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Dr. Szili Katalin volt vendége városunknak 

A KASTÉLY SORSÁT ÉRINTŐ 
ÍGÉRETEK IS ELHANGZOTTAK
Május 16-án városunk vendége volt Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbí-
zott, az Országgyűlés volt elnöke. A vendég elsőként Aszód közintézményeit 
tekintette meg, majd az időközben a kíséretéhez csatlakozó Vécsey László 
országgyűlési képviselővel és Sztán István polgármesterrel a város fejlődé-
si lehetőségeiről tárgyalt. Az ott elhangzottak egy részét a látogatást lezá-
ró közös ebéden az arra meghívott intézményvezetőkkel is megosztották. 

MEGÚJULHAT 
AZ ORVOSI RENDELŐ ÉS A 
SZIVÁRVÁNY ÓVODA

107,8 millió Ft-ot nyert a vá-
ros a KEHOP 5.2.9-16-2016-
00101 számú pályázaton a 
Kossuth Lajos utca 82. szám 
alatti orvosi rendelő és védőnői 
szolgálat épületének, valamint 
a Szivárvány óvoda épületének  
energetikai korszerűsítésére. 
A városnak ehhez az összeghez 
további 21 millió 514 ezer Ft 
önerőt kell biztosítania, ennek 
biztosításáról a képviselő-tes-
tület soron kívüli ülésen már  
döntött. A beruházás teljes 
költsége várhatóan 129 millió 
344 ezer Ft lesz. 

A város régóta tervezte már a szóban for-
gó két épület felújítását, ám ezeket saját 
erőből képtelen lett volna megvalósítani. 
Kapóra jött  a jelenlegi kormány közin-
tézményi épületek korszerűsítésére vo-
natkozó programja, illetve a hozzá csatolt 
pályázati rendszer, amelyből a kedvező 
döntésnek köszönhetően  most Aszód is 
részesült.  A munkák várhatóan június-
ban megkezdődnek, ám előtte meg kell 
oldani a jelenleg ideiglenes helyen mű-
ködő sürgősségi orvosi ügyelet visszaköl-
töztetését, illetve a háziorvosi rendelő ide-
iglenes helyének kialakítását.  Folynak a 
munkák a Szakorvosi Rendelőintézetben 
is, amelynek energetikai korszerűsítése 
egy korábbi pályázatnak köszönhetően a 
hatvani Albert Schweitzer kórház fejlesz-
tésén belül valósul meg. Mint arról koráb-
ban írtunk, itt kap majd  helyet a Tüdőbe-
teggondozó Intézet is. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

BABÁK-MAMÁK KÖSZÖNTÉSE

Május 4-én a babákat és a ma-
mákat köszöntötte  Sztán István 
polgármester az evangélikus gim-
názium aulájában. 

Aszód Város Önkormányzatának rendelete 
értelmében a közelgő Anyák napja alkalmá-
ból azokat az édesanyákat üdvözlik, akik az előző esztendő májusától az idei májusig tar-
tó időszak során hozták világra gyermeküket. A képviselő-testület korábban úgy döntött, 
hogy a kicsinyeket és szüleiket virággal, Aszód város logójával díszített előkével, valamint 
15 ezer Ft értékű Erzsébet utalvánnyal köszöntik. Az önkormányzat mellett a Riva-Lux bolt 
is egy kis ajándékcsomaggal kedveskedett.

R. Z. 
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46/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozata SUP-
PORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapít-
vány Családok Átmeneti Otthona szakmai 
beszámolójáról
Aszód Város Képviselő-testülete a SUPPORT 
Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Csa-
ládok Átmeneti Otthona 2016. évi feladatel-
látásának értékelésére vonatkozó beszámolót 
megismerte és elfogadta. 

47/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat„Aszód 
Város Díszpolgára” címre, „Aszód Váro-
sért” címre, „Koren István” kitüntető díjra, 
„Aszód Város Sportjáért” kitüntetésre 
történő felterjesztés határidejéről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az „Aszód Város  Dísz-
polgára” címre, az „Aszód Városért”  címre, a 
„Koren István” kitüntető díjra, az „Aszód Város 
Sportjáért”  kitüntetésre történő felterjesztés ha-
táridejét 2017. május 10-ben határozza meg.

48/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozatAszód Vá-
ros Önkormányzat  településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő part nerségi 
egyeztetés szabályainak elfogadásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy

1. a településfejlesztéssel és településrendezés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai-
nak elfogadására irányuló előterjesztést megis-
merte, annak mellékletét képező Aszód Város 
Önkormányzatának településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetési szabályait jóváhagyja, és elrendeli 
annak alkalmazását a településfejlesztési do-
kumentumok a településrendezési eszközök, 
a településképi arculati kézikönyv és a telepü-
lésképi rendelet készítése és módosítása során 
történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

2. Jelen határozat mellékletét képező szabály-
zat előírásait a folyamatban lévő eljárások véle-
ményezési szakaszaira alkalmazni kell.

3. Jelen határozat mellékletét képező part-
nerségi egyeztetés szabályzatának elfogadásá-
val egyidejűleg a 89/2014. (V.29.) számú hatá-
rozatot és mellékletét hatályon kívül helyezi.

4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a településképi véleménye-
zési és a településképi bejelentési eljárások helyi 
jogintézményének megteremtéséhez, illetve az 
egyéb a településfejlesztéssel és településrende-

zéssel összefüggő – a főépítész tevékenységről 
szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben elő-
írt – jogkörök ellátására kialakítandó települési 
főépítészi funkció létrehozásával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a főépítészi feladatkör betöltése érde-
kében keressen olyan szakembereket, akik a 
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előír-
taknak eleget tesznek és megbízási díjért ké-
szek elvállalni a feladatot.

50/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat 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 
határozat 1. melléklete szerinti „Pályázati fel-
hívás” tartalommal.

Ingatlan 
nyilvántartás 
szerinti 
besorolás, 
tulajdoni lap

Címe Helyrajzi 
szám

Becsült 
piaci értéke 
(bruttó)

Áruház Kossuth 
Lajos út 21.

791 hrsz. 15.471.000 Ft 

Kivett épü-
let, udvar

Kossuth 
Lajos út 21.

790/2 
hrsz.

 4.342.000 Ft 

1. Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az alábbi táblázatban szereplő, az önkor-
mányzat üzleti vagyoni körébe tartozó ingatlant, 
nyilvános pályázat útján értékesíti az alábbiakban 
meghatározott induló áron, a határozat 2. mellék-
lete szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.

Ingatlan 
nyilvántartás 
szerinti 
besorolás, 
tulajdoni lap

Címe Helyrajzi 
szám

Becsült 
piaci értéke 
(bruttó)

Beépítetlen 
terület

Puttony 
utca 3.

1597/29 
hrsz.

3.115.000 Ft 
+ Áfa

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megbízza a polgármestert az 1., 2., pont-
ban foglalt ingatlanok vonatkozásában a pá-
lyázati felhívások folyamatos közzétételével a 
következők szerint. Amennyiben a pályázati 
felhívásban megadott határidőig pályázat nem 
érkezik, az értékbecslés érvényességének fi gye-
lembe vételével a benyújtás határideje 30 nappal 
kerüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg 
az adott pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik.

51/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozata Város 
egyes területeinek kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánításáról

Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2017. április 23.
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Önkormányzati határozatok

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületea településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben fog-
lalt felhatalmazás alapján dönt arról, hogy

a) a c) pontban meghatározott területek vo-
natkozásában a hatályos településrendezési 
eszközök eseti módosítása szükséges,

b) a c) pontban meghatározott területeket 
változásra kijelölt területként, kiemelt fejlesz-
tési területté nyilvánítja;

c) Aszód Város fejlesztési céljainak elérése 
érdekében kiemelt fejlesztési területként hatá-
rozza meg 

ca) a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a 
Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt 
területet, ezen belül az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanokat gazdasági

cb) a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 
hrsz.-ú telek által határolt Vt területeket gazdasági

cc) a 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
telketa ca) és cb) területek rendezése érdeké-
ben, a BIA érték pótlására.

52/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozata Aszód, 
Baross u. 5. és Aszód, Rákóczi u. 6. számú 
lakások bérbeadásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Aszód, Baross u. 5. szám alatti, ön-
kormányzati bérlakást pályázat útján bérbe 
adja. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Aszód, Baross u.5. szám alatti 
bérlakást bérbeadja a határozat 1., melléklete 
szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.

2. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Aszód, Rákóczi u. 6. szám alatti, 
önkormányzati bérlakást pályázat útján bérbe 
adja. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Aszód, Rákóczi u.6. szám alatti 
bérlakást bérbeadja a határozat 2., melléklete 
szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.

53/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozata Gal-
ga-menti Önkormányzatok Társulásából való 
kilépésről szóló döntésre
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felülvizsgálta a köznevelési intézmény 
– Pedagógiai Szakszolgálat – működtetésére, a 
belső ellenőrzési és a munkavédelmi feladatok 
ellátására létrejött Galga-menti Önkormány-
zatok Társulásban az önkormányzat tagsági 
viszonyát, és fi gyelemmel az Mötv. 89. § (1) és 
(2) bekezdéseiben, valamint a Társulási Meg-
állapodás IV. fejezet 2.2. pontjában foglaltak 
alapján úgy dönt, hogy a társulásból 2017. de-
cember 31. napjával kiválik. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a döntésről a társult önkormány-

zatokat és a Galga-menti Önkormányzatok 
Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa, és a 
Társulási Megállapodás XII. fejezet 4.2. pontja 
értelmében kezdeményezze az elszámolást.

