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INDUL VÉGRE 
A VASÚT-
FEJLESZTÉS? 
Bár többször írtunk már a Buda-
pest–Hatvan vasútvonal várható 
fejlesztéséről, illetve az aszó-
di önkormányzat és a Nemzeti 
Infra struktúra Fejlesztő Zrt köz-
ti tárgyalásokról, utána mindig 
hosszú csend következett. Most 
úgy tűnik, hamarosan megkez-
dődik a Gödöllő és Hatvan közöt-
ti vasúti pálya teljes felújítása 
– legalábbis ez derül ki a Közbe-
szerzési Értesítőből és más szak-
lapokból is.  

Az idén százötven éves  és 1956-ban 
villamosított Budapest–Hatvan (80a) 
vonal  Rákos–Gödöllő részének korsze-
rűsítésére kiírt közbeszerzés  mellett a 
Gödöllő állomással kezdődő és Hatvan 
állomás kezdőpont felőli bejáratáig 
tartó, 27,3 kilométeres szakasz is fel-
frissülhet egy külön,  nyílt eljárású ten-
dernek köszönhetően. A Magyar Építők 
információi szerint a két szakasz felújí-
tására  114 milliárd forint uniós támoga-
tás áll rendelkezésre.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Beszélgetés Sztán István polgármesterrel

Aszód az ékes bizonyíték: 
JÓ PÁLYÁZATTAL 
FÜGGETLEN POLGÁRMESTER 
által irányított település is nyerhet 
Az elmúlt időszakban Aszód számos pályázata nyert, ennek köszönhetően több 
száz millió Ft érkezik az igényelt beruházásokra. Nem túlzás azt állítani, korábban 
nem volt tapasztalható, hogy ennyi idő alatt ennyi központi támogatást kapjon a 
település. Ennek apropóján beszélgettünk Sztán István polgármesterrel. 

– Polgármester úr, vegyük sorra  a már nyer-
tes  pályázatokat! Mi valósul meg az elkövet-
kezendő időszakban a városunkban? 
– Talán nem csak erről az esztendőről kell, 
hogy beszéljünk, hiszen két és fél évvel ezelőtt 
több, mint százmillió Ft-ot nyertünk a Napsugár 
óvoda felújítására, amihez természetesen nem 
kevés önerőt – több, mint kétszáz millió Ft-ba 
került a beruházás – tettünk hozzá. Ennek kö-
szönhetően  egy nagyon korszerű intézményt 
vehettek újra birtokba a gyerekek. 

Az idei fejlesztések előkészítése már tavaly 
megkezdődött. A nyertes projektek között nem 
kívánok fontossági  sorrendet fölállítani, hiszen 
mindegyik fontos a város, az itt élők számára. 
Így azt említem elsőként, ami most zajlik, ez 
pedig a Szivárvány óvoda felújítása, amelyre 
KEHOP-os pályázat révén kapunk központi tá-
mogatást. Az épületet szeptember 1-jén adjuk 
át  ünnepélyes keretek között. 

(Folytatás a 6-7. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

2017. június 29.

ÖNKORMÁNYZATI 
HATÁROZATOK
84/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata 
sürgősségi indítványként „Aszód 
Városában a Hegyalja utca valamint 
az Öreghegy utca szilárd burkolattal 
történő ellátása, valamint a Bercsényi, 
Bocskai, Szent Imre, Mély és Régész 
utcák burkolat felújítási, korszerűsítési, 
akadálymentesítési, közlekedésbiz-
tonság növelő felújításai” című projekt 
előkészítése tárgyában
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
PM_ONKORMUT_2016 pályázatban megsza-
bott költségkeretek fi gyelembe vételével a pro-
jekt közbeszerzési feladatait elvégző vállalko-
zót válassza ki, és vele a szerződést kösse meg.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
PM_ONKORMUT_2016 pályázatban megszabott 
költségkeretek fi gyelembe vételével a projekt 
műszaki ellenőri feladatait elvégző vállalkozót 
válassza ki, és vele a szerződést kösse meg. 

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert, a kiválasz-
tott közbeszerzési szakértő közreműködésével, 
a Kbt. és az önkormányzat Közbeszerzési Sza-
bályzata szerinti közbeszerzési eljárás lefoly-
tatására, öt ajánlattevő közvetlen felhívásával. 
Az eljárás eredményét terjessze be szerződés-
kötésre a képviselő-testület elé, szükség esetén 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

85/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Aszód Város Önkormányzata, mint Megbízó, 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás, mint Megbízott és a 
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Kft., mint Közszolgáltató között a 
131/2016.(VII.19.) határozattal jóváhagyott, Gö-
döllő, 2016.  július  1. napján  kelt,  a települési 

önkormányzat közigazgatási területén kötele-
zően ellátandó köztisztasági, települési szilárd 
hulladék begyűjtési, szállítási közszolgáltatás 
ellátására, annak rendjére és módjára irányuló 
közszolgáltatási szerződés módosítására be-
nyújtott, az előterjesztés mellékletét képező 
négyoldalú Hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási szerződés módosítását jóváhagyja.

86/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata az 
Albert Schweitzer Kórház – Rendelő-
intézettel kötött Vagyon-használati és 
Vagyonkezelési szerződések módosí-
tásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt a 109 hrsz.-ú, természetben 
Aszód, Kossuth Lajos u. 78. szám alatti Tüdőbe-
teg-gondozó Intézet vonatkozásában, hogy a 
Z.ü. 168/2015.(XII.10.) ÖKT sz. határozatával jó-
váhagyott Vagyonkezelési szerződést hatályon 
kívül helyezi.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tüdő-
beteg-gondozó Intézet épületében a 2. mel-
léklet szerint felsorolt, ottmaradó ingóságokat 
selejtezi.
Felhatalmazza a Polgármestert a selejtezéssel 
kapcsolatos feladatok megszervezésére.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tüdő-
beteg-gondozó Intézet épületéből az 1. mel-
lékletben felsorolt ingóságokat (eszközöket) a 
Szakorvosi Rendelőintézetbe (851/4 hrsz.) he-
lyezi át.
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 38/2013.
(III.28.) ÖKT sz. határozattal elfogadott az Albert 
Schweitzer Kórház – Rendelőintézet (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi B. út 16.), valamint Aszód 
Város Önkormányzata között megkötött Va-
gyon-használati szerződést módosítja az 1. mel-
lékletben felsorolt ingóságok vonatkozásában. 

87/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata az 
egészségügyi alapellátásban működő 
iskolaorvosi feladat-ellátási szerződés 
módosításáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete módosítja a 2017. március 29-én  kö-
tött iskolaorvosi feladat-ellátási szerződést a 
MEGÜ Bt. (székhely: 2170 Aszód, Malom köz 
16., cégjegyzékszám: 13-06-032422, adószám: 
20226615-2-13) képviseletében eljáró Fischlné 
dr. Horváth Anna iskolaorvosi alapellátást sze-
mélyesen biztosító orvossal, területi ellátási kö-
telezettséggel a város területén működő Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola (székhely: 2170 
Aszód, Csengey u.30.) és az Aszódi Evangélikus 
Petőfi  Gimnázium, Általános Iskola és Kollégi-
um (székhely: 2170 Aszód, Régész u.34.) vala-
mint a Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma (székhely: 2170 Aszód Hatvani u. 3.) 
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tanulóinak ellátására, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a feladat-ellátási szerződést az önkor-
mányzat képviseletében írja alá.
2. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az 
iskolaorvosi feladat-ellátási szerződés 1 példá-
nyát küldje meg az Nemzeti Egészségbiztosítá-
si Alapkezelő részére.

88/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata 
Aszód, Domony, Iklad, Kartal és Verseg 
települések között Együttműködési 
megállapodás megkötéséről, központi 
orvosi ügyelet fenntartása tárgyában
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete részt kíván venni továbbra is a központi or-
vosi ügyelet közös fenntartásában, és elfogadja 
az Együttműködési megállapodást, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az Együttműködési megállapo-
dást az önkormányzat képviseletében írja alá.
2. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 
megállapodás 1-1 példányát küldje meg az 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofi t Kft. részére.

89/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata az 
Aszódi Napsugár  Óvoda óvodavezetői 
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete megtárgyalta az Aszódi Napsugár Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör 
betöltésére érkezett pályázatot és a vélemé-
nyezésre jogosult szervek javaslatai, valamint a 
szakértői vélemény alapján úgy döntött, hogy 
az intézmény vezetésével Nyíriné Gazdik And-
reát bízza meg 2017. augusztus 01. napjától - 
2022. július 31.  napjáig terjedő időszakra.

Az óvodavezető illetményét a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény, valamint a  pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-
tézményekben történő végrehajtásáról  szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezé-
sei szerint kell megállapítani.

A Képviselő-testület a vezetői pótlék összegét 
a Kjt. 70.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 8. melléklete alapján 71.000.- Ft összeg-
ben állapítja meg.

Megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 5. melléklete és az 
óvoda tanulói létszáma alapján az óvodavezető 
heti tanóráinak száma 8 óra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a vezetői megbízással kapcsola-
tos intézkedéseket tegye meg.

90/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
HUNG-2017 kódjelű pályázat tárgyában
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot nyújt be a HUNG-2017  jelű, 
„a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésé-
nek, népszerűsítésének, támogatására ” című 
pályázati kiírásra  a pályázati kiírásban megha-
tározott 2. célterületre vonatkozóan.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok, do-
kumentumok aláírására. 

91/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata az 
Aszód belterület 792 hrsz.-ú, önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanra érkezett 
pályázat értékeléséről
A Képviselő-testület megállapította, hogy az 
Aszód belterület 792 hrsz.-ú, önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Bá-
rány Lajosné (2170 Aszód, Rákóczi u. 28.) által 
benyújtott pályázat érvénytelen.

A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
alábbi, az önkormányzat üzleti vagyoni körébe 
tartozó ingatlant, nyilvános pályázat útján ér-
tékesíti az alábbiakban meghatározott induló 
áron, a határozat melléklete szerinti „Pályázati 
felhívás” tartalommal.

Ingatlan nyilvántartási besorolás: 
Beépítetlen terület
Címe: 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 23-29.
Helyrajzi szám: Aszód 792 hrsz.
Értékesítésre javasolt ár: bruttó 5.000.000 Ft
A Képviselő-testület megbízza a polgármes-

tert a pályázati felhívás ismételt közzétételé-
vel a következők szerint: a pályázat beadási 
határideje: 2017. szeptember 5.  Amennyiben a 
pályázati felhívásban megadott határidőig pá-
lyázat nem érkezik, az értékbecslés érvényes-
ségének fi gyelembe vételével a benyújtás ha-
tárideje 30 nappal kerüljön meghosszabbításra 
mindaddig, amíg a pályázati felhívásra ajánlat 
nem érkezik.

93/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
településrendezési eszközök módosí-
tásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a hatályos településrendezési eszközeinek a 
2. pontban felsorolt területekre vonatkozó eseti 
módosítása során az egyes tervek, illetve prog-
ramok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet 1.§ (3) pontja alapján a 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek.

A hatályos településrendezési eszközök eseti 
módosítása Aszód alábbi területeit érinti:
• a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a 

Szentkereszt utca és a Kassai köz által hatá-
rolt területet, ezen belül az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat gazdasági

• a Malomi köz – Kossuth Lajos u. – 803 
hrsz.-ú telek által határolt Vt területeket 
gazdasági

• a 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
telket a ca) és cb) területek rendezése érde-
kében, a BIA érték pótlására.

