy tűnik, nem 
egyszerű ezeken eredményesen szerepelni. Korábban írtuk, hogy 
a város élni kíván a Kormány által városok számára kiírt, VEKOP 
6.2.2.15-ös számú, leromlott területek rehabilitációs pályázati lehe-
tőségével. 

Az önkormányzat az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szegregációval veszélyez-
tetett területként megjelölt Béke kertet és környékét szerette volna fejleszteni. Azóta kide-
rült, Aszód nem tud ezen részt venni, mert a lakosság összetételének aránya nem felel meg a 
pályázati kívánalmaknak. A  pályázatban a szegregációs szintet 30 %-ban húzták meg, míg 
Aszód említett területén ez csupán 27,9 %. 

Régi vágya a városvezetésnek, hogy felújítsa a  volt Tiszti Klub épületét. Erre elsőre alkal-
masnak látszott a KEHOP 5.2.9 kódszámú, épületek energiahatékonysági felújítására kiírt 
pályázat. Az elnyerhető összeg azonban nem elegendő a teljes felújításra, amit a műemléki 
előírások egyébként is megnehezítenek. A képviselő-testület éppen ezért úgy döntött,  hogy 
a város két másik épületének – a Kossuth Lajos utca 84. szám (orvosi rendelő és a védőnői 
szolgálat épülete) és a Szivárvány Óvoda – felújítását célozza meg.  

R. Z.

A STELLÁRIA MÉDIA 
NŐI ÉNEKKAR 
NYÁRÁDSZEREDÁN
Június 24-27 között a Stellária 
Média Női Énekkar Nyárádsze-
redára utazik, ahol Nemzetközi 
Kórustalálkozón vesznek részt.

Koncertet adnak Parajdon a Sóbányában, 
valamint Nyárádszeredán a Református 
templomban. A  kiutazást Aszód Város 
Önkormányzat  a "nemzetközi kapcsola-
tok" keretösszegből biztosítja.

Sok sikert kívánunk!

Sztán István
polgármester
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TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 
Mint aszódi lakos és mint aszódi 3 gyermekes 
anyuka fordulok Önhöz! 

Rengeteg kérdés kavarog a fejemben, és ezek 
közül néhányra szeretném, ha választ kap-
nék magától! Két gyermekem  még mindig a 
Csengey iskolába jár, 4. és 5. osztályos tanulók. 
(fi am 5-es zeneis). 

Szeretném megkérdezni, hogy :
• Mi lesz az iskolával?
• Mi lesz a zenei tagozattal? 
• Ha igaz a hír, miszerint az evangélikus egy-

ház igényt tart a Csengey épületére, mi lesz 
azokkal a gyerekekkel, akiket nem akarnak 
egyházi iskolába járatni? 

• Ha ez igaz, a szülők, illetve a lakosok véle-
ményét fi gyelembe veszik-e? 

• Ekkora városnak minek kellett még egy 
harmadik általános iskola, amikor volt 
egy jól bevált rendszer, miszerint aki 
akarta, 4. osztály után átvitte az EGá-ba a 
gyermekét? 

Volt egy zenetagozat (csodás, csengő hangú 
gyermekekkel, akik fantasztikus sikerekkel 
szerepeltek országszerte a karnagy úr vezény-
letével. Aszód büszkeségei voltak-lettek. Nem 
is beszélve arról, mennyi városi ünnepségen 
örvendeztették meg Aszód polgárait gyönyö-
rű műsoraikkal! 

Azért írom hogy volt zenei tagozat, mert saj-
nos most úgy látom (szerintem nem csak én), 
hogy vége! Annak a zenei tagozatnak, ami 
majdnem hat évtizedes múlttal rendelkezik, és 
amire Aszód méltán lehetett büszke!

Fantasztikus tanítók, akiket szeretnek a 
gyerekek, akik lelkiismeretesen, a nehézsé-
gek ellenére is becsületesen tanítják a gye-
rekeinket, velük mi lesz? Mi lesz azzal az is-
kolával, ahová a környékbeli településekről 
is áthordták a szülők a gyermekeiket, hogy 
színvonalas oktatást kapjanak a csemeték?  
Mint szülő, nagyon aggódom, mi lesz annak 
az iskolának a sorsa, ahová a gyermekeim 
szívesen járnak!  

Nagyon kérem, válaszolja meg kérdéseimet, 
mert konkrét információk nincsenek. Szerin-
tem most nagyon sokan vagyunk szülők, akik 
aggódunk (beszéltem jópárral) , hiszen ide jár 
a gyermekünk, vagy éppen ide szeretné beírat-
ni óvoda után a csemetét! 

Várom megtisztelő válaszát! 

Köszönettel:
Sartnerné Cseh Márta 

TISZTELT SARTNERNÉ CSEH MÁRIA!
Engedje meg, hogy kérdéseire ezúton, nyílt le-
vélben válaszoljak. 

Ön azt kérdezi: mi lesz az iskolával, mi 
lesz a zenei tagozattal, igaz-e hogy az 
evangélikus egyház igényt tart az iskola 
épületére, ha igaz a  szülők véleményét fi -
gyelembe veszik-e?

Először is sajnálom, hogy a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola és az egyházi 
általános iskola kérdésével az önkormány-
zathoz fordult, mert Ön rossz helyen ko-
pogtat ezzel.

Nyilván Önnek nem kell ismernie a ma-
gyar közoktatás jogi szabályozási keretét, 
de arról az átlag állampolgár is értesül-
het(ett) nap mint nap, különösen az utób-
bi fél évben, hogy Magyarországon 2013. 
január 1-jétől  a köznevelési intézmények  
fenntartását – az óvodák kivételével – az 
állam vette át. 

Pontosítsuk a fogalmakat,  mit is jelent az 
iskola fenntartása, működtetése. E feladato-
kat a jogalkotó parlament ketté választotta. 

A  nemzeti köznevelésről  szóló  2011. évi 
CXC. törvény ( továbbiakban: köznevelési 
törvény )  értelmező rendelkezése szerint 
fenntartó: az a természetes vagy jogi sze-
mély, aki vagy amely a köznevelési feladat 
ellátására való jogosultságot megszerezte 
vagy azzal rendelkezik, és - e törvényben 
foglalt esetben a működtetővel közösen - 
a köznevelési intézmény működéséhez 
szükséges feltételekről gondoskodik.

A köznevelési törvény szerint működtető: 
az a települési önkormányzat, amely a saját 
tulajdonát képező ingatlanban folyó állami 
köznevelési feladatellátáshoz szükséges tár-
gyi feltételeket, továbbá a tárgyi feltételek 
rendelkezésre állásához szükséges szemé-
lyi és pénzügyi feltételeket az e törvényben 
meghatározottak szerint biztosítja.