54/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozataz Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása c. pályázaton történő indulásról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő–tes-
tülete indulni kíván az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
c. pályázaton. 

2. A pályázaton elnyerhető forrásból az aláb-
bi utcák járdáit kívánja felújítani:

- Deák Ferenc utca páros oldal, hrsz 497, 
Deák Ferenc 2. – Deák Ferenc utca 8. között; 
107 m hosszban

- Deák Ferenc utca páratlan oldal, hrsz 499, 
Deák Ferenc 1. – Deák Ferenc utca 9. között; 
100 m hosszban

- Petőfi  Sándor utca, hrsz 227, Petőfi  u. 1. – 
Petőfi  u. 13. között; 201 m hosszban

3. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a projekt költségvetését bruttó 
10.245.891.- Ft-ban határozza meg, melyhez a 
szükséges önerőt, 2.561.474.- Ft-ot biztosítja.

4. Az önerő biztosítása érdekében a dologi ki-
adások, Utak, járdák karbantartása költségvetési 
sorról 2.561.474.-Ft-ot átcsoportosít a Felhalmo-
zási kiadások, járdák felújítása költségvetési sorra.

55/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat„Aszód, 
Szabadság tér kiülős vendéglátóhely kiala-
kítására és üzemeltetésére” tárgyban
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az „Aszód, Szabadság tér kiülős ven-
déglátóhely kialakítására és üzemeltetésére” 
tárgyban beérkezett pályázatot eredményes-
nek nyilvánítja.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármestert Petrovics 
Zoltán egyéni vállalkozóval az ajánlatban fog-
lalt feltételekkel legkevesebb84 m2 területet 
bérbeadására, bruttó 1.000.-Ft/m2, 84.000.-
Ft/hó áron a bérleti szerződést megkötésére.
Amennyiben 84 m2  meghaladó területet vesz 
igénybe, úgy arra is bruttó 1.000.-Ft/m2 /hó ár 
kerül meghatározásra.

56/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozata VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termé-
kértékesítést szolgáló piacok infrastruktu-
rális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 
megnevezésű pályázaton történő indulásról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki tér-
ségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termékérté-
kesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesz-
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tése, közétkeztetés fejlesztése” megnevezésű pá-
lyázaton történő indulásról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és a következő határozatot hozza:

1. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-
17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatása-

inak fejlesztése, Helyi termékértékesítést szol-
gáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közét-
keztetés fejlesztése” megnevezésű pályázaton 
támogatási kérelmet nyújt be:

- A fejlesztés megnevezése: Helyi termékérté-
kesítést szolgáló piac bővítése és korszerűsítése 
Aszód Városban

- A fejlesztéssel érintett ingatlan:Aszód 2. 
helyrajzi szám, 1/1 arányban Aszód Város 
Önkormányzatának tulajdona, megnevezése: 
Vásártér és egyéb épület”

- Az igényelt támogatási összeg:  39 991 614 Ft
- A vállalt önrész 7 057 344 Ft, melynek fedezete 

Aszód Város Képviselő-testületének az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 
(II.24.) Önkormányzati RendeleteFejlesztési ki-
adások Városi piac bővítése soron rendelkezésre áll

- A fejlesztés teljes költségigénye: 47 048 958 Ft

57/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat 2017 évi 
kátyúzás és úthiba javítási munkáiról

1). Aszód Város Önkormányzat Képviselő–
testülete az önkormányzati kezelésű utakon a 
keletkezett és meglévő úthibák javítását szüksé-
gesnek tartja, és az útburkolati javításokat a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel elvégezte-
ti.  Az úthibák javításának fedezete Aszód Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 
1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. mel-
léklet „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

2). Az 1). pont megvalósítására felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásnak 
megfelelően az ajánlatkérési eljárást elindítsa a 
meghatározott keretösszeg erejéig kiválassza a 
kivitelezőt, és a kivitelezésre szerződést kössön.

58/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat az Aszód  
24/59 hrsz.-ú ingatlanra  Aszód Város 
Önkormányzat javára kikötött beépítési 
kötelezés tárgyában
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az Aszód 24/59 hrsz-ú, 
a természetben Aszód, Szentkereszt u. 3. sz. 
alatti ingatlan vonatkozásában hozzájárul  az 
Aszód Város Önkormányzat (2170 Aszód, 
Szabadság tér 9.) javára bejegyzett  beépítési 
kötelezettség  tulajdoni lapról való  törléséhez. 

59/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat az Aszód 
24/60hrsz.-ú ingatlanra  Aszód Város 
Önkormányzat javára kikötött beépítési 
kötelezés tárgyában
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az Aszód 24/60 hrsz-ú, 
a természetben Aszód, Szentkereszt u. 5. sz. 
alatti ingatlan vonatkozásában hozzájárul az 
Aszód Város Önkormányzat (2170 Aszód, 
Szabadság tér 9.) javára bejegyzett  beépítési 
kötelezettség  tulajdoni lapról való  törléséhez.

Felhatalmazza a Polgármestert jelen  hatá-
rozat értelmében a hozzájáruló nyilatkozat 
megadására.

60/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozata lejárt 
idejű határozatokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2017. március 23-án hozott 23.,24.,30.,3
1.,33.,34.,35.,36.,37.,39.,40.,41.,42.,43.,44 számú 
határozatok alapján a lejárt határidejű Kép-
viselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
adott polgármesteri jelentést elfogadja.

Önkormányzati határozatok

61/2017.(V.2.) ÖKT sz. határozata a 
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 azonosítószá-
mú nyertes pályázathoz szükséges önerő 
biztosításáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testü-
lete a Pályázatos épületenergetikai felhívás a kö-
zép-magyarországi régió települési önkormány-
zatai számára című, KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 
azonosítószámmal nyilvántartott nyertes pályá-
zathoz szükséges önerőt 16.014.451.-Ft összegben 
biztosítja az alábbiak szerint:

- A projekt címe, a támogatási kérelemben 
megjelölttel összhangban: Önkormányzati 
közintézmények energetikai felújítása Aszódon;

- A projekt megvalósítási helyszínének pon-
tos címe: Aszód, Falujárók útja 5. valamint 
Aszód, Kossuth Lajos utca 84.;

- A projekt megvalósítási helyszínének hely-

rajzi száma: 1357/5 és 1357/4 hrsz.; 101 hrsz.;
- A felhívás száma: KEHOP-5.2.9-16-2016;
- A projekt összes költsége a támogatási kére-

lemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 
123.848.266.- Ft.

- A projektnek a támogatás szempontjából 
elszámolható költsége a támogatási kérelem-
mel, illetve a támogatói döntéssel megegyező-
en: 123.829.216.-Ft

- A projekt teljes költségére vonatkozó ön-
kormányzati önerő számszerű összege és for-
rásait (saját forrás) a támogatási kérelemmel, 
illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 
16.014.451.- Ft, saját forrás.

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igé-
nyelt támogatás összege a támogatási kérelem-
ben foglaltakkal megegyezően: 107.833.815.- Ft.

2) Aszód Város Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy dönt, hogy Aszód Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 16 014 451.- 
Ft önerőt az alábbiak szerint biztosítja:

- a Műszaki előkészítés költségvetési soron ter-
vezett 3 810 000.- Ft fedezete az önkormányzat 
2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben elkülönítésre ke-
rült a 115/2016. (VI.21.) ÖKT alapján és a 2016-
os évben pénzügyi teljesítése is megtörtént,

- a Közbeszerzés költségei költségvetési so-
ron tervezett 615 950.- Ft elszámolható rész, 
valamint a 19 050.- Ft nem elszámolható rész 
fedezete az önkormányzat 2016. évi költségve-
téséről szóló 3/2016. VI. 21. ) ÖKT alapján ke-
rült elkülönítésre, melyek pénzügyi teljesítése 
is megtörtént a 2016-os évben.

- A szükséges önerőből fennmaradó 11 569 
451.- Ft önerőt az önkormányzat a 2017. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2017. (II. 24.) önkormányza-
ti rendeletében a Felhalmozási tartalék sorról a 
Felhalmozási kiadások KEHOP-5.2.9-16-2016-
00101projekt sorra átcsoportosítással biztosítja.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
2017. május 2. 
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Dr. Szili Katalin látogatást tett a Polgármesteri 
Hivatalban és a Kormányhivatalban, megnézte   
az Aranykapu Bölcsődét, majd a Petőfi  gimná-
ziumot tekintette meg. Itt főleg az uszoda jelen-
legi állapotára volt kíváncsi.  A Csengey iskolá-
ban az  iskola kórusa népdallal és egy kánonnal 
köszöntötte a vendéget, aki cserében parlamen-
ti látogatásra invitálta azokat a tanulókat, akik 
még nem jártak ott. Az evangélikus gimnázi-
umban az általános iskola építése keltette fel a fi -
gyelmét, bekukkantott az első osztályosokhoz,  
és elégedetten nyugtázta, hogy a mindennapos 
testnevelés keretében a gimnazisták ifj , Rónai 
Lajos irányításával néptáncokat is tanulnak. 

