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Nemcsak a győztes párt, Vécsey László is triplázott

A FIDESZ–KDNP NYERTE
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁST
2 millió 603 ezer 496 szavazattal – ami a szavazók 48,89 %-át jelenti – a Fidesz-KDNP választási szövetség kapta a legtöbb voksot, így megnyerte a 2018. április 8-án
tartott országgyűlési választást. Jelöltjeik közül 91-en nyertek az egyéni választókerületükben, míg a töredékszavazatoknak köszönhetően az országos listáról
további 43 jelöltjük szerzett képviselői helyet. Mindez azt jelenti, hogy a kormánypárt 134 mandátummal ismét kétharmados többséget tudhat a magáénak.

Az ellenzéki pártok közül a Jobbiknak 25, az
MSZP-Párbeszéd választási szövetségnek 20, a
DK-nak 9, az LMP-nek 8 képviselője ülhet a parlamentbe. 1-1 mandátumot szerzett az Együtt,
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint a független Mellár Tamás.
Pest megye 6-os számú választókerületében
Vécsey László (Fidesz-KDNP) 28.675 szavazatot
kapott, messze megelőzve ezzel az LMP színeiben induló Lengyel Szilviát (14.002) és a Jobbik

által indított Víg Jánost (11.848). Ez azt jelenti,
hogy immáron harmadik alkalommal képviselheti térségünket a Parlamentben.
Aszódon 3437-en mentek el szavazni, ami a
választópolgárok, 72,08 %-át jelenti. Közülük
1617-en szavaztak a Fidesz KDNP jelöltjére, Vécsey Lászlóra. A vetélytársak közül Lengyel Szilvia 654, míg Víg János 697 voksot kapott.
Az új Országgyűlés várhatóan május 7-én
tartja alakuló ülését.

Lakossági fórumot tartottak a vasútfejlesztésről

AZ ASZÓD-TURA KÖZTI SZAKASZON
MÁR MEGINDULT A MUNKA
Lakossági fórumot tartottak a Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítésének
és az ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének programjáról a kivitelező cég,
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. munkatársai. A tervek ismertetése után az érdeklődők kérdezhettek is. Az esemény nem volt sajtónyilvános, így lapunk a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatójának, Karcagi Orsolyának a
közreműködésével tájékozódott az immáron megkezdődött fejlesztés Aszódot érintő részleteiről.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a
vasútvonal nyomvonala megmarad, csupán
ívkorszerűsítésre kerül sor a vasútvonalon. Az
53 kilométer hosszúságú pályaszakasz átépítését követően – melynek során a felsővezeték
rendszert is kicserélik, valamint korszerűsítik
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a biztosítóberendezéseket és átépítik az állomási kitérőket – a nyílt szakaszokon a vonatok
nagyobb tengelyterheléssel és akár 160 km/h-s
sebességgel közlekedhetnek majd.
A korszerűsítés során az aszódi vasútállomást
átépítik. A felújítás alatt az utasok kiszolgálása

zavartalanul működik, mégpedig az épületek
mellett elhelyezett konténerekben, amelyekben váróterem, nyilvános mosdó és pénztár
kap ideiglenesen helyet. A felvételi épületben
– értsd: a forgalmi szolgálattevők helyisége – új
elektronikus biztosítóberendezés elhelyezése
tervezett, a régi rendszer az előbbi beüzemelését követően elbontásra kerül.
Az utasok számára a vágányok megközelítése a korábbiakhoz képest sokkal biztonságosabb lesz az azokhoz vezető gyalogos aluljáró
megépítését követően. A tervezők gondoltak
a mozgáskorlátozottakra is, ők liftek segítségével tudnak majd a megfelelő peronra eljutni. A peronokhoz tetőket építenek, hogy a
vonatra várakozók esőben vagy hóesésben se
ázzanak meg.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2018. március 22.
34/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat a 2017.
évi Beszámoló Aszód település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete-jelen határozat mellékletét képező - Aszód
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
2017. évben végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki a végzett
munkáért.
35/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat a
2018/2019-es nevelési évre az óvodai
beiratkozás időpontjának meghatározásáról

1. Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aszódi Napsugár
Óvodában (2170 Aszód Szent Imre u. 1.) 2018.
április 23.-án 8.00 - 12.00 óráig és április 24.-én
13.00 - 16.00 óráig, a „Szivárvány” Tagóvodában (2170 Aszód, Falujárók útja 5. ) 2018. április 25.-én 8.00 - 12.00 óráig, és április 26.-án
13.00 - 16.00 óráig szervezi meg beiratkozást. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat
mellékletét képező a beiratkozásról szóló fenn-

tartói hirdetmény közzétételére.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aszódi Napsugár Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben
indítható csoportok számát a beiratkozás után
határozza meg.
36/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat az
Aszód és Társult Önkormányzatok
Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás módosításának
jóváhagyására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester előterjesztésében a Társulási
Megállapodás módosítását megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítását ennek a határozatnak a
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta.
37/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat
Megállapodások civil szervezetekkel a
2018. évi költségvetésben jóváhagyott
támogatások átadásáról (Aszódi Szaba-