A köznevelési törvény  szerint tehát a 
működtető a köznevelési közfeladat-ellátás 
céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei 
között kötött szerződésben foglalt módon 
és feltételekkel az ingatlan rendeltetésé-
nek megfelelő, hatályos köznevelési, tűz-
védelmi, munkavédelmi és egészségügyi 
előírások szerint üzemelteti, karbantartja, 
gondoskodik az állagmegóvásról. 

A működtető köteles a működtetéssel 
kapcsolatos közterheket, költségeket, dí-
jakat viselni, gondoskodni az ingatlan va-
gyonvédelméről.

A köznevelési törvény értelmében – amit 
szintén kevesen tudnak -  az állami intéz-
ményfenntartó központ ingyenes haszná-
lati jogának fennállása alatt a köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyont a települési ön-
kormányzat nem idegenítheti el, nem ter-
helheti meg, bérbe csak abban az esetben 
adhatja, ha a köznevelési intézményt mű-
ködteti, és a bérbeadás a köznevelési fela-
dat ellátását nem veszélyezteti.

Jól látható, hogy az önkormányzatnak 
még a tulajdonosi jogosítványai is korláto-
zottak az iskola épületeit illetően.

Az önkormányzat  szerepe, felelőssége a 
köznevelés területén – az óvoda kivételé-
vel – mindezek alapján a jogalkotó  par-
lament szándéka szerint nem több mint a 
pedellusé: fűt, világít, takarít, fi zeti a rezsi 
költséget. Néhány dologban ki kell kérni a 
véleményét, de azt fi gyelembe venni nem 
kell.  Így például az intézmény vezetőjének 
kiválasztásában,  de az ezzel kapcsolatos 
véleményünket sem vették fi gyelembe. 

Ön az önkormányzattól kéri a választ 
olyan kérdésekben amiben önkormányza-
tunknak semmi beleszólása nincs. 

A már hivatkozott köznevelési törvény 
rendelkezési alapján a köznevelési intéz-
mény székhelye szerint illetékes kormány-
hivatal látja el az egyházi fenntartású ne-
velési-oktatási intézmény nyilvántartásba 
vételét és működési engedélyének kiadását.

A jogalkotó parlament e tekintetben a 
köznevelési intézmény székhelye szerinti 
önkormányzatnak szerepet nem adott, véle-
ményét sem kell kikérni.

A nem állami szerv által alapított intézmény 
csak akkor vehető nyilvántartásba, ha műkö-
dése összhangban van a fővárosi, megyei fel-
adatellátási, intézményhálózat-működtetési és 
köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal.

A nyilvántartásba vétel jogszabálysértés ese-
tén tagadható meg. A működési engedélyezési 
eljárást szintén a köznevelési intézmény szék-
helye szerint illetékes kormányhivatal látja el 
az egyházi iskolák tekintetében.

Az Aszódon induló evangélikus általános is-
kola ügyében eljáró hatóság minden bizonnyal 
a körülményeket megvizsgálva, a jogszabályi 
előírásokat betartva döntött a  nyilvántartásba 
vételről, a működési engedélyről.

Ebben az eljárásban – hangsúlyozom -  sem-
mi szerepe az önkormányzatnak. Aszód Város 
Önkormányzatát az indítandó evangélikus 
általános iskola ügyében sem a Pest Megyei 
Kormányhivatal, sem a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ, sem az Evangélikus 
Egyház nem kereste meg.  

Ön azt kéri számon rajtunk, az önkor-

LEVÉLVÁLTÁS A CSENGEY GUSZTÁV 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜGYÉBEN
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mányzaton, miért hagytuk az ének-zene 
tagozat „elsorvasztását”. 

A féleértések elkerülése okán, nézzük meg  a 
jogalkotó parlament kihez is telepít felelőssé-
get az iskola szakmai munkájának irányítását 
illetően:  a köznevelési törvény egyértelműen 
fogalmaz:  a nevelési-oktatási intézmény ve-
zetője felel a pedagógiai munkáért.

A köznevelési intézmény vezetője a pedagó-
giai munkáért való felelőssége körében szak-
mai ellenőrzést indíthat az intézményben 
végzett nevelő és oktató munka, egyes alkal-
mazott munkája színvonalának külső szakér-
tővel történő értékelése céljából.

A nevelési-oktatási intézményvezető munká-
ját a nevelőtestület és a szülők közössége a veze-
tői megbízásának második és negyedik évében 
személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves 
felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógi-
ai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető mun-
kájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőí-
ves felmérés eredményét is fi gyelembe veszi. 

Hogy ilyen szakmai ellenőrzés volt-e, mi 
nem tudjuk.

Ami a szakmai, pedagógiai kérdéseket ille-
ti: a köznevelési törvény értelmében a nevelő 
és oktató munka az óvodában, az iskolában, 
a kollégiumban pedagógiai program szerint 
folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület 
fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 
pedagógiai program azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, 
a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 
A pedagógiai programot nyilvánosságra kell 
hozni.

A Csengey Gusztáv Általános Iskola fenntar-
tását 2013. január 1-jén vette át a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. 

Az eltelt időben a fenntartó KLIK Aszód Város 
Önkormányzatát, mint működtetőt az iskolai 
feladatellátás módosítása miatt két alkalommal 
kereste meg. Mindkét alkalommal feladat csök-
kentést véleményeztetett a fenntartó, fejlesztéshez 
még nem kérte az önkormányzat véleményét.

Napi hírfogyasztóként bizonyára Ön is is-
meri a kormányzat elképzelését, miszerint az 
alapfokú oktatás területén valamennyi önkor-
mányzati tulajdonú iskola működtetését, üze-
meltetését az állam át kívánja venni az önkor-
mányzatoktól. 

Aggodalmukat a Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskoláért megértjük, de sajnos e kérdés-
ben az önkormányzat is csak a partvonalról 
mondhatja véleményét. Kérdésivel forduljon 
a Csengey Gusztáv Általános Iskolát fenntartó 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. 

Sztán István
polgármester

TISZTA HELYZET TEREMTŐDIK 
Előreláthatólag október elején megkezdődik az új, nyolc tantermes iskolaépület építése, 
amelynek befejezése 2017. június végére várható – tájékoztatta lapunkat dr. Roncz Béla, az 
Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium és Kollégium igazgatója. Az új szárny a gimnázium 
udvarán, az eredetileg tanuszoda helyeként meghagyott területre kerül, és a 2017-18-as tan-
évben  már ott tanulnak az elsős és másodikos osztályok. Az intézményvezető elmondta, 
mivel a KLIK részéről már az előzetes beszélgetések során ellenállás mutatkozott a Csengey 
iskolaépületének esetleges átadása tekintetében, a Magyarországi Evangélikus Egyház írás-
ban, hivatalosan nem tett erre ajánlatot. Időközben a KLIK megszűnt, illetve átalakul, így 
egyértelművé vált, az építkezés teremthet tiszta helyzetet.   