92/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata 
Településrendezési eszközök módosí-
tásáról
A képviselő-testület Kovács Beáta egyéni vál-
lalkozó árajánlatát Aszód Város hatályos Te-
lepülésrendezési eszközeinek az 51/ 2017 (IV. 
12,) ÖKT sz. határozattal kijelölt kiemelt fejlesz-
tési területekhez kapcsolódó módosításához 
szükséges tervdokumentáció elkészítésére 
900.000,- Ft (Áfa mentes) azaz kilencszázezer 
forint összeggel elfogadja. Felkéri Polgármes-
tert a vonatkozó szerződés aláírására.

A képviselő-testület a tervezési díj fedezetét 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1/2017. (II.24.) rendelet szerinti Felhalmo-
zási kiadások Városüzemeltetés nagyértékű gé-
pek költséghelyről Felhalmozási kiadások Tele-
pülésrendezési eszközök módosítása kiemelt 
fejlesztési területeken költséghelyre átcsopor-
tosítással biztosítja.

94/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata az 
Aszód belterület 1239/2/A/8 hrsz.-ú, ön-
kormányzati tulajdonú lakásra érkezett 
pályázat értékeléséről
A Képviselő-testület megállapította, hogy az 
Aszód belterület 1239/2/A/8 hrsz.-ú, önkor-
mányzati tulajdonú lakásra Gáspár Jenőné 
(2170 Aszód, Hatvani út 7.) által benyújtott pá-
lyázat érvénytelen.

A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
alábbi, az önkormányzat üzleti vagyoni körébe 
tartozó ingatlant, nyilvános pályázat útján ér-
tékesíti az alábbiakban meghatározott induló 
áron, a határozat melléklete szerinti „Pályázati 
felhívás” tartalommal.

  Ingatlan nyilvántartási besorolás: 
társasházi lakás
 Címe: 2170 Aszód, Hatvani út 1. Fszt.4., Aszód 
belterület
Helyrajzi szám: Aszód 1239/2/A/8
 Értékesítésre javasolt ár: új értékbecslés szerint.
A Képviselő-testület megbízza a polgármes-

tert, készítessen új értékbecslést, valamint a 
pályázati felhívás ismételt közzétételével a kö-
vetkezők szerint: a pályázat beadási határideje: 
2017. szeptember 5. Amennyiben a pályázati 
felhívásban megadott határidőig pályázat 
nem érkezik, az értékbecslés érvényességének 
fi gyelembe vételével a benyújtás határideje 
30 nappal kerüljön meghosszabbításra mind-
addig, amíg a pályázati felhívásra ajánlat nem 
érkezik.
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95/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
Baross utca 5. 2. számú lakás bérbeadá-
sáról és beszámítható felújítási költsé-
géről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Aszód, Baross utca 5. 2 számú lakás felújítá-
sának bérbeadáskor beszámítható költségét ma-
ximum 1.316.534.-Ft összegben határozza meg.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Baross utca 5. szám alatti 2. számú lakást 
piaci alapon történő bérbeadása céljából pályá-
zat útján bérbe adja a határozat 2. számú mel-
léklete szerinti pályázati felhívás tartalommal. 
A lakás bérleti díja a 19/2013.(IX.6.) ÖKT rende-
let alapján 54.900.-Ft/hó. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás-
hoz szükséges intézkedések megtételére. Pá-
lyázati határidő: 2017. augusztus 15. Benyújtott 
pályázatok elbírálása: 2017. szeptember 30.

96/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat 
műszaki ellenőrének kiválasztásáról
Aszód Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a KE-
HOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki 
ellenőrének kiválasztásáról szóló előterjesztést, 
és a következő határozatot hozza.

Képviselő-testület elfogadja Polgármester 
tájékoztatását a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 
pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról 
szóló tájékoztatását.
Képviselő-testület jóváhagyja Polgármester 
döntését, és felkéri, hogy Abaterv Kft-vel (3261 
Abasár, Radnóti Miklós út 4.) tárgyi műszaki 
ellenőrzési munkára a megbízási szerződést 1. 
280.000 Ft + 345.600 Ft ÁFA = 1.625.600 Ft, ér-
tékben kösse meg.

97/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
vis maior pályázathoz tartozó műszaki 
ellenőri és tervezési munkákról 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
Belügyminisztérium BMÖGF/ 85 - 7 /2017 ik-
tatószámmal a jóváhagyott Támogatói okirata 
alapján a 345121 igénylés-azonosítójú Vis maior 
támogatáshoz tartozó vízépítési munkák mű-
szaki ellenőrzésére a következő jogosultsággal 
rendelkező műszaki ellenőröknek az ajánlati 
felhívás megküldésre került
• Abaterv Kft (3261 Abasár, Radnóti Miklós 

út 4.)
• Magmatic Kft. (3300 Eger, Kertész út 146.)
• Manrex Bt. (2100 Gödöllő, Mátyás király u. 

58.)
1. Képviselő-testület felhatalmazza Polgármes-
tert, hogy a tervezés és megvalósítás műszaki 
ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződést 
a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval kös-
se meg.

98/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
vis maior pályázathoz tartozó műszaki 
ellenőri és tervezési munkákról 2.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
Belügyminisztérium BMÖGF/ 85 - 7 /2017 ik-
tatószámmal a jóváhagyott Támogatói okirata 
alapján a 345121 igénylés-azonosítójú Vis maior 
támogatáshoz tartozó vízépítési munkák terv-
dokumentációjának elkészítésére a következő 
jogosultsággal rendelkező tervezőknek az aján-
lati felhívás megküldésre került
• Pelikán 21 Kft. (1164 Budapest, Cinke u. 

21/a)
• SIENGI Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi 

u. 40.)
• MÉR Kft. (2030 Érd, Fuvaros u. 114.)
A képviselő-testület felhatalmazza Polgármes-
tert, hogy a tervezési munkára vonatkozó szer-
ződést a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalko-
zóval kösse meg.

99/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
vis maior pályázathoz tartozó műszaki 
ellenőri és tervezési munkákról 3.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármes-
tert, hogy az elkészült tervdokumentáció 
alapján ajánlati felhívást írjon ki a Belügymi-
nisztérium BMÖGF/ 85 - 7 /2017 iktatószám-
mal a jóváhagyott Támogatói okirata alapján 
a 345121 igénylés-azonosítójú Vis maior tá-
mogatáshoz tartozó vízépítési munkák kivite-
lezésére. 

Kéri, hogy az ajánlatkérés eredményét dön-
tésre terjessze a Képviselő-testület elé.

100/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata 
a „Déli-iparterület infrastrukturális 
fejlesztése” c. projekt megvalósítási 
feladatairól
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázatban 
megszabott költségkeretek fi gyelembe véte-
lével a projekt közbeszerzési feladatait elvég-
ző vállalkozót válassza ki, és vele a szerződést 
kösse meg.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázatban 
megszabott költségkeretek fi gyelembe vé-
telével a projekt műszaki ellenőri feladatait 
elvégző vállalkozót válassza ki, és vele a szer-
ződést kösse meg. 
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázatban 
megszabott költségkeretek fi gyelembe véte-
lével a projekt projektmenedzseri feladatait 
ellátó vállalkozót válassza ki, és vele a szerző-
dést kösse meg. 

4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert, a kiválasz-
tott közbeszerzési szakértő közreműködésével, 
a Kbt. és az önkormányzat Közbeszerzési Sza-
bályzata szerinti közbeszerzési eljárás lefoly-
tatására, öt ajánlattevő közvetlen felhívásával. 
Az eljárás eredményét terjessze be szerződés-
kötésre a képviselő-testület elé, szükség esetén 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

101/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata az 
Aszód, hrsz 1298 és 0111/2 árkok földhi-
vatali bejegyzéséről
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta Aszód, hrsz 1298 és 0111/2 
árkok földhivatali bejegyzéséről szóló előter-
jesztést, és a következő határozatot hozza.
1. Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
az Aszód, 1298 és 0111/2 helyrajzi számú in-
gatlanok területén létesült vízelvezető árkok 
Morvai István földmérő csatolt vázrajzának 
megfelelően a hiteles ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyzésre kerüljenek. Felhatalmazza 
Polgármestert „az egyes földügyi eljárások 
részletes szabályairól” szóló 384/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet szerinti eljárás kezdemé-
nyezésére.
2. Képviselő-testület kéri az árok bejegyzését 
önkormányzati vagyonkataszterben Az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) önkormány-
zati rendelet előírásainak megfelelően
3. Képviselő-testület a Morvai István földmérő 
(Golden Geo BT 2170 Aszód, Géza fejedelem 
utca 2.) számára a változási vázrajzok elké-
szítéséért Aszód Város Önkormányzatának 
1/2017 (II. 24.) számú rendelete szerinti „Fel-
halmozási kiadások Csapadékvíz elvezetés 
szabályozás az 1298 és 0111/2 hrsz. utak men-
tén” sorról 140  000 Ft kifi zetését, valamint a 
földhivatali bejegyzés díjának kifi zetését tu-
domásul veszi. 

102/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
képviselő-testület 2017. II. félévi mun-
katervéről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a határozat mellékletében fog-
laltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testület 
2017. II. félévi munkatervét.

103/2017.(VI.29.) ÖKT sz. határozata a 
lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2017. május 18-án hozott 63.,67.,68.,69.,70.,71.
,72.,74.,75.,76.,77.,78.,79.,80.,81.,82., határozatai 
alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármes-
teri jelentést elfogadja.
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Helyi élet

Tájékoztató

ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGFIZETÉSÉRŐL
A belterületen fekvő helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok csatornabekötése 
esetén érdekeltségi hozzájárulást kell fi zetni, melynek összege 200.000 Ft (azaz 
kettőszázezer forint).

Ha egy telken több lakás épül, akkor ahány 
lakás van, annyiszor 200.000 Ft-ot (azaz ket-
tőszázezer forintot) kell befi zetni.

Vállalkozás esetén az 1 lakóegységre számí-
tott fogyasztás után kell a 200.000 Ft-ot (azaz 
kettőszázezer forintot) megfi zetni.

Ahány lakóegységre számított mennyiséget 
használ, annyiszor 200.000 Ft-ot. 

Amennyiben ez nincs befi zetve az üzemeltető 
továbbra is talajterhelési díjat fog felszámoltatni.

Kérem Aszód lakosságát, hogy ennek fi gye-
lembevételével szíveskedjenek rendezni a befi -
zetést a bekötési kérelem beadása előtt. 

Az Önkormányzat 2018. év első negyedévé-
ben átfogó ellenőrzést fog tartani.

Azon érdekeltek fi gyelmét felhívom, hogy 
ahol az utcában működik a csatornarendszer, 
szíveskedjenek a bekötést 2018. június 30-ig 
elvégeztetni.

(Aszódon a kiépítettség 100%-os) 
Megértésüket köszönöm!

A jogszabályi hátteret tekintve;
A 2017. évi LVII. törvény 9. §-a a víziköz-

mű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vényt (Vksztv.) módosította.

Ezen jogszabály hely azonban nem vonatko-
zik a viziközmű társulatok működésére mert
• a 2011. évi CCIX. törvény kizárólag a víziköz-

mű-szolgáltatókra vonatkozik,
• a víziközmű társulatok működését pedig 

az 1995. évi LVII. törvény és a 160/1995. 
(XII.26.) Korm. r. szabályozza.

Összegzésképpen, élesen el kell választani egy-
mástól a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvénybe szabályozott víziközmű-fej-
lesztési hozzájárulást és az 1995. évi LVII. tör-
vényben, valamint a 160/1995. (XII.26.) Korm. 
rendeletben szabályozott víziközmű társulatok 
részére fi zetendő érdekeltségi hozzájárulást. 