A Kistérségi Gondozási központban az idősebb 
korosztály tagjai szintén dalokkal lepték meg az 
elnökasszonyt, illetve egy kis kézműves ajándékot 
is átadtak neki. A Napsugár Óvodában a kicsik 
körjátékkal és virággal üdvözölték a vendégüket. 

Az intézményvezetők, illetve a látogatást 
végig kalauzolók azt tapasztalhatták,  hogy 
empatikus, mindenre odafi gyelő, közvetlen 
stílusú, barátságos  politikus jött el Aszódra, 

aki a közös ebéden azon intézményvezetők 
gondjaira is kíváncsi  volt, akikhez nem jutott 
el, illetve nem tudott velük szót váltani. 

Dr. Szili Katalin az ebéd során  elárulta látoga-
tásának létrejöttét és célját. Elmondása szerint 
Nyárádszeredán, a Bocskai-napok programso-
rozatán találkozott városunk polgármesterével,  
aki mesélt neki  településünkről és a Podma-
niczky-kastély jelenlegi, méltatlan sorsáról, egy-
ben  kérte, látogasson el hozzánk.  A látottakról 
úgy vélekedett, a város intézményei jó kezekben 
vannak, látszik, hogy  van gazdájuk, ám néhány  
helyen – pl. a Csengey iskola tornaterme, a Petőfi  
gimnázium tanuszodája – sürgős felújításra volna 
szükség. Nagyon szépnek tartotta városunk főte-
rét, ám úgy látta, az összképet valóban lerontja a 
volt Tiszti Klub és a Podmaniczky-kastély épülete 
a jelenlegi állapotuk miatt.   Reményt jelenthetne 
ezek felújítására, ha Aszód be tudna kapcsolódni 
a Trianoni békeszerződés 100 évfordulója alkal-
mából, 2020 rendezendő eseménysorozatába, 
amelyhez lehetséges és megvalósítható  attrak-
ciókat  gyűjtenek. Ebbe éppen beleillene a város 

kastélyhasznosításra vonatkozó, korábban meg-
fogalmazott terve, miszerint itt alakíthatnák ki 
a Kárpát-medencei magyarok tájmúzeumát. Az 
elnökasszony arra tett ígéretet, hogy ennek  meg-
valósítása érdekében Vécsey László országgyűlési 
képviselővel együtt a  megfelelő szinteken igye-
keznek támogatókra találni. 

R. Z. 

Dr. Szili Katalin volt vendége városunknak 

A KASTÉLY SORSÁT ÉRINTŐ 
ÍGÉRETEK IS ELHANGZOTTAK

MEGÚJULHAT AZ ORVOSI RENDELŐ 
ÉS A SZIVÁRVÁNY ÓVODA

(Folytatás az 1. oldalról.) Bár hivatalos értesítést még nem kapott az aszódi önkormányzat 
a város Ipari Parkja négy útjának aszfaltszőnyeggel való borítására beadott pályázatának 
eredményéről, úgy tudni, hogy Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése legutóbbi ülé-
sén  pozitívan döntött ezzel kapcsolatban.  Ez egyfelől  azt jelenti, hogy szilárd burkolatot 
kap a Galga, a Céhmester és az Iparos utca, kiépítésre kerül a Kerekréti út, másfelől tovább 
bővülhet az Ipari Park, mivel a fejlesztésnek köszönhetően jobban értékesíthető lesz az ön-
kormányzati tulajdonban lévő, még kihasználatlan terület. 

R. Z.  
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A felelős állattartó semmiképpen sem veri 
láncra a kutyáját – ezt 2016. január óta amúgy 
is csak pénzbírság terhe mellett tehetné –, de 
gondoskodik arról is, hogy a  kerítése megfele-
lő állapotban legyen, és a kutyája ne a közterü-
leteken csatangolva élje az életét. 

A háztól elkóborolt kutyát az EBFARM Álla-
totthon (2015 Vácszentlászló, Erdő út 75.   Vezető: 
Sipos József ebrendész Elérhetőségek:  Tel: 06-28-
700-293 Mobil: 06-20-203-2359  E-mail: ebfarm.
sipos@gmail.com) befogja, a  chip alapján beazo-

nosítja, majd visszajuttatja a gazdihoz, akit a fel-
merült költségek megtérítésére köteleznek. 

Valamire tehát előbb-utóbb így is, úgy is köl-
teni kell: vagy a kerítésre, vagy az elkóborolt 
kutyával kapcsolatban keletkező problémák 
megoldására. A kutya, a  gazdája és egyáltalán 
mindenki szempontjából jobb lenne az előbbi 
megoldást választani: a megelőzést. 

A kutyatartás szabályainak egyik lényeges te-
rülete a kutyasétáltatás. Ezzel kapcsolatban mind 
helyi rendelet, mind központi jogszabályok tar-

talmaznak előírásokat, melyeknek megszegése 
jogkövetkezményeket von maga után. Az egyik 
alapvető szabály, hogy ebet – annak nyakára 
vagy hámra csatolt – póráz nélkül közterületre 
(valamint lakóház közös használatú helyiségei-
be) vinni tilos. Ennél is szigorúbb a szabály, ha az 
eb támadó természetű. Ebben az esetben kevés a 
póráz, itt már a szájkosár felhelyezése is szüksé-
ges. Szintén tilos Aszód közigazgatási területén 
ebet felügyelet nélkül kóborolni hagyni. 

Ha valaki közforgalmú közlekedési eszközön 
szállít póráz és szájkosár nélkül kutyát, élelmi-
szert árusító üzletbe vagy játszótérre beengedi az 
ebet, szabálysértést követ el. E tiltások megszegése 
a Járási Hivatalnál von maga után szabálysérté-
si eljárást. A legszigorúbb szabályok a veszélyes 
ebekre vonatkozó tartási és sétáltatási esetekkel 
kapcsolatosak. Ezek megszegése már büntetőjogi 
kategória, és büntetőeljárást von maga után. Külön 
kiemelendő az az eset, ha a kutya emberre támad 
és sérülést okoz. Kérünk minden ebtartót, hogy 
fokozottan ügyeljenek a kutyatartás és kutyasétál-
tatás szabályainak maradéktalan betartására. 

Sztán István
polgármester

FELELŐS ÁLLATTARTÁS
Kutyák az utcákon 

2016. január elsején lépett életbe az a jogszabály, amely kimondja: tilos 
láncon tartani a kutyákat. (A korlátozás értelmében a kutyát legfeljebb 
alkalmanként lehet megkötni − például azért, hogy ne harapja meg az 
érkező postást −, de mozgásában tartósan korlátozni, életvitel szerűen 
láncon tartani nem szabad. ) Az állatvédelmi szempontból helyes és  üd-
vözlendő jogszabályváltozás következményeként azonban országszerte 
megnőtt az  utcákon szabadon kószáló kutyák száma. A gazdátlan ebek 
az úttesten áthaladva veszélyeztethetik a  közlekedés biztonságát, és 
akár még a barátságos természetűek is félelmet kelthetnek az iskolából 
hazafelé tartó gyerekekben, de egyik-másik felnőttben is. 

A beérkezett bejelentéseket rendszerezzük, 
ütemezzük, majd a hibaelhárítást, javítást a vá-
rosüzemeltetési csoport illeszti be munkatervé-

be. A sürgős intézkedést követelő bejelentéseket 
azonnal orvosoljuk. 2016-ban összesen 327 be-
jelentés érkezett a Hibabejelentésen keresztül, 

ezek nagy részét megoldottuk saját munkaerő-
vel, egy részét pedig vállalkozók bevonásával. 
A közművekre – alapvetően a közvilágítási 
hibákra vonatkozó bejelentéseket – továbbítot-
tuk a szolgáltató felé. 2016-ban összesen 48 db 
közvilágítási hibabejelentést tettünk az ÉMÁSZ 
felé, és fi gyelemmel kísértük a hibák kijavítását, 
a javítási határidők betartását is. A bejelentések 
nagy száma mutatja, szükség van az internetes 
hibabejelentő rendszerre, és örvendetes módon 
az aszódi lakosok használják is a lehetőséget.

Hamarosan elindul városunk új honlapja, amely 
nem csak külcsínben változik majd, hanem belső 
tartalma, szolgáltatásai is korszerűsödnek. A Hi-
babejelentés egy önálló menüpontban, a főolda-
lon, könnyen elérhető helyen került elhelyezésre. 
A menüpontra kattintva egy űrlap ugrik majd fel, 
ahol az adott kötelező mezőket kitöltve, majd az 
Elküldés gombra kattintva kerül be rendszerünk-
be a bejelentés. Az űrlap kitöltésénél lesz lehetőség 
kép csatolására is, tehát aki rendelkezik okos tele-
fonnal és internet kapcsolattal, az a bejelentéssel 
együtt azonnal képi információt is küldhet majd.

Önkormányzatunk továbbra is várja a város-
ban, a közterületeken tapasztalt problémákkal 
kapcsolatos bejelentéseket. Kérjük továbbá, ha va-
lahol szemetelést, rongálást tapasztalnak, és éppen 
van tettes, ne féljenek rászólni az elkövetőre. Azt 
a rengeteg munkát, energiát, erőforrást, amit ezen 
károk elhárítására fordítunk, sokkal hasznosabb-
ra is költhetnénk, mindannyiunk érdekében.