R. Z.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 
Szombatonként: 

8.00-12.00
Vasárnaponként: 

9.30-11.30

Szent István Patika:

Július 9–10. 
Július 23–24. 

Augusztus 6–7.
Augusztus 20–21.

Városi Gyógyszertár:

Július 2–3. 
Július 16–17. 
Július 30–31. 

Augusztus 13–14. 
Augusztus 27–28.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20 516 5940
Polgárőrség:   06 70 339 6165 

www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:  06 30 816 0437

Szabó Imre

Orvosi ügyelet:  06 70 370 3104
Aszód Baross u. 4.

Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 
 06 30 452 9674
dr. Jólesz József
 06 20 593 8628

Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
 28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna
 28 500 035
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Nemzeti Összetartozás Napja: 
Együtt emlékeztek Trianonra az aszódi és ipolysági diákok 

A KÉT INTÉZMÉNY 
TESTVÉRISKOLAI SZERZŐDÉST KÖTÖTT
Együtt ünnepelték a Nemzeti Összetartozás Napját az Aszódi Evangéli-
kus Petőfi Gimnázium ás Kollégium és az ipolysági Fegyverneki Ferenc 
Közös Igazgatású Katolikus Iskola diákjai. Elsőként az aszódi gimnázium 
énekkara énekelte el az Ismerős Arcok Nélküled című dalát, majd a ven-
dégek diákjai irodalmi összeállítással emlékeztek a trianoni békediktá-
tum 96 évvel ezelőtti aláírására, kiemelve, milyen veszteségeket szenve-
dett el által az Osztrák Magyar Monarchia tagjaként az I. világháborúba 
sodródott országunk. 

A két intézmény közti kapcsolat néhány éve kezdődött a Rákóczi Szövetség koordinálásával. Az-
óta több alkalommal találkoztak mind a diákok, mind a tanári karok tagjai. Legutóbb az evan-
gélikus gimnázium sportnapjára érkeztek vendégek a  Szlovákiához tartozó városból. Az egyre 
szorosabbá váló együttműködés nyomán a két intézmény vezetősége most úgy döntött, írásban 
is megpecsételik a baráti kapcsolatot. Az okmány kölcsönös aláírására jó alkalmat adott ez a ren-
dezvény. A dr. Roncz Béla és Pálff y Dezső igazgatók által aláírt  szerződés értelmében a két iskola 
arra törekszik, hogy ez a kapcsolat az ökumené jegyében és a keresztény értékek szellemében 
valódi intenzív kapcsolattá fejlődjön. 

A pillanat fontosságát a diákok is átérezték, és az ünnepség végén a házigazdák és a vendégek 
közösen énekelték el a már említett Nélküled  című dalt, majd nemzeti imánkat, a Himnuszt.

MEGEMLÉKEZÉS A 
BÉKEDIKTÁTUMRÓL 
Június 6-án tartott megemléke-
zést az önkormányzat a Művelő-
dés Háza udvarán az 1920. június 
4-én Trianonban aláírt békeszer-
ződésről, vagy inkább diktátum-
ról, amely hatalmas veszteségek-
kel járt országunkra nézve. 

Az akkori történéseket Sztán István 
polgármester idézte fel. Ezt követően 
a megemlékezők koszorúkat és virágo-
kat helyeztek el az eseményre emlékez-
tető emléktáblánál.

Az önkéntességnek nagy hagyománya van a 
banknál: több mint másfél évtizede rende-
zik meg a Törődés Napja programsorozatot, 
évente két alkalommal. Az akciók a gyermek- 
és ifj úsági, valamint oktatási és egészségügyi 
intézmények támogatását, a helyi lakosok 
életkörülményeinek és környezetének javítá-
sát, illetve különböző helyi civilszervezetek 
segítését célozzák. A kétkezi munkán túl a
bank 100  000 forinttal járul hozzá a munká-
latokhoz. 2015-ben a pénzintézet közel ötszáz 
kollégája harminchét helyszínen mintegy há-
romezer óra önkéntes munkával és 4,7 millió 
forinttal támogatta a helyi közösségeket. 

– Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium 
és Kollégium támogatja a környékbeli telepü-
léseken élő hátrányos helyzetű, vagy nagycsa-
ládos gyermekeket, így környezetének építésére 
és szépítésére sajnos nem mindig marad anyagi 
keret. A szülők összefogásával és adományokból 
szoktak fejlesztéseket végezni, ezért örülünk, 

hogy most mi lehettünk azok, akik segítenek”
– nyilatkozott sajtóközleményében Szabó Gá-
bor, a pénzintézet gödöllői fi ókvezetője.

BANKI SZAKEMBEREK FESTETTÉK A 
GIMNÁZUM KERÍTÉSÉT 

Június 4-én szombat délelőtt a Törődés Napja alkalmából az evangélikus 
gimnáziumban végzett társadalmi munkát a  Budapest Bank gödöllői 
fiókjának néhány munkatársa, valamint a 7. b osztály több tanulója és a 
diákok szülei Penák Dóra osztályfőnök koordinálásával. Az önkéntesek 
tereprendezési munkákat végeztek, illetve a gimnázium kerítését fes-
tették.  
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Iskolai élet

Idén hivatalosan június 15-én véget a tanév, ám 
a két aszódi  középiskolában már június 10-én  
befejeződött a tanítás, míg a Csengey Gusztáv 
Általános Iskolában június 13-án  mentek utol-
jára iskolába a tanulók. Utóbbi iskolában lapzár-
tánkig már a bizonyítványokat is kiosztották. 

A tanévzáró  ünnepségen Skuczi Erika isko-
laigazgató elégedetten szólt a tanulmányi mun-
káról, valamint az évközbeni eseményekről és 
eredményekről. A diákok tanulmányi átlaga 
4,22 százalék, magatartásjegyeinek átlaga 4,35 

százalék lett. 128 tanuló kitűnő bizonyítvány-
nyal térhetett haza, míg 16-an szomorkodhat-
nak, mert nem úgy sikerült a tanév, mint szeret-
ték volna. Négyüknek évet is ismételni kell.  

A tanév során az iskola kétségkívül legna-
gyobb eseménye a Rákóczi utcai tagiskola (ko-
rábban II-es számú Általános Iskola)  50 éves 
fennállása alkalmából rendezett ünnepség volt. 
Sikerrel zajlottak az intézmény olyan hagyomá-
nyos eseményei, mint a karácsonyi ünnepség, a 
farsangi bál és a szalagavató ünnepség. 

Idén két alkalommal hívták ide versenyezni 
a környék diákjait: a Csengey iskola rendezte 
ugyanis a Zrínyi Matematikaversenyt, illetve 
a területi Kazinczy Szépkiejtési Versenyt. A 
tankerületi iskolák közötti többfordulós verse-
nyén – amely sport és tanulmányi téren teszi 
próbára a fi atalokat – ezúttal is a harmadik he-
lyet sikerült megszerezniük. 