Tisztelettel:
Sztán István polgármester

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Nyitó adatok 702 293 Ft

Nyitó pénzkészlet: 702 293 Ft
Előírt tartozás (pályázat) 0 Ft

Tárgyév bevételei 7 128 740 Ft

NAV 2016. évi SZJA 1 %-a: 217 250 Ft
Célszerinti támogatás: 6 911 384 Ft

Kamatelszámolás: 106 Ft
Kiadások 6 411 427 Ft

NAV 2016. évi SZJA 1 %-ra pályázatok: 215 000 Ft
Működési kiadás: 130 029 Ft

Célszerinti juttatás: 5 998 041 Ft
Bank ktg. 68 357 Ft

Tárgyi eszköz beszerzés, értékcsökkenés 697 060 Ft

Záró pénzkészlet 731 250 Ft

Előírt tartozás (pályázat) 175 060 Ft

Az alapítvány tisztségviselőinek bért és egyéb költségtérítést nem fi zetett ki. 
A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egészében 
az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordította.

INDUL VÉGRE 
A VASÚT-
FEJLESZTÉS?
(Folytatás az 1. oldalról.)

A beruházás során 27 kilométernyi 
vasúti pályát építenek át, az állomások 
fővágányait is beleértve. A szakaszok a 
helyi adottságoknak megfelelően 100, 
120, vagy 160 km/órás sebességet fog-
nak elbírni.

Felújítják Tura vasúti megállóját, fel-
építenek 4 vasúti átkelőt (egyet pedig 
lebontanak) és összesen 32 teknőhidat, 
kerethidat, és kisebb patakok, csator-
nák vizét vezető cső alakú átereszt ala-
kítanak ki. Két közúti felüljárót átépíte-
nek, egyet pedig felújítanak.  Aszódon, 
valamint Hatvan „A” elágazásnál kor-
szerűbbre cserélik a kitérőket, melyek 
számítógép által vezérelt villamos vál-
tófűtést is  kapnak. Lecserélik a vonal-
szakasz teljes felsővezeték-rendszerét, 
valamint optikai kábelt helyeznek el a 
felsővezetéki oszlopsoron. Gödöllőn, 
Aszódon és Turán új biztosító berende-
zést is telepítenek. Sajnos egyetlen he-
lyen sem említik, hogy Aszódon korsze-
rűsítenék a vasútállomást, illetve hogy 
P+R parkolót építenének. 

Az Európai Unió   Európai Hálózatfi -
nanszírozási Eszköz (CEF) és az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program 
(IKOP) forrásaiból fi nanszírozandó be-
ruházás megvalósítására a szerződés 
megkötésétől harminchat hónap áll 
rendelkezésére a tendergyőztesnek.
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Interjú

Beszélgetés Sztán István polgármesterrel

Aszód az ékes bizonyíték: 
JÓ PÁLYÁZATTAL 
FÜGGETLEN POLGÁRMESTER 
által irányított település is nyerhet 
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyancsak e pályázat keretében újul meg a 
Kossuth Lajos utcai háziorvosi rendelő és a vé-
dőnői szolgálat épülete. Itt a munkák szeptem-
ber 15-én fejeződnek be. 

Nyertes pályázat segítségével rövidesen több 
önkormányzati út is megújul.  Erre  68 millió 
Ft-ot nyertünk. Már kiírtuk a közbeszerzési eljá-
rást. Új aszfaltszőnyeget kap a Szent Imre utca 
Napsugár óvoda előtti szakasza, a Mély útnak 
a Szent Imre és a Csengey utca közti szakasza. 
Megújul a Bercsényi és a Bocskai  utca egy sza-
kasza, valamint a Régész utca egy része. Tudom, 
hogy ilyenkor sokan megjegyzik, miért nem 
az ő utcájuk került sorra. A pályázatban olyan 
utakat kellett beírnunk, amelyek megújítása az 
egyes intézmények jobb megközelíthetőségét 
szolgálják. Ez alól  talán csak a Bercsényi utca a 
kivétel, ám ezt végül annak rossz állapota miatt 
fogadták be. A Hegyalja utcát teljes egészében 
leaszfaltoztatjuk. Szerettük volna  a pályázat-
ban az Öreghegy utcát is szerepeltetni, ám az 
előkészítés során kiderült, az út több, mint 80 
%-a magánkézben van.  A Régész utca eseté-
ben azzal szembesültünk, hogy az elején, a  
Kossuth Lajos utca és a Csengey utca közti sza-
kaszán papíron egy ingatlan szerepel. Amikor 
épült a Csengey iskola, az akkori tanács a kisa-
játítások során  ezt valamilyen oknál fogva elfe-
lejtette a földhivatalnál rendezni. Kénytelenek 
voltunk ezt a szakaszt a pályázatból kivenni. 
Valószínűleg nem marad el itt sem a felújítás, 
amennyiben a képviselő-testület augusztus 
24-én megszavazza,  az önkormányzat a saját 
pénzén megcsináltatja. Na ezek azok a csont-
vázak – egyszer, ha emlékszik, a múlt öröksé-
géről beszéltünk –, amik egyszer csak kidőlnek 
a szekrényből.   

Az úgynevezett ipari területen négy utcán 
-  Galga, Céhmester, Iparos és Kerekréti - készül 
aszfaltburkolat, így ezt a részt tejesen körbe 
lehet majd járni.  Az utaknak el kell bírniuk a 
kamionforgalmat is. Az útépítésnek köszönhe-
tően egy  a Pesti úton bekövetkezett baleset 
esetén az Iklad felől érkező autókat a Berkes 
utca – Céhmester utca – Galga utca segítségé-
vel ki tudjuk vezetni a 3-as számú főútra. 

Vis mayor pályázaton nyertünk pénzt a Breda 
patak első szakaszának kikotrására, így remél-
hetőleg nem ismétlődik meg az idén február-
ban bekövetkezett eset, hogy a hirtelen hóol-

vadás során keletkezett víz  szántóterületeket 
önt el, illetve ingatlanokat veszélyeztet. A pénz-
ből a gátat is meg kell erősíteni.

– Van még olyan pályázat, amely nyerhet? 
– Nagyon bízom benne, hogy a piacbővítésre 
benyújtott pályázatunk eredményes lesz. Lá-
tom a forgalmat, az igényt, szeretnénk a tető-
vel borított részt a kétszeresére növelni,  és egy 
igényes parkolót építeni. Jelenleg folyik az ipari 
terület esővíz elvezetésére benyújtandó pályá-
zat előkészítése. Ennek beadására korábban au-
gusztusi határidőt jelöltek meg, ezt most hát-
rébb csúsztatták. Bevallom, ezzel kapcsolatban 
megkérdeztem a Pest Megyei Közgyűlés elnö-
két, érdemes-e ennyit  dolgoznunk.  Nem sze-
retném ugyanis, ha az íróasztal fi ókjába gyár-
tanánk papírokat, illetve fölöslegesen dobnánk 
ki pénzt terveztetésre.   Azt felelte, kérdezzem 
meg az országgyűlési képviselőt. Vécsey László 
is igennel felelt,  úgyhogy nagyon bizakodom.  

– Ezek szerint akkor először kérdezni kell?
– Mindenkit meg kell kérdezni, aki segíthet. 
Emlékszik, az előző választáson az volt a szlog-
en, akkor nyerhet egy település, ha a polgár-
mester fi deszes. Vezető pozícióban lévő fi de-
szes politikusok akkor ezt erősen cáfolták, azt 
mondták, jó pályázattal bárki nyerhet. Aszód 
ennek ékes bizonyítéka. 

–  Sokan most úgy vélekednek, közelednek a 
választások, ezért érkezik több pénz. Tényleg 
ez lehet az oka ennek? 
– Nem. A feladatok 2015-ben és 2016-ban elin-
dultak. A beérkezett európai uniós pénzekkel a 
kormánynak is kellett dolgozni, eldönteni, hogy 
hová, mire, mennyi juthat, mire írjanak ki pályá-
zatot, majd következett, következik az elbírálás 
szakasza. Mindez nem kis idő, a megvalósulás 
ebben az évben történhet meg. 

Azzal viszont egyetértek, hogy bizonyos szin-
tig az önkormányzati vezetők is lojálisak kell 
legyenek a mindenkori kormánnyal. Annak 
idején katonai vezetőként ezt kellett tennem, 
és ezt teszem ma is független vezetőként. Mára 
már  kialakult egy megfelelő nexus az országy-
gyűlési képviselővel, és több államtitkárral is, 
akik azt látják, Aszód jól bánik a saját forrásai-
val, de képes jól sáfárkodni a központi támo-
gatásokkal is. Jó példa erre a szakorvosi rende-

lőintézet, amelynek új szárnyát a minap adtuk 
át, a fejlesztése pedig a KEOP-támogatásból 
tovább folytatódik. 

– Többen most biztosan fölteszik magukban 
a kérdést, miért nem volt ez a jó kapcsolat 
korábban meg, mondjuk 2010-től vagy 2014-
től… Említhetném például az országgyűlési 
képviselővel való viszonyát. 
– Önnek ebben igaza van, de nem tudom rá 
a választ. Úgy érzem, én mindig nyújtottam a 
kezemet, de lehet, hogy még többször kellett 
volna. De ez már a múlté.

– Aszódon  egyre nagyobb gond a parkolás. 
Ebben nyilván az autósok is benne vannak, 
mert sokan inkább megállnak a külső for-
galmi sávban, mintsem távolabb keressenek 
szabad helyet. Az viszont elvitathatatlan 
tény, hogy kevés a parkolóhely. Aki fi gye-
lemmel kíséri a képviselő-testület döntéseit, 
érzékelheti, a döntéshozók keresik a megol-
dást.  Hol tart ez a folyamat?  
– Valóban egyre több jármű érkezik Aszódra, a 
Galga mente fővárosába, ráadásul a főtér kiala-
kítása során mi magunk is elvettünk 15-20 par-
kolóhelyet. Természetesen határozott szándé-
kunk, hogy megoldjuk a parkolási problémát. 

Elsőként kértük  a Közútkezelő KHT-tól a 3-as 
számú főút külső forgalmi sávját, s ezt hasz-
nálva kívántunk parkolóhelyeket kialakítani. 
A KHT ezt oda is adta, ám előírta a párhuza-
mos parkolást. Ezzel buktuk volna a jelenlegi 
parkolóhelyeket, és alig nyertünk volna újakat.  
Útfelújítás esetén pedig a két sáv újra aszfal-
tozásának költségét ránk terhelné a Közútke-
zelő KHt.,  amire nekünk  nincs 160- 180 millió 
forintunk.  A másik lehetőség, hogy a Kossuth 
Lajos utca mögött  alakítunk ki egy nagyobb 
parkolót. A Kossuth Lajos utca 5. szám alatti 
önkormányzati ingatlan mögött van egy na-
gyobb terület, amit a Malom köz felől lehetne 
megközelíteni. Megkezdtük a tárgyalásokat 
a  Kossuth Lajos utca 7. és 9. számú ingatlan 
tulajdonosaival, hogy  adják el a telküket. A 
Kossuth Lajos utca 11. számú ingatlan szintén 
a városé, így telekösszevonással kialakítható 
egy 60-80 autót befogadni bíró parkoló. A 
megközelíthetőség miatt  meg kell egyez-
nünk a Kossuth  Lajos utca 3. számú ingatlan 
tulajdonosával is. Minderről a lakosság többet 
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megtudhat azon a két – augusztus 24-én és 
szeptember 6-án a Petőfi  utcai Kistérségi Gon-
dozási Központban tartandó - lakossági fóru-
mon, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

– Honnan fordít erre pénzt az önkormány-
zat? 
– Elsősorban ingatlaneladásból. A Mély út 
folytatásában kialakítottunk 6 önkormányzati 
telket. Ezek földhivatali bejegyzés alatt állnak, 
már önálló helyrajzi számmal rendelkeznek, és 
a képviselő-testület döntése után értékesítjük 
őket , az összeget pedig kizárólag a parkoló ki-
alakítására fordítjuk. 