Kovács Tamás, alpolgármester

FEJLESZTÉS ALATT AZ ÖNKORMÁNYZATI 
HIBABEJELENTŐ RENDSZER

Közterületeink rendezettsége közös ügyünk. 2015 év őszén indult el a 
város honlapján (www.aszod.hu) a Hibabejelentés menüpont, ahol lehető-
ség van elektronikus levélben (e-mail: hibabejelentes@aszod.hu) illetve te-
lefonon, a 28-500-551 telefonszámon egy központi helyre továbbítani a 
közterületek állapotával, és a közművekkel (közvilágítás) kapcsolatos ész-
revételeket. A bejelentésekhez készítettünk egy űrlapot, amelyen a legfon-
tosabb, a hiba elhárításához szükséges információk rögzítésére van mód.
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, 
használói kötelesek tartózkodni minden olyan 
magatartástól, amellyel másokat, különösen a 
szomszédaikat szükségtelenül zavarnák vagy 
amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a pihe-
néshez való jog is) veszélyeztetnék. Az együtt-
élés szabályaival kapcsolatban az egyik legel-
terjedtebb tévhit, hogy szomszédokat zavaró, 
hangos tevékenységet csak este 10 óra után nem 
folytathatunk. Lehetetlen, ezért a jogszabályok 
meg sem kísérlik felsorolni azokat a tevékeny-
ségeket, amelyek indokolatlanul zavarhatják 
szomszédaink nyugalmát. Ide sorolható:
• a túl hangos zenehallgatás a napszaktól 

függetlenül,
• a hétvégi barkácsolás,
• a lakásfelújítás,

• a házibulik,
• a családi események.

Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehet-
ne vendégeket fogadni, családi eseményeket 
megünnepelni, hétvégén megjavítani a kerí-
tést. Általában felújítási munkákat és zeneok-
tatást, gyakorlást munkaidőben lehet végezni, 
hangos háztartási gépeket pedig este 21:00 
óráig lehet használni. Általánosságban elfo-
gadott gyakorlat szerint tehát 6:00 és 22:00 óra 
között lehet „zajosabb” tevékenységeket foly-
tatni, de akkor sem korlátlanul, a szomszéda-
ink szükségtelen zavarása mellett. 

Az együttélési normákat megsértő lakótársat 
először célszerű személyesen felszólítani, meg-
kérni, hogy halkítsa le a zenét vagy fejezze be 
a hangoskodást. Amennyiben ennek felszólí-

tásunk ellenére sem tesz eleget, rendőrségi fel-
jelentéssel élhetünk ellene. Ugyanis a szabály-
sértésekről szóló 2012. évi II. törvény 195.§-a 
értelmében, aki lakott területen, az ott levő 
épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tö-
megközlekedési eszközön, továbbá természeti 
és védett természeti területen indokolatlanul 
zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások 
nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett 
természeti értéket zavarja, elköveti a csendhá-
borítás szabálysértését.

A csendháborítás szabálysértés elkövetője 
5.000–150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
büntetendő. Ahány szabálysértési eljárás indul 
az elkövető ellen, annyiszor lehet ellene pénz-
bírságot kiszabni. Ha a pénzbírságot az elköve-
tő önként nem fi zeti meg, akkor azt közérdekű 
munkára vagy büntetés-végrehajtási intézet-
ben letöltendő elzárásra kell átváltoztatni.

Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés 
egymás mellett élés szabályait maradéktalanul 
szíveskedjenek betartani, a szomszédok szük-
ségtelen zavarását, bosszantását elkerülni.

Sztán István
polgármester

Tájékoztatás 

A CSENDHÁBORÍTÁS SZABÁLYAIRÓL

Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett az önkormány-
zathoz csendháborítás témakörében. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom 
a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról:

A rendelet alkalmazása során avar és kerti 
hulladéknak minősül a kert használata során 
keletkező és további hasznosításra nem kerü-
lő növényi maradvány, falomb, kaszálék, szár, 
levél és egyéb növényi maradványok (a továb-
biakban együtt: kerti hulladék.)

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmaz-
hat más kommunális, illetve ipari eredetű hul-
ladékot (PVC, veszélyes hulladék).

A komposztálásra alkalmatlan kerti hulla-
dék égetése belterületen kizárólag minden hét 
pénteken 16:00-19:00-ig lehetséges.   

A rendeletben meghatározottaktól eltérő 
égetés TILOS!

A kijelölt napokon is tilos az égetés párás, 
tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén, 
illetve ha a település területére is érvényes, köz-
pontilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, 

valamint munkaszüneti és ünnepnapokon.
Az égetést saját tulajdonú telken belül kell vé-

gezni, közterületet e célra igénybe venni tilos!
A kerti hulladékot csak olyan helyen és te-

rületen szabad égetni, ahol az égetés és annak 
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot 
nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt 
nem okoz. A tűz őrzéséről és veszély esetén an-
nak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondos-
kodni. Az égetés végén pedig meg kell győződ-
ni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni 
kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocso-
lásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

Sztán István
polgármester

Tájékoztató

A KERTI HULLADÉK ÉGETÉS RENDJÉRŐL

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.31.) ön-
kormányzati rendelete szabályozza a kerti hulladék és avarégetés rendjét.

A kormány döntése alapján hatályon kívül 
helyezik azokat a rendeleteket, amelyek sze-
rint fennmaradási engedélyt kellene kérni a 
háztartási célú kutakra – mondta Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány dönté-
se szerint a 2016. január 1-jén hatályos állapotot 
állítják vissza – hatályon kívül helyezve a tavaly 

született rendeleteket. Mint mondta, senkit nem 
kényszerítenek arra, hogy a több évtizede használt 
kutat újra engedélyeztesse több százezer forintért.

Előzmény: 
A 2016. június 4. előtt illegálisan kialakított 

kutak fennmaradását bírságmentesen kellett 
volna engedélyeztetni az illetékes vízügyi ható-
ságoknál 2018 végéig. A módosítás nem tett vol-

na különbséget a vízkivételt biztosító vízi létesít-
mények között, hanem kiterjedt volna minden 
illegálisan létesített vízbeszerző létesítményre.  

 2016. júniusáig azt a vízhasználót, aki víz-
jogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt 
biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság köte-
lezte volna a kivételezés megszüntetésére vagy 
felfüggesztésére, illetve magának a kútnak az 
átalakítására vagy megszüntetésére. Ezen kí-
vül 300 ezertől akár 1 millió forintig terjedő 
bírságot is ki lehetett volna szabni a vétkesre.

Sztán  István
polgármester

MÉGSEM KELL ENGEDÉLYEZTETNI A HÁZI KUTAKAT
Mégsem kell eleget tenniük azoknak a rendeleteknek, amelyek a kúttu-
lajdonosokat kútjaik engedélyezésre kötelezi. Az indok az, hogy senkit 
sem kötelezhetnek arra, hogy százezreket fizessen.
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A ceremónia immáron hagyományosan a 11. osz-
tályosok tarisznya átadásával kezdődött, majd a 
végzős diákok  végig vonultak az épület feldíszített 
osztálytermein, hogy így emlékezzenek az itt töl-
tött négy vagy éppen nyolc esztendő emlékezetes 
pillanataira. Ezt követően vonultak át az evangé-
likus templomban tartott istentiszteletre, amelyen 
Lőrincz Csaba parókus lelkész és Novotny Dániel 
iskolalelkész szolgált. Az igét hirdető dr. Gáncs 
Péter evangélikus elnök-püspök a felszállás előtt 
álló repülőgéphez hasonlította a diákok helyzetét, 
akik már a kifutópályán gurulnak, tekintetüket 
fölfelé szegezik, hogy aztán a magasba emelkedve 
az égbolt valamelyik irányába elkanyarodjanak. A 
felszállás azonban felelősséggel jár: a még felszálló 
ágban járó fi atalnak  döntenie kell: mely terület 
felé forduljon, mi fogja neki megadni az élet örö-
mét és értelmét. Az elnök-püspök azt kérte a bú-

csúzóktól, sose feledjék, van kihez fordulniuk, van 
kitől iránymutatást kérniük, csupán továbbra is 
kapcsolatban kell maradniuk Istennel.  

A hozzátartozók az iskolába való visszaté-
rés során adták át virágaikat szeretteiknek. A 
ballagás a gimnázium tornacsarnokában az 

ünnepséggel folytatódott. Elsőként a végzős 
diákok képviselői adták át az iskolazászlót a 11. 
évfolyam kijelölt tagjainak, majd rákötötték az 
évfolyamuk szalagjait. Ezt követően dr. Roncz 
Béla igazgató búcsúzott a diákoktól, megidéz-
ve az egyes osztályok emlékezetes pillanatait, 
eseményeit, kiemelve erényeiket, erősségeiket. 

Az ünnepség folytatásaként díjak, jutalmak  
átadására került sor. Az iskola legmagasabb elis-
merését, a Brouth János-díjat Fischl László 12. D 
osztályos tanuló vehette át, akinek teljesítményét 
osztályfőnöke, Szilágyi Zita tanárnő méltatta. 
A díjat dr. Roncz Béla igazgató nyújtotta át. Az 
iskola tantestületének értékelése alapján számos 
végzős diák vehetett át könyvjutalmat tanulmá-
nyi vagy közösségi munkája elismerésként. 

A 11. osztályok búcsúztatója, illetve a végzősök 
búcsúbeszéde után az ünnepség szép hagyomá-
nyaként Anyák Napja alkalmából a végzősök  
egy-egy szál rózsával és öleléssel köszönték meg  
édesanyjuknak a sok-sok törődést, amit eddig 
kaptak tőlük. A hagyományt egy másik követte: 
dr. Roncz Béla igazgató kezet fogott a 92 végzős-
sel, így jelezvén, most már elengedi őket, mert a 
felnőttkor küszöbére értek.