Az igazgató beszámolt arról is, hogy ebben 
a tanévben kevesebb pályázati lehetőségük 
volt. Ezek közül kettőn sikerült nyerni. A Ha-
tártalanul program keretében májusban több 
diákjuk négy napra Erdélybe utazhatott, au-
gusztusban pedig 20 tanulójuk 2 pedagógus 
kíséretében az Erzsébet programnak köszön-
hetően egy hétig Zánkán táborozhat.  

Skuczi Erika ünnepi beszédében megemlítet-
te, aggodalommal vették tudomásul, hogy az 
evangélikus gimnázium szeptembertől általá-
nos iskolaként is működik majd. Azóta kide-
rült, a Csengey szeptemberben két osztályt tud 
indítani 20-20 fős létszámmal. Az igazgatónő 
köszönte mindazon aszódi szülők bizalmát, aki 
úgy döntöttek, hozzájuk íratják gyermeküket. 

A Csengey iskolában kolléganőtől is búcsúz-
tak. Garamvölgyiné Kiss Zsuzsanna tanítónő 
41 év szolgálat után nyugdíjba vonul, ősszel 
már nélküle kezdik a tanévet. A szép pályafu-
tásból 30 évet Aszódon töltött, innen bocsátott 
szárnyra sok száz kisdiákot. Ebből az alkalom-
ból köszöntek el tőle kollégái és tanítványai.  

A diákok a bizonyítvány átvételét követően 
már a vakáció perceinek örülhettek. A taná-
roknak ezúttal is július 1-től kezdődik a sza-
badságuk, augusztus 22-től pedig már az új 
tanévre készülhetnek. 

BEKÖSZÖNTÖTT A VAKÁCIÓ 
Aligha túlzás állítani, júniusban a vakáció a legnépszerűbb magyar szó, 
legalábbis az iskolaköteles fiatalok körében. 

TÁJÉKOZTATÓ
Az Aszód Városért Alapítvány, az 1%-ból ren-
delkezésre álló összeget a következő pályázók 
nyertesei között osztotta szét.

Városi Óvoda 
Mini-polisz 50.000.-

Simóné
 Továbbképzés 50.000.-
Városi Bölcsőde 

Továbbképzés 40.000.-
Zeneiskola
 Öltözékpótlás 40.000.-
Városi Nyugdíja Klub 

Öltözékpótlás 20.000.-

Elutasított pályázat nem volt. 
A nyerteseknek gratulálunk. Döntésünket egybe-
hangzóan hoztuk meg.

Pála Sándorné
kuratóriumi elnök

AJÁNDÉK 

Látásvizsgálat a 
hét minden napján 

nyitvatartási időben, 
akár szombaton is. 

Bejelentkezés 
javasolt: 

(+36) 28 402 121

Cím:
Aszód,  

Kossuth Lajos u. 34. 

Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 

8.00–17.00  
kedd, csütörtök: 

8.00–17.30  
szombat: 8.00-12.00
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Helyi közélet

A témával kapcsolatban az önkormányzat 
többször egyeztetett a Pest Megyei Kormány-
hivatallal, és ezek során jelezte, méltányta-
lannak tartja, hogy egy településen túlmutató 
– a petőfi s diákoknak csak egy része aszódi 
– ellátási kötelezettséget kíván a városra ter-
helni. Sztán István polgármester azt kérte a 
Kormányhivatalt vezető dr. Tarnai Richárd 

kormánybiztostól, hogy kezdeményezze, vizs-
gálják felül a  gyermekellátás feladatellátásáról 
és fi nanszírozásáról szóló, az érintett önkor-
mányzatokra aránytalanul nagy terhet jelen-
tő  jogszabályt. Ezt azzal is indokolta, hogy 
korábban a Kúria Önkormányzati Tanácsa is 
úgy foglalt állást, a feladatellátáshoz elégtelen 
az állami fi nanszírozás.   

Nem a jogszabály felülvizsgálata követ-
kezett: a Kormányhivatal előbb törvé-
nyességi észrevételt tett, majd a már em-
lített bíróságon feljelentette Aszód Város 
Önkormányzatát, amely állt a per elé.  A 
bíróság első fokon a Kormányhivatalnak 
adott igazat. Sztán István polgármester 
lapunknak elmondta, az önkormányzat 
nem látja értelmét a per folytatásának.  
Így 2017-től a város vásárolt szolgáltatás-
sal végzi az időközben a Váci Szakképzési 
Centrumhoz került középiskola gyer-
mekétkeztetését, és bízik abban, a gyer-
mekétkeztetés államosításával mielőbb 
megszabadul a helyi adófi zetők pénzéből 
fi nanszírozandó tehertől. 

R. Z.

A város fi nanszírozhatja a petőfi sek gyermekétkeztetéssel kapcsolatos költségeit 

ELSŐ FOKON PERT VESZTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT  

Első fokon elvesztette azt a pert az önkormányzat, amelyet a Pest Me-
gyei Kormányhivatal indított ellene a Budapest Környéki Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróságon feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának 
megállapítása iránt. Egyszerűbben fogalmazva, a kérdés az volt, ki fi-
zesse a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Gimnáziuma, Gépészeti Szak-
középiskolája és Kollégiuma gyermekétkeztetésével  kapcsolatos rezsi-
költségeket. 

A Javítóintézetben az utóbbi időben több je-
lentős fejlesztés történt, amit egyrészt a BTK. 
változásának köszönhető, másrészt annak a 
törekvésnek, amely szerint szeretnék megőriz-
ni, illetve fejleszteni az intézmény komfortfo-
kozatát. A Büntető Törvénykönyv előírásai-
nak megfelelően új elhelyezési körletet adtak 
át a 12 és 16 év közötti fi atalok számára. 

Ami a sportpályát illeti: az utóbbi idő-
ben már jobbára csak agyagos talaj most 
teljesen új salakburkolatot kapott, vala-
mint vadonatúj  védőhálóval és biztonsá-
gi elemekkel újult meg. Puskás Péter, az 
intézet új igazgatója lapunknak elmondta, 
a felújítás összegét a tavaly a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a 
legszükségesebb felújítási és karbantar-
tási feladatokra biztosított 15 millió Ft-os  
keretből fedezték. 

Az ünnepségen jelen lévő Dechert 
Áron, az SZGYF referense  elmondta, az 
utóbbi években a Főigazgatóság számos 
olyan sport- és kulturális rendezvényt 
indított, amelyek eredményesnek bizo-
nyultak a neveltek egyéni fejlesztésében. 
Ezek a programok folytatódnak, ősszel 

például 6-8 sportágra épülő verseny-
rendszert indítanak, amelyben a fenn-
tartóhoz tartozó intézmények fi ataljai 
versenyezhetnek. 