– Mikorra valósulhat meg a parkoló? 
– Azt gondolom, - és ez most remélem, hogy  
nem a kampány részének gondolják az aszódi-
ak – hogy 2018-ban megvalósulhat a tervünk. 

– Fizetős lesz a belső parkoló? 
– Erről még nem tudok nyilatkozni, mivel nem 
ismerem a képviselő-testület erre vonatkozó 
álláspontját. Elképzelhető egy egységes par-
kolási rend kialakítása, amely az egész városra 
vonatkozik majd.  Úgy vélem - és ez most a saját 
egyéni véleményem - ha fi zetős lesz is a parko-
lás, akkor egyfelől nem érdemes nagy összeget 
kérni, hiszen előnye is származik abból a város-
nak, hogy sokan érkeznek ide, másfelől az aszó-
diakat mentesíteni kellene  a fi zetés alól. 

Még egy parkoló kialakításának lehetőségéről 
szeretnék beszélni. A Baross utcában, az SZTK-
hoz közel , a valamikori PVCSV- időkből (Pest 
Megyei Víz és Csatornamű Vállalat – a szerk. 
megjegyzése ) fennmaradt egy jelenleg üresen 
álló, több önkormányzat tulajdonában lévő te-
rület. Kértem a településeket, adják át ezt aszó-
di kezelésbe, de egyelőre nincs egység. Viszont 
– mivel úgy vélem, nemcsak aszódiak, hanem a 
környékbeli települések polgárai is igénybe ve-
szik az SZTK-t, - a képviselő-testülettel történt 
egyeztetést követően őszre, amikor a rendelő-
intézet felújítása befejeződik – a területen egy 
parkolót alakítunk ki,  hogy megszűnjön a Ba-
ross utcában a fák közötti várakozás. 

Kritikus helyzetet teremthet a városi közleke-
désben az evangélikus általános iskola beindu-
lása is, mivel ide a szülők várhatóan autókkal 
hozzák majd a gyermekeiket. A káosz elkerü-
lése érdekében érdemes lesz megfontolnunk 
azon a környéken néhány utca egyirányúvá 
tételét is. 

– Említett két fórumot, ahol a polgárok 
mondhatják el javaslataikat a településkép-
pel, a város fejlesztésével kapcsolatban. Mi-
lyen ötletekre számítanak? 

– Minden olyan javaslatnak örülünk, ami – ha 
nem is rövid, hanem esetleg hosszú távon –  a 

jövő generációjának szól. Nemcsak Település-
kép Arculati Kézikönyvet kell készíttetnünk, ha-
nem megújítjuk a Helyi Építési Szabályzatot és 
Szabályozási Terveket is. Örömmel hallanánk ja-
vaslatokat például a Falujárók úti lakótelepiek-
től, hogy hol legyen még játszótér, hogyan ren-
deződjön az ott lévő garázsok sorsa, épüljön-e 
parkoló, stb. A fontos az, hogy minél többen 
vegyenek részt, és mondják el véleményüket. 
A javaslatokat a képviselő-testületnek be kell 
fogadnia és tárgyalnia kell róla. 

– A májusi képviselő-testületi ülésen Ön 
megemlítette, hogy az evangélikus egyház 
fontolgatja a Napsugár óvoda átvételét.  Tu-
dom, hogy ezt követően találkoztak dr. Fa-
biny Tamás evangélikus püspökkel. Hol tar-
tanak a tárgyalások? 
– Áprilisban találkoztam a püspök úrral, aki 
jelezte az egyház ezen irányú elképzeléseit. 
Erről számoltam be a májusi képviselő-testü-
leti ülésen. Június 26-án létrejött egy újabb 
találkozó, amelyen a püspök úr jelezte, ko-
molyak a szándékaik, mert Aszódon is sze-
retnék megvalósítani az óvodai-általános is-
kolai-gimnáziumi egyházi nevelés egységét. 
Közben a képviselőkkel is egyeztettem, így 
kialakult két lehetséges elképzelés. Az egyik 
szerint - nevezzük A verziónak -  értékesít-
jük az épületet az egyháznak, és a tulajdon-
jog hozzájuk kerül, a másik, B verzió szerint 
– hasonlóan az általános iskolához – ötven 
évre vagyonkezelésbe adjuk át -sok-sok kikö-
téssel, például, hogy meddig kell alkalmaz-
nia az ott dolgozókat. Az első verziónál  azt 
kértem a püspök urat, gondolják át: ha van 
száz forintjuk az építkezésre, mennyi lenne 
a vásárlásra?  Nyilván az egyházi vezetők  is 
végig gondolják a hallottakat, a presbitérium 

pedig majd dönt. Jómagam augusztus 31-én 
találkozom a püspök úrral, az általános iskola 
átadó ünnepségén, ekkor újabb egyeztetésre 
kerülhet sor. 

A jelenlegi helyzet szerint egyébként a Szi-
várvány óvodában két csoportszoba üres, 
mert nincs elég gyermek. Ez kiderült az ez évi 
Baba-mama köszöntésen is, ahol mindössze 49 
olyan családot köszönthettünk, ahol egy éven 
belül gyermek született, szemben a várt 70-
75-tel. Az idő egyelőre nem sürget, 2018-ban 
még biztosan nem változik a helyzet, ám min-
denképpen dönteni kell majd.  Az A verzió nagy 
veszélye, hogyha az egyház az építés mellett 
dönt, egy idő után kiüresedhet  az önkormány-
zati óvoda. Mi meg törhetjük a fejünket, melyik 
felújított épületet zárjuk be. 

– Rövidesen elérkezik a 27. Aszód Fesztivál 
időpontja. Mit emelne ki ezzel kapcsolatban?
– Talán éppen ezt a 27 évet, hogy ennyi ideje 
sikerült minden évben megrendeznünk. Idén 
nagy szomorúságom,  hogy nem kaptunk rá eu-
rópai uniós támogatást, de remélem, enélkül is 
színvonalas  rendezvényt láthatnak mindazok, 
akik kilátogatnak Aszód „búcsújára” – ahogy 
én szoktam nevezni, mert annak idején éppen 
amiatt kezdeményeztük a létrehozását, mert a 
városnak nem volt az egyházi rendezvényhez 
hasonlatos programja. Bízom abban, hogy min-
denki talál kedvére való előadót, szórakozási 
lehetőséget. 

A beszélgetést azzal zárom, hogy mindenki-
nek köszönöm a támogatást, amit a munkánk 
során kaptunk és kapunk. Jómagam azt tudom 
ígérni, hogy polgármesterként továbbra is a szí-
vemet és a lelkemet adom ezért a városért. 

R. Z.
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Helyi közélet

Az Unió pártiság lehet a közös nyelv

EURÓPA A POLGÁROKÉRT – 
EZÚTTAL TÓTMOGYORÓSON 
Idén Aszód testvértelepülése, a romániai Tótmogyorós nyerte az „Európa a prog-
ramokért” című projekt támogatását a „Közösen elősegítjük a toleranciát és har-
colunk az euroszkepticizmus ellen” címet viselő eseményével, amelyet 2017 szep-
tember 7-és 11. között rendeznek meg településükön. A rendezvényen részt vesz az 
Aszódi Evangélikus  Petőfi  Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, valamint 
Aszód Város 10-10 fős küldöttsége is. 

A találkozóra a házigazdák Aszód mellett Len-
gyelországból (Tuchów) várnak még középis-
kolás diákokat, akikre több feladat elvégzése 
vár. Többek között felmérést, illetve prezen-
tációt kell készíteniük az európai uniós tagság 
előnyeiről és hátrányairól,  bepillantást  kell 
adniuk saját országuk hagyományairól,  illetve 

kultúrájáról, és az interkontinentális est során 
az országra jellemző – nem romlandó –házi 
készítésű ételekből is kell néhányat bemutatni. 
A találkozó hivatalos nyelve az angol lesz, ám 
remélhetőleg nemcsak emiatt beszélnek majd 
közös nyelvet a fi atalok. 

R. Z. 

OLVASÓI LEVÉL 
Hónapok óta áldatlan állapotok ural-
kodnak a bagi autópálya lehajtónál, 
ami miatt már összeszámolni sem tu-
dom, hogy hány órával kevesebb időt 
tölthettem otthon a családommal, he-
lyette a kocsiban kellett rostokolnom.

Tekintve, hogy a naponta ingázók vállalják azt, 
hogy továbbra is Aszódra járnak haza ahelyett, 
hogy elköltöznének Budapestre vagy más vá-
rosba, ezzel nyilvánvalóan a város lakosságát, 
ezáltal bevételét is jelentik. Szerintem sürgősen 
foglalkozni kellene a témával, nehogy sokan úgy 
döntsenek, mégis inkább migrálnak a városból.

Az utóbbi hónapokra, talán inkább már egy 
évre jellemző, hogy délután fél 5 és fél 7 között 
dugó alakul ki a lehajtó előtt, ami gyakran egé-
szen az autópálya lehajtóig áll, szélsőségesebb, 
de sajnos nem ritka esetben az autópályán, a 
leálló sávban áll a sor vége, amit nem kell be-
mutatnom, mennyire balesetveszélyes. Egy 
esetben – mivel túl későn vettem észre a fenn-
álló helyzetet - én is kénytelen voltam a hirtelen 
fékezés helyett úgy dönteni, inkább maradok a 
pályán és a kerekharaszti pihenőnél hajtok le az 
autópályáról, különben nagy valószínűséggel 
belementem volna a sor végébe, vagy belém 
jöttek volna hátulról. Ez ugye 20 km-es kitérőt 
jelentett az ezzel járó benzinköltséggel...

A probléma az, hogy a KRESZ szerint a bagi 
elágazásnál az autópályáról Aszód felé hala-
dók kanyarodhatnak ki legkésőbb, ami hosz-
szadalmas várakozást jelent, emiatt annyira 
feltorlódik a hazatérők sora, hogy sokszor az 
autópályáig is eltart a sor vége.

Egyértelmű szerintem, hogy mit kellene ten-
ni: hétköznaponként a 16:30 és 18:30 közötti 
időszakban oda kellene állítani egy közlekedési 
rendőrt, aki a forgalmat irányítja. Láttam erre jó 
példát Gödöllőn, ott reggel és délután a csúcs-
forgalomban rendőrök irányítják a forgalmat a 
forgalmas, lámpa nélküli kereszteződéseknél 
és természetesen a szadai autópálya lehajtónál.

Amit nem értek, hogy ez ellen a bagi, aszódi, 
hévízgyörki, galgahévízi, turai, kartali városve-
zetőség miért nem tesz semmit? Hiszen ezen 
város lakói nem tudnak hazajutni időben?!

Nem tudom biztosan, de gondolom megfelelő 
szervezés mellett lenne rá kapacitása a helyi ren-
dőrségeknek, hogy megkönnyítsék az emberek 
mindennapjait, hiszen ezért is vannak, nem csak 
azért, hogy a szabálytalankodókat büntessék.

Gerlai Katalin
(A levelet elküldtük a Gödöllői Rendőrkapitányság Saj-

tóosztályára, válasz eddig nem érkezett.)