A ceremónia az iskola énekkarának szolgá-
latával és nemzeti imánk, a Himnusz közös 
eléneklésével ért véget. 

Rácz Zoltán

Idén Fisch László kapta a Brouth János-díjat 

ELBÚCSÚZTAK AZ EGYHÁZI GIMNÁZIUM VÉGZŐSEI 

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van rátok!” Ez-
zel a Péter apostoltól származó üzenettel köszöntötte dr. Gáncs Péter 
elnök-püspök az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium 92 végzős diákját az iskolai ünnepséget megelőző, az evan-
gélikus templomban tartott istentiszteleten, utalva ezzel az azóta már 
félidejéhez ért megmérettetésre. A püspöki útravalót követően az iskola 
sportcsarnokában folytatódott az alma matertől való búcsúzás.  

Június 11-én  19 órakor a Szabadság téren: 
a nyárádszeredai, Fölszállott a Páva-különdíjas 

BEKECS NÉPTÁNCEGYÜTTES 
műsora

Fotók: Koncz István
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Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével 
Sztán István úr, Aszód város polgármestere, 
Bán Mihályné az Aszódi Öregdiákok Egyesü-
letének ügyvezető elnöke, Dr. Köles Józsefné 
az Aszódi Öregdiákok Egyesületének tagja, 
valamint a Robert Bosch Elektronika Kft . kép-
viseletében János Pál úr. 

Egy iskolában a ballagás a legnagyobb ese-
mény, amit minden érintett nagyon vár. Na-
gyon sok érzelem kavarog ilyenkor a jelenlévő 
ünneplőkben: boldogság, szomorúság, hála, 
kétségbeesés, büszkeség, feszültség, aggoda-
lom, vidámság. 

Most vettünk búcsút az utolsó angol-német 
nyelvi előkészítő osztályunktól, osztályfőnöke 

Krompáczki Katalin, valamint az első emelt 
óraszámú angol és német nyelvi előkészítő osz-
tályunktól, osztályfőnöke H. Takács Gabriella. 
A két osztály tanulói közül tizenöten már ren-
delkeznek angol vagy német nyelvvizsgával, a 
többiek emelt szintű érettségin szeretnék meg-
szerezni a bizonyítványt. A magyar – francia 
két tanítási nyelvű osztály osztályfőnöke Csibi 
Gyöngyi tanárnő. Az egész osztály emelt szin-
tű érettségit tesz francia nyelvből, így szerez-
nek C típusú nyelvvizsgát. A gépészek osztály-
főnöke Veres Erika, az informatikusoké pedig 
Erdélyi Sándorné. A szakgimnazisták nagy ré-
sze nálunk marad, kihasználva iskolánk szak-
képzési kínálatát, így technikusi végzettséget 
szereznek egy tanév alatt. 

Búcsúszavainkban mi, tanárok, köszöne-
tünket fogalmaztuk meg a büszkélkedésre, 
amelyet tanulmányi versenyeken, sportver-
senyeken vagy ügyességi versenyeken érez-
hettünk. Köszönetünket, hogy aktív hozzá-
állásukkal, ötleteikkel segítették az iskolai 
rendezvényeinket, öregbítettétek iskolánk 
hírnevét. Felsorolni is nehéz lenne azokat 
az országos, megyei, regionális, városi ver-
senyeket, ahol ezek a fi atalok méltó módon 
szerepeltek. 

Az Aszódi Öregdiákok Egyesülete, hagyo-
mányosan, a kiemelkedő eredményt elért 
végzősöknek Petőfi  Aranyjelvényt adományo-
zott. Idén Bagó Letícia 12.A magyar-francia 

tagozatos, és Molnár Patrik 12.D informatika 
tagozatos tanulók kapták. Arany Oklevelet 
Kupecz Klaudia 12.A, valamint Katona Zsófi a 
12.C angol-német nyelvi előkészítő osztályos 
tanuló kapott. A díjakat Dr. Köles Józsefné 
adta át. Az egyesület idén is pályázatot írt ki 
Tomaj Gusztáv öregdiákunk emlékére „…akik 
1956/57-es tanévben érettségiztek” címmel. 
Nyertesei Szibilla Fanni és Szekrényes Linda 
12.C osztályos tanulóink. 

Technikusaink közül Hrúz Bence gép-
gyártástechnológiai technikus és Kurunczi 
Bálint elektronikai technikus vehette át ta-
nulmányi eredményéért az ezüst Petőfi  em-
lékérmet Varga Zoltán műszaki igazgatóhe-
lyettestől. 

Az ünnepség méltó alkalom volt arra is, 
hogy köszönetet mondjunk a szülőknek, 
hogy bíztak bennünk és ránk bízták gyerme-
keiket, különösen azoknak, akik második, 
harmadik gyermeküket is hozzánk hozták. 
Hálásak vagyunk Lados Zoltán, Nagyné 
Csordás Noémi és Várkonyi Rita szülőknek, 
akik az iskola mindennapi életét kiemelkedő-
en támogatták. 

Mikor a lufi k felszálltak, szívet alkotva a 
felhőtlen égen azt éreztük, szép volt, szívünk 
csordultig volt érzelmekkel, de még nincs 
vége….

Leitli Gabriella
igazgatóhelyettes

Ballagás a VSZC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumában

„AKI ELMENT, AZ ELMENT, DE AKI EGYSZER NÁLUNK VOLT, AZ TÖBBÉ 
SOHASEM MEHET EL TŐLÜNK EGÉSZEN.”

Kassák Lajos gondolatával bocsátottuk útjukra végzős diákjainkat. Idén 124-en vannak, akik életútjuk követke-
ző szakaszába lépnek át, miután az érettségi vizsgájukat is abszolválják. Elballagtak technikusaink is, 32-en. 

Fotók: Csintalan Andrea
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A 2017-2018-as tanévet ezek a diákok  már 
az új épületben kezdik, mivel annak  építése 
gőzerővel folyik.  Immáron  az is bizonyossá 
vált, hogy az intézmény ősszel nemcsak két 
új első  osztályt indít, hanem egy harmadi-
kat és egy negyediket is. Korábban erről úgy 
nyilatkozott az iskola vezetése, hogy  csak 
megfelelő létszámú szülői igény esetén kerül 
erre sor. A május 8-án a szülőknek tartott 
előzetes tájékoztatón tapasztalt hatalmas 
érdeklődés – zsúfolásig megtelt az iskola 
díszterme – után viszont ez már tényként 
kezelhető.  

Az általános iskolai beiratkozás után 
eldőlt, a Csengey Gusztáv Általános Isko-
la két első osztályt tud beindítani, mivel 33 
szülő döntött ezen tanintézmény mellett. 
Rossz hír az Újtelepen és a Falujárók úti la-
kótelepen élőknek, hogy a Rákóczi úti tagin-
tézményben ősszel nem indul első osztály, 
mert ide csak heten jelentkeztek.  Ugyanak-
kor az biztos, hogy a harmadik és negyedik 
osztályok mind a két helyen megmaradnak, 
csak kisebb létszámmal, mivel dr. Roncz 
Béla, az evangélikus gimnázium igazgatója 
a Dunakeszi Tankerülettel is egyeztetve úgy 
döntött, a 28-28 fős osztályokba 15-15 aszó-
di diák kerülhet be, a többiek a környék isko-
láiból érkeznek majd. 

A  középiskolai beiratkozások csak június 
végén  lesznek, ám az előzetes érdeklődés, és 
a felvételik megírását követően már  mind a 

két középiskola tudja, körülbelül hány diák-
ja lesz.  

A Váci Szakképzési Centrum Aszódi Petőfi  
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma négy 34 fős osztályt tervez 
indítani. Általános gimnáziumi képzés nem 
lesz, ugyanakkor továbbra is népszerű a 
francia tagozat, amelyből egy osztályt indí-
tanak, a másik leendő kilencedikes gimná-
ziumi osztály diákjai pedig emelt szinten ta-
nulnak németet, illetve angolt. Azintézmény 

szeretett volna emelt szintű matematika és 
fi zika képzést is beindítani, ám erre nem volt 
elegendő jelentkező. Az iskola rendkívüli 
felvételi eljárást indít, amennyiben ez sikeres 
lesz, még bővülhet a tanulói létszám. 

A szakgimnáziumi képzés keretében infor-
matikus és gépész osztályok indulnak a már 
említett létszámokkal. 

Ősszel az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégium két 
ötödik osztályában 34-34 diák kezdi meg 
tanulmányait. A 9. osztályosok közül emelt 
szinten 16-an angolt, 11-en németet, 7-en 
pedig biológiát tanulnak. 32 fővel indul az ál-
talános  tagozat osztálya. A jelenlegi két 8-os 
osztály tagjai kibővülve az új jelentkezőkkel 
folytatják tanulmányaikat. 

R. Z. 

BEIRATKOZÁSOK UTÁN, BEIRATKOZÁSOK ELŐTT 
Nagy várakozás előzte meg idén az általános iskolai beiratkozást váro-
sunkban. Köztudott, hogy tavaly óta az evangélikus gimnázium általá-
nos iskolaként is működik, és 2016. szeptemberében két első osztályt 
indított.