Nemcsák Károly színművész, a 
Színész válogatott vezetője arról beszélt, 
hogy a pálya felújítása számára azt jel-
zi, az intézményben fontosnak tartják a 

neveltek komfortérzetének javítását. A 
Színészválogatott küldetése pedig 15 éve 
ugyanaz: szeretnének egy-két óra felhőt-
len sportolást, játékot biztosítani az itt 
nevelődőknek.

A Javítóintézetben zajló fejlesztések kö-
zül említést érdemel a belső utak és a par-
koló aszfaltozása, amely már korábban 
megtörtént. Rövidesen befejeződik a saját 
ivóvízkút fúrása is, amelynek segítségével 

jelentősen csökkenhet a Javítóintézet re-
zsiköltsége. A tervek szerint rövidesen sor 
kerülhet az intézet tornaterme jelenlegi 
lámpatestjeinek korszerű LED-es fény-
forrásokkal történő kiváltására, illetve az 
intézmény nagytermét is szeretnék újjá-
varázsolni. 

R. Z.

A Javítóintézet komfortfokozatának megtartására törekszenek

PÁLYAAVATÓ A SZÍNÉSZVÁLOGATOTTAL 
Megújult az Aszódi Javítóintézet sportpályája, amelynek avatójára egy 
hagyományos esemény keretében került sor: ismét az intézménybe láto-
gatott a Színészválogatott Nemcsák Károly vezetésével. A színészekből, 
előadóművészekből, énekesekből álló csapat immáron 15. alkalommal 
érkezett az intézeti fiúkhoz, hogy egy kicsit kizökkentse őket a szürke 
hétköznapokból. 
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Egészségügy

Az alapellátási ügyeletet biztosító  társaság  
ma már a legnagyobb, ilyen szolgáltatást vég-
ző cégek közé nőtte ki magát. A korábban egy 
központtal működő,  mindössze 15 ezer be-
teget ellátó  vállalkozás ma hét megyében és a 
fővárosban 30  ügyeleti központ  segítségével 
közel egymillió  lakoson igyekszik baj esetén 
segíteni. Az ügyeleti rendszerben 350 orvost 
és mintegy több, mint 300 orvost és közel 400 
szakdolgozót foglalkoztatnak. A tevékeny-
séget a legtöbbször vállalkozó jogviszonyú 
orvosokkal és szakdolgozókkal látják el. Ér-
dekesség, hogy a gépkocsivezetők esetében is 
elvárják a megfelelő sürgősségi jártasságot, 
vagyis nekik is ápolói vagy mentőtiszti vég-
zettséggel kell rendelkezniük. 

A Társaságnak eszközparkja teljes mérték-
ben megfelel a jogszabályi feltételeknek, kor-
szerű orvosi műszerekkel rendelkeznek. Az 
ügyeletekben használt 20 féle előírásokban 
szereplő gyógyszerkészítmények választéka 
náluk jóval bővebb, 46 félét alkalmaznak.  Az 
utóbbi években jelentősen megújult a gépjár-
műpark is, a gépjárművek vagy fi x, vagy kap-

csolható összkerék meghajtással rendelkez-
nek, hogy a nehezen megközelíthető terepen is 
boldogulni tudjanak. 

A Társaság által működtetett központok 
szorosan együttműködnek az Országos 
Mentőszolgálat területileg illetékes irányí-
tócsoportjával, vagyis a lakossági hívásokat  
kiképzett mentésirányítók  fogadják, akik 
az elmondottak,  valamint egy speciális pro-
tokoll alapján  döntenek a feladat megfelelő 
progresszivitási szintű szolgáltatónak törté-
nő átadásáról.  Így lehetőségük van közvet-
lenül a megfelelő szintű mentőegység riasz-
tására is.  

Az aszódi területi ellátás – Aszód, Domony, 
Iklad, Kartal, Verseg –  ügyeleti terhelése to-
vábbra is jóval az országos átlag alatt van: 
2015-ben az összes település átlagában 121 
ellátás/1000 lakos/ év volt, vagyis 1000 fő-
nyi lakosra egy év alatt 121 ellátás jutott. Ez 
azt jelenti, hogy hétköznap áltagosan 3-4, 
hétvégén és ünnepnapokon 8-9 fő kereste 
föl az ügyeletet. A segítséget kérők 54- %-át 
a rendelő ügyeleti helyiségében látták el, 46 

%-ukat  pedig az otthonukban. Az  ellátott 
betegek 20 %-a volt kiskorú. A páciensek 12 
%-át kellett kórházba utalni, az Országos 
Mentőszolgálat gépkocsijára pedig az esetek 
4,7 %-ában volt szükség. 

Sajnos továbbra is gondot okoz a sok in-
dokolatlan hívás, amikor is semmi nem 
indokolja a sürgősségi ellátást, a segítséget 
kérő csupán kényelmi szempontból kíván 
gyógyszerhez, vizsgálathoz jutni, holott ezt 
megtehetné a szakrendelő intézet rendelési 
idejében. Ezzel azokat veszélyezteti, akiknek 
valóban azonnali segítségre, beavatkozásra 
volna szüksége. 

A tájékoztató szerint a tavalyi esztendőben 
egyetlen panaszbejelentés sem érkezett az 
ügyelet munkájával kapcsolatban. Ennek el-
lenére a Társaság folyamatosan igyekszik fej-
leszteni a szolgáltatás minőségét.  2016. már-
cius 1-től ismét a saját diszpécserközpontjuk 
fogadja a hívásokat, mivel ezzel kapcsolatban 
érkezett néhány önkormányzattól panasz. Az 
OMSZ központi irányításával való együttmű-
ködés szakmailag indokolt volt ugyan, de az 
ottani szakemberhiány negatívan érintette az 
orvosi ügyeleteket. Előfordult például, hogy a 
mentési feladatokat az orvosi ügyeletekre hárí-
tották. Az ügyeletes orvos így kénytelen volt az 
M3-on történt baleset sérültjein segíteni, mi-
közben a saját területe ideiglenesen ellátatlan 
maradt. A saját diszpécserközpont használata 
mindezt kiküszöböli majd. A képviselő-testü-
let egyhangúlag elfogadta a beszámolót és to-
vábbi sikeres, lelkiismeretes szolgálatot kívánt 
az alapellátási orvosi ügyeletet végző munka-
társaknak. 

R.Z.

Alapellátási orvosi ügyelet: ismét saját diszpécserközpont fogadja a hívásokat   

AZ ORSZÁGOS ÁTLAGNÁL 
KEVESEBBEN FORDULNAK HOZZÁJUK
2015-ben összesen 2166 beteget láttak el az aszódi központi orvosi 
ügyeleten  a szolgáltatást végző Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft munkatár-
sai. A  betegforgalom elég ingadozó volt, különösen a januári, a februári, 
a májusi és az augusztus hónap bizonyult erősnek. A lakosság számará-
nyát figyelembe véve ezúttal  Domonyból fordultak hozzájuk a legtöbben, 
míg a legkevesebben  Ikladról kértek segítséget.   