TISZTELT 
ASZÓDI POLGÁROK!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
– együtt az Evangélikus Gimnázium delegációjával – 

meghívást kapott 
Tótmogyorós testvárvárosunk Tanácsától 

szeptember 7–11. között 
Tótmogyorós Város Gimnáziumának 

átadására. 

Mivel több országból érkezik küldöttség, 
a vendéglátó arra kért fel bennünket is, 

hogy mutassunk be városunkban, családoknál készült, 
nem romlandó termékeket. 

Arra kérem a Kedves Aszódiakat, 
hogy az elkészített termékeikből

(lekvár, dzsem, száraztészta féle, lecsó, befőtt, savanyúság, 
pálinka, bor, használati tárgyak stb.)  

szíveskedjenek felajánlani egy darabot

(ha nincs rajta címke, mi készítünk névre szólóan. ). 

Hiszem, hogy sokan fognak segíteni, 
hogy Aszód jó hírnevét a határon túl is öregbítsük.

Kérem, tegyenek felajánlást! 

Kérem, hogy felajánlásukat  
augusztus 25. 16 óráig szíveskedjenek leadni 
az Aszódi Polgármesteri Hivatal Titkárságára. 

Köszönettel: 
Sztán István polgármester
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Búcsúzás

DRABON JÓZSEF BÚCSÚZTATÁSA
Mélyen tisztelt gyászoló család, gyászoló gyülekezet!

Átérezve a család mély gyászát és megrendülé-
sét, Aszód város közössége nevében búcsúzom 
el Drabon Józseftől, az aszódi általános iskola 
nyugalmazott igazgatójától. 

A komlói bányászcsalád tagja házassága ré-
vén lett aszódi. Megszerette Aszódot és Aszód 
is őt. Az egyenes tartású, szikár, mindig ele-
gáns, komoly férfi t. Azért mosolyogni is tudott. 

Gondoskodóan szerette a családját. Szerette a 
munkáját és szerette az embereket, akikkel az 
élete során mindig dolga volt. 

Hamar megözvegyült, és második feleségét 
is Aszódról választotta. Hosszú élete végéig 
egyetértésben és harmóniában éltek. 

Mindig emberekkel foglalkozott. Katonai pá-
lyájának befejeztével Aszódon és környékén 
dolgozott. A Fiúnevelőben, az IMI-ben, Aszódon 
egy politikai iskola vezetőjeként emberekért fe-
lelt. Kartalon iskolaigazgatóként dolgozott. Az 
1970-es évek közepétől az aszódi általános iskola 
igazgatója volt egészen a nyugdíjazásáig. 

Kötelességtudó ember volt. Felelősséget vál-
lalt és viselt mindenért és mindenkiért, aki reá 
volt bízva. 

Nem volt konfl iktuskereső. A nehézségeit 
emberi módon, humánummal oldotta meg, 
igyekezett a vállalható kompromisszumokra 
törekedni. Életfi lozófi ájának is felfogható az 
a bon moot-ja, amit egyszer nekem ajánlott: 
„Hallgass meg mindenkit, és dönts a legjobb 
belátásod szerint.” 

Céltudatosan és eredményesen dolgozott. Az 
egyik legeredményesebben elvégzett felada-
ta az volt, amikor a Podmaniczky-kastélyban 

működő általános iskolát átköltöztette az, új, 
Csengey utcai épületbe. Nem volt sok ideje rá. 
A tanévet a régi iskolában fejezték be, az újat az 
új helyen kellett kezdeni. Két hónapja volt erre. 
A költözést az is nehezítette, hogy az építők fo-
lyamatosan dolgoztak alatta. 

Drabon József felhasználta a kapcsolati tőké-
jét, amit az évek során alakított ki. Jöttek segí-
teni a  kollégák, a katonák, a Fiúnevelő alkal-
mazottai, a műszergyáriak, az egyházközségek 
tagjai, és sok-sok helybeli.  Ennek köszönhető-
en 1981. szeptember elsején  elkezdődhetett a 
tanítás. Amikor szóba került a nagyszerű telje-
sítmény, mosolyogva megjegyezte, ha szükség 
van rá, jön a segítség. Ez a szerénység jellemez-
te leginkább Őt. 

1983-ban nyugdíjba vonult. Kértem őt, ma-
radjon még. Azt mondta: „Nagyon sok minde-
nen mentem át az életemben. Örülök, hogy ép 
ésszel és nem betegen mehetek nyugdíjba. Így 
is történt. 

Az addig jelentős közéleti aktivitását is mér-
sékelte, visszavonult. Az iskolát – amely építé-
se életének fő műve volt – sem látogatta. Nem 
akart rátelepedni az utódaira, és úgy érezte, a 
fölöslegesség érzése nem méltó hozzá. Őszintén 
mondom, nagy hiba volt nem kérni, hogy segítse 
a közéletet nagy tapasztalataival. Az is hiba volt, 
hogy nem kapott elismerést a szolgálataiért. 

Visszahúzódásában  szerepe lehetett a 90-es 
évek politikai mozgásainak is. Érthetetlennek 

tartotta sok ember megváltoztatott értékrend-
jét, emiatt csalódott volt és befelé fordulóvá vált. 

Így élt haláláig, magas életkorának nehéz-
ségeivel küzdve. Családja mindvégig mellette 
volt. Megérdemli a boldog nyugalmat itt az ár-
nyas aszódi temetőben. 

Kedves Igazgató Úr! 
Nyugodj békében! 

A megemlékező beszédet Bagyin József,  
Aszód korábbi polgármestere mondta el a temetésen. 

VÉRADÁS
A HŐSÉG ELLENÉRE IS 

SOKAN VÁLLALTÁK 
A SEGÍTSÉGNYÚJTÁST

1939 óta szervez véradásokat a Ma-
gyar Vöröskereszt. Egy véradó 3 em-
beren segíthet véradásával (a levett 
vérből plazmakészítmények, vörös-
vérsejt- és vérlemezke-koncentrá-
tum készül), alkalmanként 4,5 dl vért 
vesznek le minden véradótól. Ha-
zánkban a biztonságos vérellátáshoz 
napi 1800 véradóra van szükség.

Általános tapasztalat, hogy a nyári hóna-
pokban kevesebben adnak vért, hiszen a 
véradók közül sokan elutaznak, szabadságra 
mennek, ezáltal nehezen érhetők utol. Rá-
adásul a nyári időszakban a balesetek száma 
is megnő, ami még szükségesebbé teszi a 
véradók számának növelését. 

Aszódon legutóbb augusztus 2-án szerve-
zett véradást a Pest Megyei Vöröskereszt, 
amelynek véradásszervező koordinátora, 
Gáspár Tibor lapunknak örömmel számolt 
be arról hogy a Csengey iskolában 46 ön-
kéntes véradó jelentkezett, ami nyári vi-
szonylatban magas részvételnek számít. A 
jelentkezők közül 38-an adhattak vért. A 
kiszűrteknek erre a vérnyomásuk, illetve 
vashiányt mutató vizsgálati eredményük 
miatt nem volt lehetőségük. 

Köztudott, hogy a véradás után Magyaror-
szágon nem jár térítés. A Magyar Vöröskereszt 
azonban mindig igyekszik valamilyen apró fi -
gyelmességgel honorálni a segítségnyújtást. 
A nyárra való tekintettel most a résztvevők – 
akik egy kupont kaptak –  regisztrációt köve-
tően egy nyereményjátékban vesznek részt, 
amelyen hetente, illetve havonta sorsolnak 
különféle ajándékokat. A legszerencsésebb 
véradó fődíjasként egy egyhetes, kétszemé-
lyes görögországi nyaraláson vehet részt, 
amelyen teljes ellátást kapnak.
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„AZ ANYATEJ OLYAN, 
MINT A GYERMEK ELSŐ VÉDŐOLTÁSA”
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1993-ban döntött az anyatejes táplálás, a 
szoptatás világnapja megtartásáról, melyhez az Albert Schweitzer Kórház–Rende-
lőintézet immár 6. alkalommal csatlakozott.

Az augusztus 4-én a hatvani kórház aulájában 
tartott  rendezvényen megjelenteket Dr. Ros-
ta Ildikó orvos igazgató és Dr. Zámbó László a 
szülészet- nőgyógyászati osztály vezetője kö-
szöntötte.

Dr. Rosta Ildikó beszédében hangsúlyozta: a 
szoptatás mind az anyának, mind a gyereknek 
érzelmi biztonságot nyújt, és ez a kiegyensúlyo-
zott érzelmi állapot pozitívan hat az anya-apa 
és az apa-gyermek kapcsolatra is. Az anyatej 
olyan, mint a gyermek első védőoltása, a benne 
lévő immunanyagok számos betegségtől óvják 
az újszülöttet. A szoptatás azonban nemcsak 
a gyermek egészségére van jótékony hatással,  
számos tanulmány azt bizonyítja, hogy a szop-
tató anya számára is védőfunkciója van.

Dr. Zámbó László kiemelte, hogy sajnos sok 
gyermek nem jut anyatejhez. Felhívta a fi gyel-
met az anyatejes táplálás fontosságára, mely 
nem csak a gyermek fi zikai fejlődéséhez szük-
séges, hanem a lelkihez is. 

Az előadásokban megismerhették a résztve-
vők a csecsemő alvási ritmusa és a szoptatás 
közötti összefüggéseket, a szoptatáshoz kap-

csolódó tévhiteket, illetve megismerkedhet-
tek a babahordozás gyakorlati szabályaival. 
A Tarka-Barka lengető foglalkozás keretében 
bemutatásra hogyan segíthető elő a gyerme-

kek fejlődése, a szülő- gyermek kapcsolatának 
elmélyítése mondókákkal, gyermekdalokkal.

A rendezvény része annak a rendezvényso-
rozatnak, melynek keretében a Kórház és az 
Egészségfejlesztési Iroda ellátási területéhez 
tartozó lakosság évről évre átfogó tájékozta-
tást és gyakorlati tanácsokat kap a családala-
pítással kapcsolatos tudnivalókról a babater-
vezéstől a kamaszkori konfl iktusok kezelésével 
bezárólag.

ASK Hatvan

HETEDSZER IS GALGA MENTI IFJÚSÁGI NAP 
Mintegy 110 hátrányos helyzetű  fi atal tölthetett el egy boldog napot a domonyvöl-
gyi Lázár Lovasparkban a Galga menti Ifjúsági Nap keretében. A Kistérségi Gondo-
zási Központ immáron hetedik alkalommal szervezte meg a találkozót. 

Az alsós és felsős általános iskolás korú gyerme-
keket tízórai várta a környék egyik legnépsze-
rűbb turistacentrumában. Egy rövid megnyitót 
követően – amely során Sztán István az Aszód és 
Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermek-
jóléti Társulása elnöke, valamint Tantó Viktor, a 

házigazda szerepet betöltő Domony polgármes-
tere köszöntötte a résztvevőt, és kívánt nekik kel-
lemes időtöltést – események sora következett. 
Elsőként lovaskocsikra ültek a gyerekek, azzal jár-
ták be a lovasparkot. Megnézték a  versenylovak 
istállóját, a falusi udvart, és nem maradt el a lo-

vasbemutató sem. Akinek kedve volt, kézműves-
kedhetett, vagy éppen játszhatott a játszótéren. 

A bőséges programot bőséges ebéd követte, 
ezt követően búcsúztak el a fi atalok a lovaspar-
któl. A kellemes emlékeket egy, a találkozó 
nevével ellátott póló is őrzi, amit a résztvevők 
ajándékba kaptak. A rendezvény költségeit a 
Kistérsségi Gondozási Központ állta, de köszönet 
illeti a Lázár családot is, amely jelentős kedvez-
ményt biztosítva járult hozzá a nap sikeréhez. 