KLASSZIKUS GITÁRVERSENYT 
RENDEZTEK ASZÓDON  

Április 29-én a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskolában rendez-
ték meg immáron második alkalommal a 19. századi spanyol gitár-
művészről és zeneszerzőről, Fernando Sorról elnevezett tankerületi 
klasszikus gitárversenyt. A Budapestről, Fótról, Gödöllőről, Dunake-
sziről, Vácról érkezett ifjú zenészek mellett a vendéglátó aszódi ze-
neiskola két növendéke is versenyzett. 

A délelőtti megnyitón Eszes Katalin a Dunakeszi Tankerületi Központ köznevelési és koor-
dinációs vezetője a versenyzés fontosságát emelte ki, amely amellett, hogy remek motivációt 
ad a gyerekeknek, az  egymás megismerésének, az egymástól való tanulásnak a  lehetőségét 
is biztosítja. A társrendező aszódi önkormányzatot képviselő Kovács Tamás alpolgármester 
a zenélés öröméről személyes tapasztalatok alapján beszélt: az egyik fi a évekig gitározott, s 
bár végül  nem zenész, hanem mérnök lett belőle, a személyisége a zenetanuláson keresztül 
mindenképpen színesebbé vált. 

A versenyzők korcsoportonként mérték össze tudásukat, a zsűri pedig a hallottak alap-
ján örült a kifejezetten színvonalas produkcióknak. Fodor Ferenc gitárművész, a zsűri 
elnöke az esti gálahangversenyen – amelyen a győztesek adták elő ismét a versenydarab-
jukat - külön megköszönte a tanulók tanárainak a sok-sok türelemmel járó felkészítést, a 
diákokat pedig arra kérte, fejlesszék tovább a tudásukat, és gazdagítsák a gitározás ma-
gyarországi kultúráját. 

A nyertesek névsora:
I. korcsoport: Szarka Máté János (Vác)
II. korcsoport: Takáts Áron (Budapest)
III. Kristóf Panna (Gödöllő)
IV. Farkas Lizett (Gödöllő)
V. Dolnay Ádám (Vác)

Az aszódi zeneiskola két versenyzője az V. korcsoportban szerepelt.  Unger Valter a 3., Ka-
puszta Dominik pedig a 2. helyet szerezte meg. Mindkettőjük tanára Magyar Gábor. 

Gratulálunk! 
R. Z.
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E kedves vers kezdősora bizony igaznak bizo-
nyult, mert az időjárás néha bolondot csinált 
belőlünk, de mi kitartottunk és izgalmasabb-
nál izgalmasabb programokat szerveztünk a 
gyerekek számára, áprilisban is.

A hónap elején az óvodánkba járó „fi atalem-
berek” az Aszód Városi Kulturális Központ 
szervezésében locsolóvers versmondó verse-
nyen vettek részt, amelyre a gyerekek lelkesen 
készültek és nagy sikerrel szerepeltek.

Április 12-én a Pillangó csoport rendezésé-
ben izgalmas húsvéti tojáskeresés vette kez-
detét az udvaron, majd játékos vetélkedőkön 
vettünk részt.

A Húsvéti ünnepek után a Lim-Lom Színház 
látogatott el intézményükbe és egy különle-

ges környezetvédelmi mesét adtak elő a gyer-
mekek - és felnőttek - nagy örömére. Kiemelt 
feladatunk a környezettudatos nevelés, ezért 
is örültünk ennek a lehetőségnek, amelyen a 
gyermekek játékosan tanulták meg a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságát. 

Örömmel tudatjuk, hogy idén is jól sikerült 
az óvodaszépítés. Föld napja alkalmából a gye-
rekek virágokkal, virágfölddel és kerti szerszá-
mokkal érkezek, majd a délelőtt folyamán a 
szorgos kis kezek munkájának eredményeként 
az óvoda színes, illatos virágpompába borult. 

Április 25-én az iskolába készülő nagycso-
portosok kiránduláson vettek részt. Vonat-
tal utaztunk Gödöllőre, ahol a Királyi Várót 
néztük meg, múzeumpedagógiai foglalkozás 
keretében. Az érdekes programot követően a 
közeli parkban piknikeztünk, majd ezután a 
gödöllői mozi felé vettük az irányt, ahol a Hu-
pikék törpikék című mesefi lmet tekintettük 
meg. Hazaindulás előtt a közeli játszótéren 
töltöttünk kis időt, majd. fáradtan, de élmé-
nyekkel telve érkeztünk haza Aszódra. 

Április 27-én nyílt napot tartottunk a Nap-
sugár óvodában. Ezen a rendezvényen nem 
csak a leendő óvodásoknak és családjuknak, 
hanem a már intézményünkbe járó gyerme-
kek szüleinek is lehetősége volt betekintést 
nyerni az óvodai élet mindennapjaiba. A dé-
lelőtt folyamán a Csiga csoport gyermekei kis 
műsor keretében májusfát állítottak az óvoda 
udvarán. A tavaszköszöntő előadást követően 
a csoportok színes szalagokkal díszítették a fát. 
Ezután a Maci csoport szervezésében vásári 
forgatag vette kezdetét. Volt ott minden „mi 
szem szájnak ingere, portékák mind eladók, 
kicsiknek, nagyoknak kedvére valók”. Minden 
gyermek kapott 3 napsugár-petákot, amit el-
költhetett, jól megfontolva, mit is vásároljon a 
bőséges árukínálatból.

Tartalmas, örömteli, vidám hónapot zár-
tunk. Aki nem hiszi, járjon utána!

Karácsonyné Izeli Zsuzsanna
Petréné Magyar Mária

óvodapedagógusok,
Napsugár Óvoda

Óvodai hírek

ÁPRILISI VISSZATEKINTŐ
„Bolondos egy hónap, április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr 
sapka…” (Kányádi Sándor: Április hónapja)

HÉTPRÓBÁSOK LETTÜNK!
Elérkeztünk a hetedik próbához, amit a gyerekek már nagyon vártak. 
Időközben megérkezett a tavasz is. Újraéled minden: fű, fa, virág; 
fészket raknak a madarak.

A próbatétel során, a fészekben rejlő tojásokat kisebb-nagyobb méretű labdákkal imitáltuk. 
Ezeket kellett a gyerekeknek védeni, óvni, miközben különböző játékos tevékenységeket, 
mozgásos feladatokat végeztek a „labdatojásokkal”. Ügyesen helyezték a kosár- és karika 
fészkekbe; hordták mászás, bújás, ugrás, egyensúlyozás közben. Figyelmesen, a megbeszélt 
szabályoknak megfelelően tevékenykedtek, nagyon vigyáztak a „tojásokra”.

A próbatétel sikerességében a jelenlévő szülők segítsége is fontos volt. A játékos bemelegí-
tést egy nagyon kedves, ügyes anyuka segítségével végeztük, a többiek pedig ott segítettek a 
gyerekeknek, ahol éppen szükségük volt rá. Pl. ugrálás, bújás, egyensúlyozás.

A próbatétel végeztével felsorakozott a Szivárvány Óvoda apraja, nagyja az eredményhir-
detésre. Minden kisgyerek kapott egy aranyérmet és egy oklevelet, ami azt hirdeti, hogy 
mostantól már 

HÉTPRÓBÁS ÓVODÁS!
Zengő Jánosné óvodapedagógus

Szivárvány Tagóvoda
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Gyárthattak sakkfi gurát CNC géppel, épít-
hettek számítógép-hálózatot, elektronikus 
áramköröket. Bemutattuk a Cisco akadé-
miát, programozási nyelveket, a kódolás és 
a programozás kezdeti lépéseit. Vendége-
ink programozhattak Arduino-t, írhattak 
játékprogramot számítógépre vagy mobil-
telefonra. Készíthettek prezentációt vagy 
képeslapot. Kipróbálhattak pneumatikus 
és elektromos robotkarokat és vezérléseket. 
Ezen az éjszakán szakmai partnerünk, a 
hatvani Bosch cég is bemutatkozott és lát-
ványos bemutatókat tartott. Az érdeklődők 
kipróbálhattak fémipari alapműveleteket 
és egyszerűen előállítható tárgyakat is ké-
szíthettek. A számítógép alkatrészeinek be-
mutatását játékos vetélkedő követte. Szóval 
programokban nem volt hiány. Felkészült 

és lelkes kollégák várták az érdeklődőket. A 
résztvevők nagy fi gyelemmel nézték végig a 
kínálatot és az általuk kiválasztott progra-
mon élvezettel vettek részt. Sajnos, kevesen 
jöttek el, amelynek oka lehet a nem megfelelő 
időpont. Azonban ez egy országos rendez-
vény és mindenhol ugyanabban az időben 
került megrendezésre. Fő célja, a szakmák 
népszerűsítése, a szakképzés presztízsének 
további emelése és a pályaválasztás előké-
szítése volt. Viszont voltak, akik 22 óra után 
is szívesen maradtak volna még. Reméljük, 
jövőre több érdeklődő 6-os, 7-es tanulót és 
szüleiket fogadhatjuk iskolánkban.

2017. április 27-én iskolánkba látogatott a 
számos televíziós műsorból is ismert Török 
Gábor politológus, a Budapesti Corvinus 
Egyetem docense. A „Mi a politika?” című 

előadásból, mely a politika általános jellegét 
taglalta, többek között nemcsak az derült ki, 
hogy miért a politika az emberiség legnagy-
szerűbb és egyben legveszélyesebb találmá-
nya, vagy hogy a hatalom nem más, mint 
„árnyék a falon”, hanem az is, hogy a Th e 
Walking Dead vagy a Trónok harca soroza-
tok kiválóan példázzák a politika alapvető 
természetét.