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2016. JÚLIUS
2-3.: dr. Márton János 30-400-9819 
9-10.: dr. Németh Mihály 30-275-4718
16-17.: dr. Dobos László 20-925-3824
23-24.:  dr. Tóth Béla 30-449-6319
30-31.:dr. Szőke Zsolt 20- 956-6529

2016. AUGUSZTUS
6-7:  dr. Fodor Sándor 20-446-0938
13-14.: dr. Németh Mihály 30-275-4718
20-21.: dr. Tóth Béla 30-449-6319
27-28.: dr. Dobos László 20-925-3824

HÉTVÉGI ÁLLATKÓRHÁZI ÜGYELET:
Gödöllő, Szabadság u. 21.
(+36) 30 943 98 98

TURUL  ÁLLATORVOSI   
RENDELŐ   és   PATIKA    

H-P: 11.00-12.00,16.00-19.00

Sürgős esetben és műtétek:

12.00-16.00

Hívásra házhoz is megyünk. 

H-P: 9.00-19.00

Szo: 8.00-13.00

Aszód  

Kossuth Lajos u. 4. 

+36 30 828 1679

Hétvégi állatkórházi ügyelet: 

Gödöllő Szabadság u. 21. +36 30 943 9898
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Portré

– Talán hihetetlenül hangzik, de én tudatosan 
készültem rá.  8-10 éves lehettem, amikor édes-
apámmal   Balassagyarmatról mentünk hazafe-
lé, és előttünk egy teherautó karambolozott. A 
kíváncsiság odavitt a helyszínre, és egyáltalán 
nem rémített meg a látvány, sőt segítettem a kö-
tözésnél, amíg nem jöttek a mentők.  A második 
lökést az akkori háziorvosunk adta, ő bíztatott, 
hogy válasszam ezt a hivatást, a szüleim pedig 
támogatták  a javaslatát.  Balassagyarmaton, az 
ottani egészségügyi szakközépiskolában végez-
tem.  400 lány között 5-en voltunk fi úk. 1984-
ben végeztem általános ápolóként. Sajnos  ak-
kor éppen nem volt  hely a mentőknél. Ma már 
elképzelhetetlen, de szinte  kihalásos alapon 
lehetett oda  bejutni. Egy évig a balassagyarmati 
kórházban dolgoztam, utána szóltak, hogy len-
ne hely. Jelentkeztem és felvettek. 

– Elég volt hozzá az általános ápolói vég-
zettség?
– Igyekeztem minden, a mentőzéssel kap-
csolatos tanfolyamot elvégezni. Az Országos 
Mentőszolgálat berkein belül  még betegjogot 
is tanultam. 

– Ha jól értettem, akkor az 1980-as évek-
ben nagyobb presztízse volt a mentőzés-
nek, mint most.  Az volt az aranykor? 
– Nevezhetjük annak. Akkor olyan 5500-an 
kocsiztunk az országban, ez ma 3400 főre re-
dukálódott. Igaz, időközben a betegszállítás 
elkerült tőlünk. Ugyanakkor a gépkocsipark is 
a harmadára csökkent Pest megyében. Márpe-
dig a betegszállítás nem igényelte  a mentőau-
tók 2/3-át. Ebben az időszakban egyébként 
központi menetirányítóként is dolgoztam, 22 
mentőállomás napi feladatait koordináltam 
nap, mint nap. 

– Mikor és mitől változott meg a mentő-
sök megbecsülése? 
– Nehéz kérdések….Valahogy a rendszervál-
tást követően változott meg minden. Hirtelen 
sok lett a főnök, megerősödött a bürokrácia, és 
azok, akik tehettek volna értünk, a maguk asz-
talával voltak elfoglalva,  nem a mi érdekeinket 
védték. 

– Ha már szóba került az érdekvédelem: a 
kormány nemrégiben béremelést jelentett 
be az egészségügyben, de a mentősöket nem 
említették. 
– Ezen mi már nem lepődünk meg. Egyéb-
ként ha van valami, ami miatt nem bánom 
hogy nem lettem mentőtiszt, az a fi zetés. A 
mentőtiszteknek ugyanis adott esetben lega-
lább ugyanannyit kell tudnia, mint egy általá-
nos orvosnak, a felelőssége is szinte ugyanak-
kora, a fi zetése meg a béka feneke alatt. 

– Lehettél volna mentőtiszt? 
– Főiskolát kellett volna végezni hozzá. A fe-
letteseim támogatták is volna, de valószínűleg 
akkor én még nem álltam rá készen. Később 
meg elmaradt, de ma már nem is bánom. 
Visszatérve az érdekvédelemre: nemrégiben 
új szakszervezetet alapítottunk, amiben én is 
tevékeny részt  vállalok.  Most minden me-
gyében elindítottuk az úgy nevezett kockáza-
ti pert. Szeretnénk visszamenőleg megkapni 
azokat a járandóságainkat, amelyeket nem 
fi zettek ki a munkatársaknak. A pereket vé-
gigvisszük, aztán leülünk a munkáltatóval 
tárgyalni. Ha nem adják meg az elmaradt pót-
lékokat, megyünk tovább, egészen a legfelső 
szintig.  De nemcsak magunkért harcolunk. 
Létrehoztuk a Mentőangyal Alapítványt. A 
befolyt támogatásokból bemutató eszközöket 
vásárolunk és elkezdjük az elsősegélyt oktatni 
egészen az  óvodás kortól.

– Ennyire rosszul állunk az elsősegély-
nyújtás terén? 
– Inkább a közöny az, ami nehézzé teszi a mi 
munkánkat. Sok az indokolatlan hívás, nem 
mennek oda a földön fekvőhöz, hogy meggyő-
ződjenek, tényleg komoly baj van, inkább rög-
tön tárcsáznak. Ez elvileg nem gond, de adott 
esetben éppen onnan vonhatnak el erőt, ahol 
komoly baj van. 

– Sokat hallani olyan esetekről, amikor 
a mentősöket támadják meg. Hogyan le-
het ez ellen védekezni? 
– Nyugalommal, higgadt viselkedéssel sok 
mindent el lehet érni. Ha ez nem segít, marad a 

pánikgomb.  Ezt megnyomjuk, ami a központ-
ban jelez, ahonnan értesítik a rendőrséget. 
Szerencsére nekem még nem kellett igénybe 
vennem, de volt olyan kolléga, aki rászorult 
már erre.  

– Mi az, amit mentősként a hosszú évek 
alatt sem lehet megszokni? 
– A gyermekhalált.  Bizonyára sokan emlé-
keznek arra az aszódi esetre, amikor a kar-
tali úton elgázoltak  egy 8 éves kislányt. A 
mentőszolgálat hiába küldött rohamkocsit 
és mentőhelikoptert, és hiába küzdöttünk 
másfél órát az életéért, nem lehetett meg-
menteni. Ezt nem lehet sem megszokni, sem 
elfelejteni. 