R. Z.
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Irodalom

Aszódi szerző jelentkezett regénnyel 

KASTÉLY AZ EGYSZARVÚHOZ
Néhány hete jelent meg Dobák Balázs Gábor Kastély az egyszarvúhoz című regé-
nye.  Az első kötetes szerző műve Aszódon a Podmaniczky kastélyban és környé-
kén játszódik az 1800-as évek első évtizedeiben. Az olvasók a mű segítségével egy-
fajta időutazást tehetnek,  elképzelhetik  városunk akkori mindennapjait, és persze 
belemerülhetnek a cselekménybe.  A szerzővel a mű születéséről, fogadtatásáról és 
persze a folytatásról is beszélgettünk.  

– Megmondom őszintén, megleptél ezzel a 
regénnyel. Azt tudtam, hogy számítógépes 
szakemberként dolgozol, de azt, hogy kacér-
kodsz az írással, azt nem…
– Informatikusként, programozásból élek.  Emel-
lett sajnos elég kevés szabadidőm marad, de 
igyekszem minél hasznosabban eltölteni. Az írást 
annak gondolom. Már kamaszkorom óta meg-
volt bennem a vágy, hogy alkossak, létrehozzak 
valamit. Most végre beérett az első gyümölcs. 

– Feltételezem, hogy nem ez a regény az 
első zsengéd…
– Valóban születtek írásaim korábban, ha nem 
is túl sok. Egy interjúm és két novellám jelent 
meg egy írótanfolyam keretei között, illetve a 
tanfolyam lezárásaként kiadott antológiában. 
Az interjút Kovács Istvánnéval, Klári nénivel 
készítettem a Javítóintézet régi templomáról, 
illetve annak lerombolásáról. 

– Miért vállalkoztál arra, hogy elvégezz egy 
írótanfolyamot? 

– Meggyőződésem, hogy a tehetség  egy 
olyan adottság, amit nem lehet tanulni. Viszont 
azt gondolom, hogy ha valakiben van valameny-
nyi belőle, akkor azt érdemes csiszolgatni, érlel-
ni.  Másrészt szerettem volna az írás világáról, a 
könyvkiadásról, a háttérben zajló folyamatokról 
minél több információt szerezni. Mai szemmel 
is nagyon hasznosnak tartom ezt a 2010-ben el-
végzett három hónapos kurzust. Többek között 
írásgyakorlatokat végeztünk, azokat elemeztük 
és bekukkanthattunk a kulisszák mögé is. 

– Kik tanítottak ezen a tanfolyamon? 
– Sok olyan érdekes ember oktatott minket, 
akikkel valószínűleg máskülönben soha sem 
találkoztam volna. Ilyen volt Dallos Szilvia író - 
színésznő, Dinnyés József daltulajdonos, Payer 
Imre költő, Szappanos Gábor író (aki egyébként 
a könyvemet szerkesztette), valamint Kaiser 
László, aki a költészet mellett a könyvkiadás rej-
telmeibe is beavatott minket. 

– Említetted, hogy két novellád is megje-
lent. Ezeknek mi a témája? 
– Az egyik egy könnyedebb hangvételű, csa-
ládunk két macskájáról szól. A másik egy kicsit 

komolyabb, Dugovics Titusz utolsó csatáját, a 
nándorfehérvári hős halálát a megszokottól el-
térő szemszögből és módon mutatja be. 

– Annyi téma közül választhattál volna, Te 
mégis történelmi ihletésű regényt írtál, rá-
adásul szűkebb környezetedet, Aszódot je-
lölted meg helyszínként. 
– Mindig vonzott a Podmaniczky-kastély épü-
lete, többször jártam is benne. Viszont a könyv 
bevezetőjében jeleztem, nem történelmi re-
gényt írtam. Ez a korszak csak a történet keretét 
adja meg. Ebbe szövöm bele a gondolataimat 
életről, halálról, illetve mindarról ami szerintem 
előtte és utána történik. 

– Mennyi idő alatt született meg a regény? 
Könnyen írsz? 
– Könnyen írok, de a regény lassan született 
meg. Ez első pillantásra kicsit ellentmondásos-
nak tűnhet. Körülbelül négy évig dolgoztam 
rajta, de nem maga az írás volt a leghosszabb 
folyamat, hanem az ezt megelőző gyűjtőmun-
ka. Végigjártam a kastélyt a pincétől a padlá-
sig. Nagyon megfogott a hely hangulata, úgy 
éreztem tökéletes helyszín lenne az első tör-
ténetnek. Igyekeztem minél több forrást felku-
tatni a korszakról: könyvtárból, antikváriumból, 
internetről, hogy minél hitelesebb legyen a 
regényben lefestett  környezet.  A történet lé-
nyege ugyanakkor az én elgondolásom alapján 

szövődik. Egyébként érdekes módon hiába je-
gyeztem le a regény vázlatát előre, az írás során 
sokszor teljesen más irányt vett a cselekmény. 
Máskor, máshogyan léptek be a szereplők, mint 
ahogy én azt eredetileg elterveztem.  Furcsa 
utazás volt, de nagyon szerettem és élveztem. 

– Ki olvashatta először a regényt? 
– Természetesen a feleségem, aki egyben a fő 
kritikusom is volt. Általában fi gyelembe vettem 

a véleményét, és olyan is előfordult, hogy emi-
att átírtam egy fejezetet, de volt arra is példa, 
hogy nem fogadtam meg a tanácsát. A lányaim 
is olvasták a kéziratot, és azt mondták, büszkék 
rám. Természetesen az igazi megmérettetés a 
kívülállók általi fogadtatás. 

– Mivel lennél elégedett? 
– A regény magánkiadásban jelent meg, mert 
szerettem volna számos, számomra nem kí-
vánatos körülményt elkerülni. Ráadásul így 
a kötet külleméről, illusztrációjáról magam 
dönthettem. A mű 300 példányban jelent meg 
egyedi sorszámmal. Nyilván örülnék annak, ha 
ez mind elfogyna, és szükség lenne egy má-
sodik kiadásra is. Elsősorban nem anyagi okok 
miatt, hanem azért, mert ez azt mutatná, hogy 
másoknak is tetszett a művem. 

– Aki már olvasta a regényedet, rájöhetett, 
hogy nincs lezárva a történet. A kötetnek 
ráadásul van felcíme is: Tört Én Etek I.  Ezek 
szerint lesz folytatás. 
– Igen, készülőben a második rész, amiben 
kulcsszerepe lesz a macskának. Már néhány ol-
dal készen van. Ennél többet azonban egyelőre 
nem árulnék el. 

– Várjuk a folytatást!  

R. Z 
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RENDŐRSÉGI TANÁCSOK A NYÁRRA
A hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy csáberőt jelent a betö-
rők számára, érdemes tehát ügyelni a biztonságra elutazás előtt. De hogyan védjük 
meg házunkat, lakásunkat a betörőktől távollétünk alatt, míg nyaral a család? Né-
hány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a betörők dolgát. Ahhoz, hogy ne zavarja 
meg jogsértés a jól megérdemelt nyári pihenést, nagyon fontos az alapvető vagyon-
védelmi szabályok betartása.  

• Ne „verje nagydobra” a közösségi oldala-
kon, ne tegye közzé, hogy nyaralni megy! 
A nyaralás időpontját csak azokkal ossza 
meg, akikben megbízik és akiket ismer. Ne 
hivalkodjon nyaralásával a közösségi hálón. 
Okostelefonján kapcsolja ki a tartózkodási 
hely meghatározása funkciót. Nem kell min-
denkinek tudnia, hogy ön már huzamosabb 
ideje nincs otthon.

• Hogy minimálisra csökkentsük a betörés 
esélyét, először is nézzünk körül az udvaron, 
kertben, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok 
közelében, amely esetleg segítséget nyújt-
hatna a betörőknek a fal megmászásához. 
A ház körül például ne maradjon kint létra 
vagy egyéb kerti bútor. Ezeket lehetőség 
szerint tároljuk beltérben, de mindenképpen 
zárható helyen.

• Háza, lakása nyílászáróit – melléképülete-
ket is – elutazás előtt zárja be! Alkalmazzon 
időzített kapcsolót, amely azt a látszatot kel-
ti, mintha a háziak otthon lennének!

• A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságo-

san, hogy a behatoló ne tudja előre elsöté-
títeni a lakást, illetve ezzel együtt az elektro-
nikus riasztást is kiiktatni!

• Tartsunk rendet közvetlen környezetünkben 
és a kertben! A széthagyott kerti szerszá-
mok, gépek, illetve gyerekjátékok, valamint 
a könnyebben elmozdítható kerti bútorok 
könnyedén ellophatók, ráadásul vonzzák a 
besurranó tolvajokat.

• Nézze végig a nyílászárókat a szerint, hogy 
melyik a leggyengébb pont a lakáson. Lás-
sa el kiegészítő zárral az ajtókat, ablakokat. 
Semmit sem ér a több százezer forintos 
biztonsági bejárati ajtó, ha a pince, vagy a 
garázs ajtaja rossz minőségű, illetve gyenge 
zárszerkezet védi azt.

• Indulás előtt győződjön meg arról, hogy 
mindent bezárt. A legkisebb ablak se ma-
radjon nyitva.

• Ablakot még leengedett redőny esetén se 
hagyjon nyitva. A redőny nem biztonság-
technikai eszköz, még akkor sem, ha feltolás 
elleni védelemmel rendelkezik.

• Ügyeljen a pince ablakainak zárt állapotára 
és kellő (akár ráccsal történő) védelmére is.

• Ha hosszabb időt tölt távol, kérje meg a 
megbízható szomszédját, hogy ürítse ki a 
postaládát, locsolja meg a virágokat, eset-
leg vágja le a füvet. A gépkocsijával néha 
parkoljon az ön kocsibeállójára, így keltse 
azt a látszatot, mintha lenne otthon valaki.

• Fontos, hogy a megbízott személy tudja a 
pontos címet, ahol a vakációt töltik, és egy 
telefonszámot, ahol baj esetén feltétlenül el 
tudja önöket érni.

• Ha nincs kutyánk, akkor is érdemes besze-
rezni egy „harapós kutya” feliratú táblát, 
illetve egy nagyméretű kutyatálat elhe-
lyezni jól látható helyre, azt a benyomást 
keltve, hogy nagytestű kutya tartózkodik 
az udvaron. A betörők többsége tart a ku-
tyáktól.

• Ne hagyjon otthon komoly értéket. Az ott-
hon maradó tárgyakról készítsen leltárt és 
fényképeket. Eltulajdonítás esetén köny-
nyebben azonosíthatóak a vagyontárgyak.

• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zár-
juk be a kertkaput, a bejárati ajtót, hiszen 
nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan 
látogatót! A kulcsot ne hagyjuk a zárban! 
Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj 
csendben magával viheti a bejárat köze-
lében található értékeinket. A zsákmány 
többnyire táska személyes iratokkal, kész-
pénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyen-
kor az okmányok pótlása csak fokozza a 
kárt és a bosszúságot.

• Aki kertes házban lakik és a kert hátsó végé-
ben dolgozik, zárja be az utcára nyíló abla-
kokat, bejárati ajtót, kertkaput. Ellenkező 
esetben a nyitva hagyott ablakokon, ajtókon 
keresztül a tettes gond nélkül bejuthat ott-
honunkba és észrevétlenül távozhat értéke-
inkkel együtt.

• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne 
hagyjuk kitárva földszinti lakásunk, kertes 
házunk ablakait, ha nem tartózkodunk a 
szobában! Lépcsőházakban ugyanez igaz a 
függőfolyosóra nyíló ablakokra is. Elég egy 
pillanat és a tolvaj már bent is van a szobá-
ban és viszi amit értékesnek talál.

• Bűncselekmény észlelése után soron kívül 
értesíteni kell a rendőrséget a 107, 112 se-
gélykérő telefonszámon közölve a szüksé-
ges információkat! Amennyiben lehetséges 
a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a 
helyszínen bármilyen változás történt azt a 
rendőrhatóságnak jelezni kell.

• Kössön érték és kockázat arányos biztosí-
tást, mely egy esetleges káresemény be-
következésekor csökkentheti anyagi vesz-
teségeit. 

HA EZÉRT HÍVNAK, 
TÁRCSÁZD A RENDŐRSÉGET!
Továbbra is folytatják tevékenységüket a telefonos csalók. A megnyerő stílu-
sú csalók ismeretlen számról hívják fel a sértetteket, egy ismert szolgáltató 
ügyintézőjének kiadva magukat. 

Elmondják a hívott félnek, hogy egy nyereményjátékban kisorsolták őket, azonban a nyere-
mény átvételéhez egy ATM automatánál a csaló által lediktált tranzakciót kell végrehajtani. 
Azonban ezt nem követi az ígért nyeremény átutalása! Aki a felszólításnak eleget tesz, a 
tranzakció végrehajtásával 15 ezertől több százezer forintig terjedő kárt szenvedhet!

Fogadd meg bűnmegelőzési tanácsainkat!
• Ne kövesd a csalók utasításait!
• Ne tölts fel pénzt a megadott telefonszámra, és ne fi zess a hívónak!
• Ne add meg saját bankszámlád, bankkártyád adatait!
• Kérj egy visszahívható központi számot!
• Amennyiben ilyen hívást fogadsz, jegyezd fel a hívás időpontját, majd azonnal tegyél 

bejelentést az ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi telefonszámok valamelyikén!

Gödöllői Rendőrkapitányság
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MEGÚJULT A VÁROS HONLAPJA
A korábbi változatnál  sokkal áttekinthetőbb és szebb felülettel találkoznak azok, 
akik ellátogatnak a www.aszod.hu honlapra, vagyis városunk megújult internetes 
felületére. A változás azonnal szembetűnő, mert egyfelől a nyitóoldal sokkal átte-
kinthetőbb a korábbinál, másfelől a honlap domináns színei megegyeznek a váro-
séval: kék és sárga. 

Ha már a színeknél tartunk: a marketingszakem-
berek szerint ezeknek nemcsak a láthatóság és 
az olvashatóság miatt fontos a szerepük, hanem 
az ember tudatalattijára gyakorolt hatása miatt 
is. Eszerint a sárga a Nap színe, az arany csillogá-
sáé. Ugyanakkor az intellektust is szimbolizálja, 
miközben fi atalos, vidám hatást is gyakorol ránk. 
A kék az ég kékje, a tenger türkizkékje, és mint 
ehhez kötődő szín biztonságot, megnyugvást 
ad. Mindezeket olvasva akár elégedetten hátra is 
dőlhetnénk, ám természetesen ez még nem elég. 

A város honlapjára látogatók elsősorban in-
formációszerzés céljából látogatnak el, ám az is 
fontos, hogy már elsőre jó benyomást szerezze-
nek. A honlap esetében ennek megszerzésében  
a felső szalagon futó városfotók sokat segítenek 
– bár lehetne belőlük több is - , csakúgy, mint 
a szökőkutat és környékét mutató webkamera 
képe. Mivel ezeken felirat is van, a látogató már-
is képet kaphat arról, milyen nevezetességei és 
szép részei vannak városunknak. Apró, de fontos 
fi gyelmesség, hogy a gyengénlátók egy ikon-

ra történt kattintással sötétre változtathatják a 
honlap hátterét a könnyebb olvasás érdekében.

A látogatókat írásban köszöntő Sztán István 
polgármester négy kérdésre adott  válaszában 
- Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hol tartunk? 
Hová tartunk? – ismerteti röviden településünk 
múltját, jelenét és várható jövőjét.

A köszöntő szövege  alatt a legfontosabb 
információk olvashatók, lapunk szerkesztése 
előtt közvetlenül például a hőségriadó miatti 
intézkedések voltak megismerhetők.

Városunk  első embere lapunknak elmondta, a 
honlapot igyekeztek úgy elkészíttetni, hogy az  
arra kattintók  hasznos, értékes és könnyen el-
érhető információhoz jussanak  az önkormány-
zat és intézményei tevékenységéről, Aszód  
társadalmi és kulturális életéről, értékeiről, to-
vábbá segítséget nyújtson mindennapi ügyeik 
intézésében.  Előny, hogy a honlap folyamatos 
frissítéséhez, illetve újabb információk feltölté-
séhez nincs szükség külső segítségre, ezt házon 
belül, az arra kijelölt személyek elvégzik majd. 

– Jómagam azt tapasztalom, hogy az inter-
neten sok-sok olyan honlapot látni, amely az 
elkészültét követően „beragadt”, azaz nem 
történik rajta semmi, többéves információkat 
tartalmaz, használhatatlan – vélekedett Sztán 
István. – Bízom benne, Aszódé nem ilyen lesz, 
és a szándékaink találkoznak az érdeklődők 
igényeivel.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr: (+36) 20 516-5940
Polgárőrség: (+36) 70 339-6165
 www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
 Szabó Imre: (+36) 30 816-0437

Orvosi ügyelet:
 Aszód Baross u. 4., (+36) 70 370 3104
Háziorvosok:
 dr. Karayné dr. Lóska Izabella 
  (+36) 30 452-9674
 dr. Jólesz József
  (+36) 20 593-8628
Gyermekorvosok:
 dr. Horváth Anna
  (+36) 28 500-025; (+36) 30 6352-608
 dr. Vass Anna
  (+36) 28 500-035
  Dr Horváth Anna szabadsága alatt 

ugyanabban az időben helyettes: Ik-
lad-Domony gyermek ügyeletese: Dr 
Vass Anna.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

AUGUSZTUS
5-6.: 

Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
12-13.:

Dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319
19-20.:

Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
26-27.:

Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 

Szombati nyitva tartás: 8-tól 12-ig
Vasárnapi ügyelet: 9.30-tól 11.30-ig 

Szent István Patika
Augusztus 19-20.
Szeptember 2-3.

Szeptember 16-17. 

Városi Gyógyszertár
Augusztus 26-27.
Szeptember 9-10.

Szeptember 23-24. 
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JÖTT, FUTOTT ÉS EGÉSZSÉGRE NEVELT 
SCHIRILLA GYÖRGY 
Az egészség, a mozgás fontosságát hirdeti egy országos turné keretében Schirilla 
György, aki a minap Aszódon rótta a métereket frissen toborzott kísérőivel. A fu-
tás egyébként  Hévízen kezdődött – ott kérte egy kislány, hogy fusson azért, hogy 
ő meggyógyuljon –, és Kecskeméten ér majd véget. Az aszódi állomásnak azért 
örült különösen Schirilla György, mert végre bejutott a Javítóintézetbe, amivel an-
nak idején édesanyja fenyegette, amikor rossz fát tett a tűzre. A hetvenes években  
édesapja, az idősebb Schirilla György is járt itt, és több előadást tartott az aszódi  
művelődési házban. 

Az egészséges életmód hírnöke szerint Ma-
gyarország a mozgást illetően két részre sza-
kadt. A bajt – mint mondta az okozza, hogy a 
70-es, 80-as években még domináns tömeg-
sport mára megszűnt, és jobbára egyéni kez-
deményezések vannak. Az emberek kisebbik 
hányada  hajlandó hetente többször futócipőt, 
edzőcipőt húzni és sportolni, míg a tömeg na-
gyobbik része tesped, és csak akkor kap észbe 
– ha észbe kap egyáltalán –, amikor egy-egy 
betegséget, műtétet  követően az orvos sürgős 
életmódváltást javasol. 

Schirilla György a futása során a Napsugár 
óvodába is bekopogtatott, ahol egy mesés 
történettel szórakoztatva az ovisokat úgy át-
mozgatta őket, hogy a kicsik  észre sem vették, 

közben mennyit mozogtak.  Schirilla szerint 
azért, hogy Magyarországon megváltozzon  a  
helyzet, a legfi atalabbakat kell ránevelni a moz-
gás szeretetére. Ez viszont a megfelelő szakem-
berek és a szülők nélkül aligha megy. 

Az aszódi futást egy feldíszített bot is őrzi. 
Schirilla György ugyanis arra kérte az őt tá-
mogató szponzorokat, hogy emlékül kösse-
nek egy-egy szalagot az általa hozott botra, 
amelyet a futás végén elvitt a Polgármesteri 
Hivatalba. 

R. Z. 

NAGY RÉKA LETT A 
LEGEREDMÉNYESEBB 
IFJÚSÁGI SPORTOLÓ
Néhány hónapja lapunk riportot készí-
tett Nagy Rékával, az evangélikus gim-
názium diákjával, aki kitűnő eredménye-
ket ért el az úszók országos bajnokságán, 
többek között egy dobogón állhatott pél-
daképével, Hosszú Katinkával, a több-
szörös világ-és olimpiai bajnokkal.

A BVSC-Zugló Úszószakosztályában sportoló, nyol-
cadikos osztályos Réka akkor úgy nyilatkozott, 
élete álma teljesül, ha indulhat a nyáron Győrben 
megrendezésre kerülő ifj úsági olimpián (EYOF). 
Nos, a Kállón élő, szeptembertől már egy budapes-
ti középiskolában tanuló tehetség nemcsak részt 
vett a versenyen, hanem csodálatosan szerepelt 
rajta. A legeredményesebb magyar sportolóként 
két aranyat, két ezüstöt és két bronzot szerzett. 

Réka máris kijelölte az új célt: jövőre Buenos 
Airesben szeretne szerepelni az ifj úsági olimpi-
án, és megcélozta a 2024-es eredményes olim-
piai részvételt is.

Ezúton gratulálunk Rékának, és szép sikereket 
kívánunk neki a pályafutása során.
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SIKERES ÉVET ZÁRTAK 
AZ ASZÓDI SAKKOZÓK!
Az elmúlt évtizedek aszódi sakkéletét Rigó Pál és Mészáros Antal áldozatos szer-
vező munkája alapozta meg. Elsősorban a felnőtt korosztály számára biztosított 
e nagyszerű sport versenylehetőséget Pest megyében és országosan is. Aszód és 
a környező települések sakkozni szeretőit fogta össze az aszódi sakkszakosztály, 
amely a Ferromechanikában illetve a MN. Helyőrségi Klubjában működött. 

Az ő nevük által fémjelzett korszak hagyománya-
it igyekszünk feleleveníteni, megőrizni az Aszódi 
Evangélikus Petőfi  Gimnáziumban és a Csengey 
Gusztáv Általános Iskolában.  Az EGÁ-ban 2013 
nyarán megalapítottuk a sportegyesületet és 
vele egy időben  a sakkszakosztályt, amely máig 
is egyedüliként működik intézményünkben.  A 
Csengeyben az elmúlt négy tanévben, az is-
kolaév alatt, szerda délutánonként sakkszakkör 

szerveződött, amely elsősorban az alsós kor-
osztálynak nyújtott felkészülési és versenyzési 
lehetőséget. 2013 őszétől folyamatosan  részt 
veszünk a Pest megyei felnőtt sakkbajnokság I/A 
csoportjában, ahol öt fős csapatok indulnak. A 
csapatösszeállításnál mindig szem előtt tartjuk, 
hogy legalább három diák szerepeljen fordulón-
ként a megmérettetésben, így is biztosítjuk szá-
mukra a folyamatos fejlődést. 