Az előadás után a kérdések órája következett, 
ahol a választási rendszerünk, a Brexit, Tajvan 
és Kína, a CEU és sok más egyéb is felmerült.

Leitl Gabriella

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA ASZÓDON IS
A 2017. április 21-én 18:00-22:00 óra között iskolánkban is megren-
dezésre került a SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA, melynek szervezését a Nem-
zetgazdasági Minisztérium irányította a Szakképzési Centrumok és 
tagintézményeik segítségével. A résztvevők több érdekes programon 
vehettek részt.
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A parlagfűvel fertőzött területek felderítését a 
törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. A 
helyszíni ellenőrzést június 30. napja után a 
földhivatalok mezőgazdász munkatársai út-
vonalterv alapján végzik – légi és űrfelvételek, 
valamint az előző évi eljárások adataira tá-
maszkodva – együttműködve a növényvédel-
mi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, 
a civil szervezetekkel és a lakossággal.

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes 
tájékoztatása mellőzhető.

A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében 

a területileg illetékes növény- és talajvédelmi 
igazgatóságok (belterület esetén a település 
jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén 
elrendelik a közérdekű védekezést azaz „kény-
szer-kaszálást”, mely azonnal végrehajtandó.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a 
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvé-
gezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezést ab-
ban az esetben rendelik el, ha az adott területen a 
kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómia-
ilag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való 
felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja.

A földhasználó, a földtulajdonos köteles 
megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költ-
ségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a 
földhivatal és a növény- és talajvédelmi igazga-
tóság költségeit).

A költségek meg nem fi zetés esetén adók 
módjára kerülnek behajtásra.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a 
növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot 
szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni vé-
dekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság 
mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás 
mértékétől függően 15.000 – 15.000.000. Ft

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, 
hogy fenti határidőre a gyommentesítési köte-
lezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a par-
lagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke, 
nem beszélve arról, hogy gyors intézkedéssel 
mentesülhetnek a kötelező határozat és bírság,  
közérdekű védekezés költségének megfi zetési 
kötelezettsége alól.

Sztán István
polgármester

Felhívás

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS
Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók figyelmét, 
hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles 
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a helyi környezet védelméről, a közte-
rületek és az ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szó-
ló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete 

4.§(1) bekezdés rendelkezése szerint a város 
területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az 
ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói 
kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, 
hogy ingatlanukat megműveljék, rendben 
tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

Megkérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy 
az ingatlanuk előtti közterületszakasz gyom-
mentesítéséről, a járda tisztántartásáról, a 
kilógó ágak, sövények visszametszéséről, az 
árok karbantartásáról folyamatosan gondos-
kodjanak. 

Sztán István
polgármester

Felhívás

AZ INGATLANOK ELŐTTI TERÜLET GONDOZÁSA 
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az esős időjárás 
miatt idén különösen gyorsan nő a fű és a gyom. Ezzel kapcsolatosan 
tájékoztatjuk önöket arról, hogy a városkép miatt a kiemelten fontos, 
forgalmas útvonalakon az erre köteles ingatlantulajdonos által el nem 
végzett telek előtti gyommentesítést, árokkarbantartást az önkormány-
zat külső vállalkozó útján maga végezteti el. A munkák költségét a vállal-
kozó a mulasztó tulajdonosra terheli. 

JÓL VIZSGÁZOTT 
AZ ESŐVÍZELVEZETŐ 
ÁROKRENDSZER
Elkészült az az esővízelvezető 
árokrendszer, amelyet az önkor-
mányzat azért építtetett meg, 
hogy heves esőzések, hóolvadás 
után a víz ne öntse el a Falujárók 
útját, illetve ne veszélyeztesse a 
környékbeli házak lakásait.  A má-
jus közepén Aszódra zúduló zivatar 
alapján elmondható, az árokrend-
szer jól vizsgázott, a víz a Berek 
felé folyt el. Fotónk közvetlenül a 
zivatart követően készült.
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Kiülős vendéglátóhely és nyilvános illemhely is üzemel majd

KOMFORTOSABBÁ VÁLIK A VÁROS FŐTERE
Rövidesen nemcsak a padokon ülve lehet sütkérezni a Szabadság téren, 
hanem napernyők alatt hűsölve üdítőt vagy sört kortyolgatni, esetleg 
egy jót enni. 

A változás annak köszönhető, hogy márci-
usban az önkormányzat pályázatot hirdetett 
a Szabadság téren egy kiülős vendéglátóhely 
létesítésére, abban a reményben, hogy a té-
ren működő, ott melegkonyhát működtető 
vállalkozó valamelyike érdeklődést mutat az 
ötlet iránt. A felhívásra egy vállalkozó adott 
be ajánlatot, mégpedig a Chili Burger tulaj-
donosa, aki 84 négyzetméteres területet bérel 

a tér alsó részén, és azon napernyőkkel fedett 
székes asztalokat helyez el, amelyeken 150-160 
vendég foglalhat egyszerre helyet.   A vállalko-
zó havonta 1000 FT/négyzetméter bérleti díjat 
fi zet a városnak.  Mivel a város a nyári hétvégé-
ken  számos zenés kulturális programot szer-
vezett a Szabadság térre, illetve a vállalkozó 
kivetítő telepítését is tervezi, vélhetően sokan 
igénybe veszik majd az új szolgáltatást. 

Örömteli hír, hogy nemsokára nyilvános 
WC is üzemel  majd, közel a térhez,  a volt 
Tiszti Klub udvarában. Sztán István polgár-
mester lapunknak elmondta, kezdeményezé-
sére egyöntetűen rábólintott a képviselő-tes-
tület, hiszen  ez régi adóssága volt a városnak, 
nemcsak a saját polgárai, hanem a hivatalos 
ügyeiket intéző vagy éppen erre kiránduló 
átutazókkal szemben is. A saját erőből, mint-
egy egymillió Ft-ból megvalósuló illemhely 
használatáért fi zetni kell, mégpedig 100 Ft-ot. 
Az üzemeltetést ugyanis bérbe adja a város, a 
bevétel a vállalkozót illeti, akinek kötelessége 
a WC-t tisztán tartani, és a szükséges kellékek-
kel – papír, szappan stb. – ellátni. 

R. Z. 

A PODMANICZKY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA RENDEZVÉNYEI
• Június 10-én 18:00 órától bizonyítványosztással egybekötött tanévzáró hangversenyre kerül sor. Helyszín: az evangélikus gimnázium aulája.
• Június 24-én a  Képzőművészeti Tanszak kiállításának megnyitója a Múzeumok Éjszakája rendezvényén. Helyszín: Múzeum Galéria
• június 19-23-ig "Mozgó-kép" tábor (képzőművészeti tanszak) Érdeklődni: a tanszak tanárainál, 
• Improvizációs tábor (zeneművészeti tanszak) Érdeklődni: Szaniszló Richárdnál   
• Július 31-augusztus 5-ig: kézműves és néptánc tábor. Érdeklődni: Bóka Borbálánál 20/314 3416

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
MÁJUS: 
27-28.: Dr. Márton János 30-400-9819  

JÚNIUS:    
3-4- 5.: Dr. Szőke Zsolt 20-956-6529
10-11.: Dr. Dobos László 20-925-3824
17-18.: Dr. Tóth Béla 30-449-6319
24-25.: Dr. Fodor Sándor 20-446-0938

GYÓGYSZERTÁRI

ÜGYELET 
Szombatonként: 8-12

Vasárnaponként: 9.30-11.30

Szent István Patika:
Május 27-28. 

Június 5., Június 10-11., Június 24-25., Július 8-9.

Városi Gyógyszertár:
Június 3-4., Június 17-18., Július 1-2., Július 15-16. 
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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

 06 28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna

 06 28 500 035
Dr Horváth Anna szabadsága alatt 
 ugyanabban az időben helyettes: 

 Iklad-Domony gyermek ügyeletese: 
 Dr Vass Anna

Néhány utca esetében türelmet kér az önkormányzat

MÁR FELMÉRTÉK A KÁTYÚKAT VÁROSUNK ÚTJAIN

Az idei tél alaposan elbánt a város önkormányzati útjaival is, közel dupla 
annyi kátyút kell kijavítani, mint tavaly ilyenkor. A javítandó kátyúk felmé-
rése megtörtént, mintegy 200 négyzetméternyi felületet kell kijavítani. 
Mivel az erre szánt 3 millió Ft-os keretösszeg nem éri el közbeszerzési 
értékhatárt, a  kivitelezőt az ajánlatkérési eljárást követően választják 
ki, akivel várhatóan május végén – a képviselő-testület májusi ülésén 
hozott döntését követően – köt szerződést az önkormányzat.  

Néhány útszakasz esetében ugyanakkor türelmet kér az önkormányzat. Sztán István polgármes-
ter tájékoztatása szerint a Szent Imre, a Mély út és a Régész út egy-egy szakaszának felújítására, 
illetve a Bocskai és a Bercsényi utcában újépítésre pályázott. Amennyiben a város ezen utcákban 
is elvégeztetné  a szükséges munkákat a pályázat eredményhirdetése előtt, úgy elvesztené jogo-
sultságát az állami segítségre. A város első embere ugyanakkor elmondta, a legdurvább gödröket 
ideiglenesen betömködik. 