– Akkor most mondj egy szebb véget érő 
esetet! 
– Egy sikeres  újraélesztés feldobja az em-
bert, és nagyon motiválja a további  munka-
végzésre. Pár éve  egy 46 éves családanya lett 
rosszul  az aszódi  háziorvosi rendelőben, Az 
értesítést követően azonnal kiértünk, és si-
került őt újraéleszteni. Egy hét múlva beszél-
gettem vele az utcán. Ez nagyon fenomenális 
érzés volt. 

– Megkeresnek a megmentettek, hogy  
megköszönjék a segítséget? 
– Nem jellemző. DE nekünk már az is elég, 
ha megismernek és ránk köszönnek az ut-
cán. 

– Házasság, barátságok? 
– Az első volt, a második lett. Jómagam úgy 
kerültem Aszódra, hogy 1990-ben Galga-
mácsára nősültem, és itt volt felvétel. Sajnos 
elváltam, így hozta a sors, nem házasoknak 
való hivatás a miénk.  Nagyon sok mentőor-
vos leányzót látok, aki párkapcsolatban él, 
de nem tud a családalapításra koncentrálni. 
A közösség nagyon jó az aszódi mentőállo-
máson, itt még létezik a bajtársiasság. A fő-
nökömmel, Kinka Attilával együtt kezdtük 
a szakmát,  vele barátság is kialakult. Sajnos 
arra nincs nagyon időnk, hogy összejárjon 
a kollektíva. Szinte minden kollégámnak a 
mentőzés mellett egy-két állást még vállalnia 
kell, hogy a család meg tudjon élni. Évente 
egyszer, ha eljutunk odáig, hogy közös ösz-
szejövetelt rendezzünk, de valakik akkor is 
hiányozni fognak, mert éppen szolgálatban 
vannak.

– Ha újra kezdhetnéd….
….akkor ugyanezt csinálnám. Számomra 

ugyanis ez nem munka, hanem a hivatás iránti 
szerelem.

R. Z.

Beszélgetés Kristófi k Ferenc kiemelt mentőápolóval 

„EZ NEM MUNKA, 
HANEM A HIVATÁS IRÁNTI SZERELEM”
Május 10-én a Mentők Napján Főigazgatói dicsérettel ismerték el Kris-
tófik Ferencnek, az aszódi mentőállomás kiemelt mentőápolójának több 
évtizedes munkáját. Ez a munkáltató által adományozható  legmagasabb 
kitüntetés. Ennek apropóján beszélgettünk a kitüntetettel. Elsőként azt 
kérdeztük, hogyan lesz valakiből mentős. 
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Sport

A rövid megnyitó ünnepség után közös be-
melegítéssel indult a nap, majd máris kezdőd-
tek a különféle versenyek,  amelyek igazi célja 
az volt, hogy minél több diák mozogjon, és 
méresse meg magát a különböző sportágak-
ban. A részt vevő osztályok kezdetektől fogva 
egy vándorserleg megszerzéséért küzdenek, 
amelyet a győztes közösség egy évig őrizhet. 
A kupa elnyerésének módja, hogy az osztály 
tagjai a sportnap minden eseményén aktívan 
részt kell vegyenek. Kínálatból pedig ezúttal 
sem volt hiány, hiszen a kötélhúzástól kedve az 
íjászaton át az asztaliteniszezésig sok minden-
ben összemérhették erejüket a résztvevők. 

Számos egyéb kísérőprogram is várt a diá-
kokra, akik többek között megismerhették a 
Kékes Kutató Mentő Alapítvány munkáját, 
felülhettek arra a quad motorra, és annak 
utánfutójára, amelyekkel a Mátrában bajba 
került, sérülést szenvedett turistákat mentik. 
Korsós Attila, az Országos Mentőszolgálat 
szakápolója szakszerű életmentési bemuta-
tókat tartott az érdeklődők bevonásával,  és 
sokan voltak kíváncsiak Farkas Gábor men-
tőtiszt mentőmotorjára, valamint az Országos 
Katasztrófavédelem tűzoltófecskendőjére is.  

A Sportnapnak ezúttal is voltak neves ven-
dégei, mégpedig Jova Levente a Ferencváros 
kapusa, aki egy, a bajnokcsapat tagjai által de-
dikált labdát ajándékozott az iskolának, majd 
nagy türelemmel viselte az autogramkérők 
seregét,  valamint Kecskés Balázs shotokan 
karate Európa-bajnok, aki segítőjével, Kátai 
Zsolttal rögtönzött  bemutatót is tartott. 

Ami az afgán vendégeket illeti: Anwar, Marteza, 
Nadjib, Qais, Evad, Szulejman, Jalil és Navid ha-
mar feltalálta magát. Többük kosarazott, néhá-
nyuk asztaliteniszezett, de az igazi közös nyelv a 
foci volt. A vendégek nem külön teamet alkotva 
játszottak, hanem több csapatban szétszóródva 
vettek részt a rögtönzött bajnokságban, amelyet 
az időközben az iskolába érkezett Fabiny Tamás 
evangélikus püspök indított el a kezdőrúgásával.  

A Sportnap megszokott programja a közös 
főzés, amely természetesen ezúttal is sokak 
kedvelt időtöltése volt. A rengeteg  fi nomságot 
idén kiegészítette az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma egymillió Ft-os támogatásának 
egy részéből vásárolt zöldség-és vitamincso-
mag, amelyet az osztályok  kaptak. 

A vándorserlegért zajló verseny szoros vég-
ereményt hozott. Végül kiderült, idén is egy 
alsós osztály, a 6. A tagjai voltak a legaktívab-
bak Bobály Jolán osztályfőnök vezetésével, 
így egy évig ők őrizhetik a kupát. Ami pedig 
a Sportnap mérlegét illeti: több, mint 500 fi a-
tal mozgott, versengett, küzdött önmagáért és 
egymásért, és érezte jól magát ezen a tanítás 
nélküli munkanapon.

R. Z. 

Afgán, szlovák és felvidéki magyar vendégek is versenyeztek 

16. ALKALOMMAL IS EGA SPORTNAP 
16. alkalommal rendezte meg sportnapi rendezvényét az Aszódi Evangéli-
kus Petőfi Gimnázium és Kollégium. A kezdetektől  Fáczán Zoltán testne-
velő tanár által koordinált  rendezvénynek számos vendége volt:  a tisove-
ci (Szlovákia) testvérgimnázium növendékei mellett az ipolysági katolikus 
gimnázium diákjai is együtt mozogtak az aszódiakkal, csakúgy, mint nyolc 
afgán fiatal. Ők dr. Roncz Béla igazgató meghívására, a Fóti Gyermekköz-
pont Kísérő Nélküli (menekült) Kiskorúak Otthonából érkeztek. 