Az EGÁ-ban 2016-ban megalakult az általá-
nos iskola, két elsős osztállyal. Az ő számukra is 
biztosítottunk hétfő és kedd délután sakkozási 
lehetőséget, melyet két csoportban harminc fő 
vett igénybe. 2013-ban két sakk-kupát alapítot-
tunk az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban: Pe-
tőfi  Téli Kupa illetve Galga Kupa néven. A Petőfi  
Kupa országos egyéni- illetve csapatverseny-
nyé nőtte ki magát. Az utóbbi, a Galga Kupa az 
aszódi iskolák tanulóinak egyéni versenye lett. 
Az azóta is  évente megrendezésre kerülő ku-
pák nagy népszerűségnek örvendnek. 

2013 óta minden évben elindultunk a Diák 
Sakkolimpia versenyein is, mind egyéniben, 
mind csapatversenyben egyaránt. Az utóbbi 
három évben az EGA ad otthont a sakkolim-
pia Pest megyei döntőjének. Külön köszö-
nettel tartozunk Solymosi Lászlónak a Pest 
megyei Sakkszövetség Elnökének és Dávid 
Béla főbírónak, akik személyes jelenlétükkel 
és magas színvonalú szakmai munkájukkal 
segítik és szervezik az itt megemlített aszódi 
versenyeket.

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk az aszódi és 
környékbeli sakkozókat, korra- és nemre való 
tekintet nélkül szakosztályunkba.

Koncz István

Az egyes versenyeken eredményesen szereplő diákok 

nevét – tekintettel a helyhiányra – következő számunk-

ban közöljük.  Az érintettektől addig is elnézést kérünk!

Következő lapszám
Megjelenés: szeptember 25.

Lapzárta: szeptember 10.
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ISMÉT ANGYALOKAT KERES 
A VODAFONE
Immár 7. alkalommal hirdeti meg Főállású Angyal Programját a Vodafone Ma-
gyarország Alapítvány. A pályázók ezúttal a szervezet Digitális Iskola Program-
jához kapcsolódó projektekkel mérettethetik meg magukat. A nyertesek akár 
főállásban is végezhetik segítő tevékenységüket, hiszen – mint eddig is minden 
alkalommal – a Vodafone jóvoltából egy évig versenyképes, havi bruttó 400 000 
forintos fi zetést kapnak.

A Vodafone Magyarország Alapítványnál hisz-
nek abban, hogy valahol mindannyiunkban 
ott rejtőzik egy angyal, aki időről időre meg-
mutatja magát. Köztünk vannak olyan an-
gyalok is, akiknek az a választott sorsa, hogy 
másokon segítsenek, életüket szebbé, jobbá, 
könnyebbé tegyék. Ők azok, akiknek hivatá-
suk, hogy másokon segítsenek és szenvedé-
lyük, hogy jobbá tegyék a világot A Vodafone 
a saját eszközeivel szeretne reagálni a társada-
lomban jelen lévő problémákra, ennek egyik, 
immár hagyományossá vált módja az angya-
lokkal való együttműködés.

Ezért az Alapítvány újra meghirdeti Főállású 
Angyal Programját, melynek keretében idén 
is keresik azokat, akik vállalják, hogy szaktu-
dásukkal egy éven keresztül segítik az általuk 
kiválasztott non-profi t szervezet munkáját. 
Az Alapítvány az előző évektől eltérően ezút-
tal egy, a gyermekek és az egész társadalom 
jövőjét meghatározó témával kapcsolatban 
várja a pályázatokat. Idén ugyanis olyan pro-
jektekkel lehet jelentkezni, amelyek illesz-
kednek a Vodafone Magyarország Alapítvány 
Digitális Iskola Programjának stratégiájához 
és támogatják azt. A program keretében az 
Alapítvány lehetővé teszi a nyertesek számá-
ra, hogy egy évig meghatározott közhasznú, 
közérdekű, illetve jótékonysági feladatokat 
ellátó szervezetnél dolgozzanak teljes mun-
kaidőben az általuk létrehozott program tel-
jesítése érdekében.

A Vodafone Magyarország Alapítvány Digi-
tális Iskola Programjának alapvető célja a digi-
tális analfabetizmus felszámolása a hátrányos 
helyzetű gyerekek körében, valamint a 21. 
század kihívásainak történő megfeleléshez, 
versenyképes digitális tudás megszerzéséhez 
való hozzásegítésük. A Főállású Angyal felhí-
vásra jelentkezőknek a pályázatuk elkészítése 
során érdemes szem előtt tartani ezeket a 
szempontokat, és olyan programokkal je-
lentkezni, amelyek támogatják a célkitűzések 
megvalósítását. Ilyen például a tanári munka 
segítése a pedagógusok digitális tudásának 
fejlesztése révén, vagy a programban részt 
vevő gyerekek továbbtanulásának elősegíté-
se annak érdekében, hogy a későbbiekben a 
munkaerőpiacon versenyképes helyzetben 

lehessenek. Érdemes Vodafone Főállású An-
gyalnak jelentkezni olyan kezdeményezéssel 
is, ami támogatja, hogy a diákok digitális esz-
közök segítségével értékes, kreatív tartalmat 
alkossanak, vagy éppen motiválja a tanárokat 
a digitális készülékek színesebb, sokrétűbb 

felhasználására. A lényeg, hogy bármilyen 
oktatással kapcsolatos kihívásra is keressék a 
pályázók a választ projektjükkel, a mobiltech-
nológia szerves részét kell, hogy képezze a 
megoldásnak.

A Főállású Angyal Program pályázat nyerte-
sei havi bruttó 400 000 forintos fi zetést kap-
nak, melyet egy éven keresztül a Vodafone 
Magyarország áll, így az angyalok minden 
energiájukat programjuk megvalósításának 
szentelhetik.

A pályázat részleteit a vodafoneangyal.inda.
hu  oldalra kattintva olvashatják el az érdek-
lődők, amelyre idén először, egy rövid, maxi-
mum 4 perces videó elkészítésével lehet je-
lentkezni. A videókat július 7. és augusztus 24. 
között tölthetik fel a pályázók erre az oldalra.
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SUDOKU

Könnyű Közepes

Június-júliusi  sudoku rejtvényünk sorsolásán 
a Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutal-
ványát Molnár Zsuzsa (Ady E. u. 4.) és Gulyás 
Csaba (Podmaniczky u. 27.) nyerte. A kitöltött 
sukodu tábla valamelyikét 2017. szeptember 

8-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztősé-
günk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 
9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.com e-mail 
címre. 
Jó szórakozást kívánunk!

HAMAROSAN INDUL AZ ÚJ LABDARÚGÓ 
BAJNOKI SZEZON
Nem sokat pihentek a nyáron az Aszód FC játékosai és az edzői stáb Már július elején 
elindult a felkészülés az új bajnoki évadra. Számos változás történt az FC háza táján és 
számos kihívásnak kell majd megfelelni a 2017-2018-as bajnoki évben. A Bozsik-prog-
ramban részt vevő csapatok (U7, U9, U11, U13) mellett ¾ pályán U14-es, nagypályán 
U16 és U19 korosztályban indítunk utánpótlás csapatot. Idén ismét indul lány futball, 
a rendkívül lelkes lányokat a Pest megyei kispályás bajnokságba neveztük.

A felnőtt csapat közvetlen utánpótlását jelentő 
U19-s csapatunk felkészülését új szakemberrel 
kezdte meg. Hegedűs Csaba (Hege) munká-
jához sok sikert kívánok, mint ahogy nagyon 
köszönöm a csapat korábbi edzőjének, Pintér 
Miklósnak áldozatos munkáját. Pintér Mikós a 
lány csapat felkészítését és kispályás bajnoki 
szereplését segíti majd a jövőben.

Felnőtt csapatunk számára nagy kihívást jelent 
a 2017-2018-as bajnoki szezon. A megyei szö-
vetség döntése alapján a 2018-2019-es bajnok-
ságban már csak két megye II-es csoport indul 
a jelenlegi háromhoz képest. Az átszervezés azt 
jelenti, hogy az idei bajnokság mindhárom me-
gye II-es csoportjából a 9-10 helytől lefelé min-
denki kiesik a III. osztályba, valamint indul a me-
gye IV. osztály. A felnőtt csapat – amely a gyenge 
tavaszi szereplés miatt alaposan átalakult - célja, 
hogy elkerüljük a kiesést. Az edző maradt a he-
lyén, így a továbbiakban is Ubrankovics Zoltán 
irányítja felnőtt csapatunkat. Távozott: Masznyik 

Dávid, Dobes Raymond, Késedi Gábor (Kartal SE, 
megye III.), Szűcs Tibor, Tóth Levente (Bag), Tég-
lás László, Polyák Attila (Veresegyház), Fazekas 
Gábor, Domján Norbert. Érkezett: Sármány Vik-
tor, Nyulászi Attila – kapus (Bag), Darabont Dáni-
el – kapus (Ikarus BSE), Kertész Kristóf (Kistarcsa), 
Csoszánszky Miklós (Goldball’ 94), Riedel Bence 
(SZAC 1902 Bp), Oláh Dezső (Tura VSK), Szénási 
Ákos (Dány KSK), Vidák Zsolt (Vácszentlászló SE). 
A csapat felkészülési mérkőzésekkel készül az 
augusztus 19-i bajnoki rajtra, ahol majd hazai 
pályán Úri csapatát fogadjuk 17 órakor.

Csapatépítés közben folyamatosan csinosítjuk 
a sporttelepet, átfestettük a lelátók fa elemeit, új 
kapuhálót vettünk a régi helyére, a nagy meleg és 
szárazság ellenére - hála a gondos és folyamatos 
öntözésnek -  jó minőségű gyep fedi mindkét pá-
lyánkat. Minden feltétel adott tehát a minőségi 
munkavégzéshez és a jó eredményekhez.

Kovács Tamás
Aszód FC elnök

RÁNC-
FELVARRÁS

Így szokták nevezni az autógyártók 
azt a folyamatot, amikor néhány 
esztendő elteltével az éppen aktu-
ális gépkocsi  modelljeiken apróbb 
változtatásokat eszközölnek. 

Ezek alapvetően nem változtatják meg az 
adott típus jellemzőit, inkább csak apróbb 
módosítások történnek. Ez érintheti a mo-
dell küllemét – pl. más lesz a ködlámpa a lök-
hárítóban, a légterelő nyílásai szélesednek 
vagy éppen keskenyebbek lesznek,  – és az 
utasterét egyaránt,  ahol a kapcsolók esetleg 
jobban kézre eső helyre kerülnek, a műszer-
fal  világításának színe megváltozik stb. A 
lényeg viszont ugyanaz marad: jól eladható, 
sokak által szerethető autót kell gyártani. 

Pontosan négy év telt el azóta, hogy 
átvettem az újság szerkesztését. Úgy 
éreztem, ideje egy kicsit változtatni a 
külcsínen. Más lett a fejléc, változott a 
betűtípus, és remélhetőleg áttekinthetőb-
bek lettek az oldalak. A lényeg  azonban 
– a minél szélesebb körű pontos tájékoz-
tatás – nem változott. 

Továbbra is jó olvasást kívánok Önök-
nek! 

Üdvözlettel:
Rácz Zoltán felelős 
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