Nemcsak út-hanem járdaépítésre is pályázik Aszód. Amennyiben megnyeri az igényelt közel 
10 millió Ft-ot, úgy a Deák Ferenc utca jobb és baloldali járdáját építteti újjá.  A kerékpárral köz-
lekedőknek is érdemes reménykedni: amennyiben a város nyer az erre kiírt VEKOP-pályázaton, 
a megvalósuló kerékpárutaknak, kijelölt kerékpáros sávoknak köszönhetően  jóval könnyebb 
lesz majd drótszamárral közlekedni településünkön. 

R. Z. 

ISMÉT ÖREGEBB LETT…
...az Aszódi Tükör, amelynek első száma 28 évvel ezelőtt, 1989 májusá-
ban jelent meg a Művelődés Háza kiadványaként. A lap felelős szerkesz-
tője az intézmény akkori igazgatója, Dinnyés László volt. 

Az újság címoldalára Bagyin József korábbi 
polgármester ekkor még tanácselnökért  írt kö-
szöntőt nemcsak az aszódiak, hanem a környék-
beliek számára is. Ugyanis Iklad és Domony 
közigazgatásilag szintén Aszódhoz tartozott.   

Az első számban a szerkesztők  27 polgárt kér-
deztek meg arról, ismerik-e az akkori országy-
gyűlési képviselő, Cselőtei László munkáját, 
és  szavaznának-e rá a következő választáson. 
Beszámoló készült a veszélyes hulladéklerakó 
és a Települési Ellenőrzési Bizottság munká-
járól. A közéleti hírekben az MSZMP Aszód 
Nagyközségi Pártbizottság munkatervéről ol-
vashattak. Meginterjúvolták  Frajna Miklóst, a 
Hazafi as Népfront akkori elnökét  is. 

A lap elindulása óta 28 év telt el. Sok minden 
megváltozott azóta. Ma már egy nyomtatott 
lap nem tud olyan gyors lenni, mint az online 
és az úgynevezett web 2 média. Lassan egy más  
funkciója is kezd előtérbe kerülni: az emlékek 
megőrzésének fontossága. A papír ugyanis már 
bizonyította: megfelelő körülmények között 
tárolva évszázadokig képes megőrizni a ráírt, 
rányomtatott anyagot. A korszerű technikák 
esetében ugyanakkor nincs bizonyosság. Még 
a szakemberek véleménye is megoszlik abban 
a kérdésben, hogy meddig marad meg az infor-
máció egy CD vagy DVD lemezen. Van aki 5, 
van, aki 30 évet emleget.  A háttértárolók egy 

része rendkívül sérülékeny fi zikai ráhatások 
esetében, és akkor még nem is beszéltünk a 
vírusokról, amely a sorozatos kibertámadások 
miatt nem kis riadalmat okoznak mostanában. 

Természetesen reménykedem, hogy az Aszó-
di Tükör továbbra is a város egyik információs 
forrása marad, és az előbb említett – nevezzük 
feladatkörnek – emlékmegőrző funkció tovább-
ra is másodlagosnak tekinthető. 

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

Következő megjelenés: július 13.
Lapzárta: július 4.

„ARANYOS” 
A CSENGEY ISKOLA 
GYERMEKKÓRUSA!  

Aranyminősítést, valamint az „Év kó-
rusa” kitüntető címet kapta  az aszódi 
Csengey Gusztáv Általános Iskola gyer-
mekkórusa a május 20-án Veresegyházon 
megrendezett Éneklő Ifj úság Hangverse-
nyen. A kis közösség 30 év után érdemelte 
ki ismét ezt az elismerést.  A kórust vezető 
Énok Nagy Levente ugyancsak elismerő 
oklevelet vehetett át. Gratulálunk a szép 
teljesítményért! 
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NEM MEGY A PONTSZERZÉS 
Nehéz hónapon van túl városunk labdarúgó csapata. A bajnokság él-
csapatai ellen kellett felvenni a harcot, többségében megfogyatkozott 
kerettel, a bravúrok pedig sajnos elmaradtak.

Úri KSK – Aszód FC: 4-0 (2-0) 
Szombati mérkőzés révén sajnos ismét renge-
teg hiányzó nehezítette a csapat összeállítását. 
Szerencsére vannak fi atal tehetségek , akik 
így megkapják az esélyt a bizonyításra. Az 
első negyedóra kiegyenlített játékát követő-
en két egyéni hiba miatt kétgólos hátrányba 
kerültünk. Bár fi atal csapatunk nem omlott 
össze és a félidő hátralévő részében megvol-
tak a lehetőségek a szépítésre, nem sikerült 
gólt szerezni. A  második félidőben is voltak 
egy vitatott gól eldöntötte  a meccset,  ráadá-
sul emberhátrányba is kerültünk. A hazaiak 
megérdemelt, de a gólarányt tekintve túlzó 
különbségű győzelmet arattak.

Aszód FC – Bagi TC’96 2-3; (0-2) 
Gólszerző : Berndt András (2)
Még mindig a megye egyik legnagyobb 
rangadójaként tartják számon a két csapat 
találkozóját, sajnos ez a nézők számán ez-
úttal annyira nem érződött. Nagy elánnal 
kezdett csapatunk, de folytatódott az elmúlt 
hetek pechszériája, mi két kapufát rúgtunk a 
bagiak pedig két gólt. A második félidőben is 
mi irányítottuk a játékot,  sikerült a szépítés, 
sőt az egyenlítés is közel volt, ám a  második 

egyértelmű 11-est sem fújta be a bíró. Majd 
eljött az a pillanat amikor Fortuna végleg el-
engedte a kezünk: egy szerencsétlenül patta-
nó labda csapta be Téglás kapust.  A csapat 
ezután sem adta fel, újra szépítettünk ,de az 
egyenlítésre nem maradt már idő. Összessé-
gében sok igazságtalan történt ezen a mecs-
csen és nem megérdemelt vendég győzelem 
született.

Törtel KSK – Aszód FC 5-1 (2-1)
Gólszerző: Berndt András 
Ismét egy szombati idegenbeli meccs, ráadásul 
a listavezető otthonába... Nem a legjobb kilá-
tásokkal vártuk a mérkőzést. Ennek ellenére 
remekül kezdett csapatunk, és Kovács szép 
beadását a hetek óta remek formában játszó 
Berndt András váltotta gólra. A hideg zuhany 
azonban felébresztette a több korábbi NB-2-es 
és NB 3-as játékossal kiálló,  egyértelműen a 
bajnoki címre törő hazaiakat, akik szép lassan 
felőrölték a mieinket, és esélyeshez méltó 5-1-es 
győzelmet arattak.

Aszód FC – Sülysáp 0-4 
Talán már leírni sem érdemes de ismét 
számtalan eltiltottal, sérülttel fogadtuk a 

bajnokság egyik élcsapatát. Mivel a kiesés 
réme már nem fenyegeti a csapatot, bátran 
lehetett ezen a meccsen is kísérletezni saját 
nevelésű játékosokkal , akik bár 4-0-ás vere-
séget szenvedtek,  játékban méltó ellenfelek 
voltak. Ha majd egy kis rutint is szereznek, 
ezeket a meccseket megnyerik. Most még 
nem maradt más, mint gratulálni az ellen-
félnek.

Aszód FC-Hévizgyörk 0-3 (0-3)
A Bag elleni találkozóhoz hasonlóan ez a 
meccs is nagy presztízzsel bír a Galgamen-
tén. A tabellán mögöttünk álló györkiek 
ellen joggal bízhattunk abban,  hogy vissza-
találunk a győzelem útjára. Az élet azonban 
nem így akarta, hiába dolgoztuk ki a helyze-
teket, ismét kimaradt minden, a futball pedig 
megint büntetett:  egy sérülés miatt 10 aszódi 
volt a pályán. Ezt kihasználták a vendégek 
és vezetést szereztek. Próbáltunk azonnal 
válaszolni, helyette két újabb vendégtalálat 
következett. A második félidőben már nem 
változott a játék képe, az ellenfél  magabizto-
san gyűjtötte be a 3 pontot.

Három fordulóval a bajnokság vége előtt az 
Aszód FC a 11.helyet foglalja el a tabellán. Bíz-
zunk a szebb zárásban!

Hajrá 
Aszód!

OLVASÓINK 
FIGYELMÉBE! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
nyári szabadságolások miatt az 
Aszódi Tükör legközelebb július 
13-án összevont júniusi-júliusi 
számmal jelentkezik. Az újság 
lapzártája: július 4. 

Elnézést kérek mindazoktól, akiknek – 
anyagtorlódás miatt – az írása most ki-
maradt, illetve azoktól is, akikkel riport 
készült, de nem tudott megjelenni. Az 
összevont számban ezeknek természete-
sen helyet biztosítok. 

Tisztelettel:
Rácz Zoltán 

felelős szerkesztő 
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SUDOKU

Könnyű Közepes

Áprilisi sudoku rejtvényünk sorsolásán a 
Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutal-
ványát Békei Ágnes  (Petőfi  Sándor utca 16.)  és 
Nagy Jónásné  (Falujárók útja 5/17.)  nyerte.  

A kitöltött sukodu táblákat 2017. június 15-
ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk 
postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó 
szórakozást kívánunk!
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