Az esőre álló idő ellenére sokan érkeztek 
kis kosarakkal és ollókkal. Őket levendu-
laszörp és fi nom aprósütemény várta. A 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 
néptáncosainak rövid műsora és a  Városi 
Nyugdíjasklub Hagyományőrző Csoport-
jának népdalcsokra után kezdetét vette a 
szüret. Erre a Nap is kíváncsi volt, kibújt a 
felhők közül, és talán csodálkozott egy ki-
csit: ilyen rövid idő alatt hogyan tűnhettek 
el a virágok. 

Aki most nem ért ide, annak jó hír, hogy 
szeptemberben lehet még virágot szedni, 
illetve az, hogy további levendula ágyáso-
kat telepítenek, így jövőre még több virág  
várja majd  e növény kedvelőit. 

R. Z.

SÁTRAS VOLT IDÉN A LEVENDULASZÜRET
Nem kis izgalom kísérte az idei levendulaszüretet. No nem azért kellett 
izgulni, lesz-e elegendő a szélben gyönyörűen hullámzó virágokból, ha-
nem azon, nem mossa-e el az eső az eseményt. Sztán István polgármes-
ter mindenesetre biztosra ment, a szüret napjának délelőttjén ugyanis 
nyitott oldalú sátrakkal fedette le az ágyásokat. hogy ne ázzon föl túl-
ságosan a talaj. Úgyhogy elmondhatjuk, az idei levendulaszüret igazi ku-
riózum volt, másutt  valószínűleg nem nagyon van szüret fedett helyen.  



ASZÓDI TÜKÖR 23

2016. június-július

Mozaik

„A játék addig játék, ameddig mondhatod benne, nem ér a nevem.…"
(Szilvási Lajos)

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása első rész (zárt betű: H)  12. 
Építő játék  13. Origó  14. XVI. sz-i parasztháború vezére (György)  
15. Fekete Nóra  16. Becézett Péter  19. Perjeféle  20. AE  21. Ne-
hézfém  22. Vissza: magyar rock zenekar  23. Kálium  24. Spanyol 
autójel  25. Melegedni kezd!  27. Imre becézve  29. Egy darabka  33.  
Kifele!  34. Kén  35. Szivar betűi, keverve  37. Ilyen csiga is van  39. 
Kilométer  40. Bór  41. Liter  42. Pingál  46. Vissza: Merre?  49. Deci 
azonos hangzói  51. Tokaji borféle  52. Sportfogadás  53.  Kosz kö-
zepe!  54. Kevert térd!  55. Régi  56. Egyel!  57. Lúd  59. A gondolat 
folytatása befejező rész  62. Hálóban a labda 
Függőleges: 1. Görög ábécé első betűje  2. Muzsika  3. Lángol  4. 
Csenő  5. Egye!  6. Sportfogadás  7. Befele!  8. Kedd közepe!  9. Női 
név  10. Letorkol  11. Tagold!  17. Megbotlik  18. Mindig, németül  
23. Kicsi  26. Szilárd meggyőződés  27. Szintén  28. Méter  30. Íz  31. 
Egye!  32. Hideg év  33. Udvarra  36. Félsz!  38. Tanuló vezető  40. 
Sétapálca  42. Mezőgazdasági gazdálkodó egység  43. Tesó betűi, 
keverve  44. Fűtünk vele  45. Tanuld, értsd!  47. Régen létezett  48. 
A Föld körül kering  49. Egri vár kapitánya volt (István)  50. Megté-
veszt  55. Költői sóhaj  58. Határrag  60. Amper  61. Oxigén 
                    –  fné –  

Májusi számunk rejtvényének helyes megfejtése: …a műveltségen keresztül vezet. A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Nagyné Benedek  Éva   
(Papföldi utca 9.)  és Izró József   (Kossuth Lajos u. 99.) nyerte.  E számunk rejtvényének megfejtését 2016. augusztus  10-ig  szíveskedjenek elküldeni szerkesztősé-
günk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

REJTVÉNY

Gödi SE – Aszód FC 2-0 (1-0)
A listavezető Bag elleni vesztes bajnoki 
után, egy a középmezőnyhöz tartozó ellen-
fél várt a csapatra idegenben. Sajnos ezen a 
meccsen is kiderült: a focit gólra játsszák.  
Ebből pedig a hazaiak szereztek kettőt, és 
megérdemelten tartották otthon a 3 pontot.

Aszód FC – Dunakeszi 1-4 (0-1) 
Gólszerző: Kerényi Dániel 
Megyei bajnokságokban nem megszokott mó-
don zárt kapuk előtt játszották a mérkőzést , 
amelyet  az Aszód-Bag mérkőzésen a vendég-
szurkolók sportszerűtlen magatartása miatt 
szabtak ki ránk, házigazdákra….

Sajnos a találkozó  sem alakult jól, a du-
nakesziek megszerezték a vezetést az első fé-
lidő közepén, és az előnyt a második játék-
rész elején  tovább növelték. Kerényi Dániel 
gólja még visszahozta a reményeket, de két 
újabb vendéggól mindent eldöntött. 

Verőce – Aszód FC 3-2 ( 0-1) 
Gólszerzők: Szabó Gábor, Répási Csongor
A bajokság egyik élcsapatának otthonában 
bravúrra készült a csapat, és Szabó Gábor ré-
vén a vezetést is megszerezte, de utána minden 
helyzetünk kimaradt, ami később visszaütött. 
A hazaiak két góllal fordítottak. A  89. percben 
Répási közeli góljával sikerült az egyenlítés, de a 
végén egy kapu előtti kavarodás után büntetőt 
kaptak a hazaiak, amivel megnyerték a meccset.

Aszód FC – Püspökhatvan 0-3 (0-2)
A várható átszervezések miatt sorsdöntő talál-
kozó várt csapatunkra a már valószínűleg ki-
eső Püspökhatvan ellen. A három pont szinte 
biztos bennmaradást ért… volna…

Talán a tét miatt, de görcsösen, ötlettelenül 
játszottak a fi úk. A vendégek ezt kihasználták, 
és simán nyertek 3:0-ra.  

Az Aszód FC a 2015-2016-os szezont 39 
ponttal a 12. helyen zárta. Hogy ez mire elég, 

később derül ki. Az Aszód FC elnöke, Kovács 
Tamás arról tájékoztatta lapunkat, hogy a csa-
pat továbbra is a megye 2-be adta le a nevezést, 
de a július 1-i nevezési határidőt követően de-
rül ki, mely csapatok hova neveznek. Az MLSZ 
ezt követően alakítja ki a beosztásokat. 

Bárhogy is lesz, hajrá Aszód,  jövőre is!

Július elején dől el, melyik osztályban folytathatják

ELRONTOTTA A SZEZON VÉGÉT AZ ASZÓD FC 
Nem a legjobb szájízzel vonulhatott a csapat és szurkolói a nyári szü-
netre. Az Aszód FC utolsó 5 mérkőzését elvesztette és kérdéses jövőre 
melyik osztályban szerepelhet.
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