didősport Egyesület)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - az Aszódi
Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 2170
Aszód, Szabadság tér 9.), melyben 2018. évre
összesen 250 000.- Ft, azaz kettőszázötvenezer
forint támogatást nyújt.
A megállapodás határozott időre, 2018. január
1. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2018. évi pénzügyi támogatás Aszód város
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a város
polgármesterét a megállapodás aláírására.
38/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat
Megállapodások civil szervezetekkel a
2018. évi költségvetésben jóváhagyott
támogatások átadásáról (Aszód FC)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt - jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal - az Aszód FC
Sportklubbal (székhelye: 2170 Aszód, Sportpálya 010.), melyben 2018. évre összesen 3 900
000.- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint
támogatást nyújt.
A megállapodás határozott időre, 2018. január
1. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2018. évi pénzügyi támogatás Aszód város
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a város
polgármesterét a megállapodás aláírására.
39/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat civil
szervezetek támogatásának 2018. évre
vonatkozó pályázati kiírására

1. Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására a civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013.
(VII.5.) rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező tartalommal.
2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (800 e Ft összeget) az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (11.23.) önkormányzati rendeletének 8. tájékoztató tábla
Aszód Város Önkormányzata és az Aszódi Polgármesteri Hivatal által adott visszatérítendő
és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi
alakulása (Civil szervezetek, egyesületek) sor
terhére biztosítja.
40/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat
önkormányzati tulajdonú helyiségek
ingyenes és kedvezményes használatba adásáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
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tülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.
(XI. 13.) önkormányzati rendelet 23. § alapján
alábbi feltételekkel, az alábbi kérelmezőknek, ( továbbiakban: kedvezményezettek) az
alábbi helyiségekre vonatkozóan 2018. január
1 – 2018. december 31. napjáig engedélyezi a
térítésmentes használatot
1. Aszódi Városi Ulti Klub - ÁVKK kéthetente
csütörtök 17.00-21.30 óra
2. Aszódi Városi Nyugdíjas Klub - Hatvani u. 1.
hetente klub foglalkozás
3. Cukorbetegek Egyesülete Aszód ÁVKK kisterem havonta utolsó csütörtök 15.00- 16.00
óra
működésük elősegítése céljából.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. január 1- 2018.
december 31 napjáig engedélyezi a MEMOREX
Aszód Kft. részére (székhely: 2170 Aszód Madách tér 15.) az Önkormányzat tulajdonában
álló, 2170 Aszód, Falujárók útja 5. szám alatti
Idősek Napközi Otthonában lévő közösségi
szoba használatát hétfőnként és péntekenként
18.20-19.20 óra között pilates jóga foglalkozás
megtartása céljából kedvezményesen 1.000 Ft/
óra/helyszín bérleti díj megﬁzetése mellett.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
bérleti díj az ÁVKK kisterem és a Hatvani u. 1.
esetében 2.785 Ft/óra, a Kistérségi Gondozási
Központ esetében 2.530.- Ft/óra lenne, azonban a fent felsoroltak részére ingyenes illetve
kedvezményes használatot biztosít az alábbi
feltételekkel:
– a helyiség(ek) fenntartásával, üzemeltetésével esetlegesen felmerülő többlet költségek a
használókat terhelik,
– az ingyenes használattal kapcsolatban felmerülő esetleges ÁFA-ﬁzetési kötelezettség a
hatályos adójogszabályok rendelkezései alapján az igénybevevőket terheli,
– a kedvezményezettek a kérelemben meghatározott tevékenység, sporttevékenység céljára használhatják a helyiségeket, a használatra
vonatkozó megállapodásban meghatározott
módon,
– a kedvezményezett a helyiség használatát
másnak nem engedheti át, abban üzleti tevékenységet nem folytathat,
– a kedvezményezett köteles a helyiséget
visszaadni, ha azt működéséhez nem használja,
a kedvezményezett az ingyenes/kedvezményes használat megszűnésekor ráfordításainak,
illetve azok időarányos részének megtérítésére
nem tarthat igényt, a helyiséget kiürítve, tisztán, az átadáskori állapotban és felszereltséggel köteles visszaadni,
– a használat megszűnésekor a használó köteles a használt helyiséget kiürített és kitakarított állapotban visszaadni, és a használat meg-
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szűnésével kapcsolatban semmilyen igénnyel
nem léphet fel a használatba adóval szemben.
41/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat a 883
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület 883 hrsz.-ú,
természetben 2170 Aszód, Baross utca 5. szám
alatti ingatlanra érkezett pályázatot értékelte,
és úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant
Scsukáné Vermes Mónika (2170 Aszód, Falujárók útja 5/12. 2lh. Fszt 3.) részére a pályázó által
ajánlott 15.550.000 Ft összegben értékesíti. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
42/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat az
Aszód 1640 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan földhivatali megnevezésének módosításáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aszód 1640 helyrajzi
számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan
földhivatali megnevezésének módosításáról
szóló előterjesztést, és a következő határozatot
hozza:
1. Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Aszód
1640 helyrajzi számú, árok megnevezésű ingatlant a továbbiakban beépítetlen terület-ként
kívánja hasznosítani
2. Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál
a használati mód változásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről intézkedjen.
43/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat az
Aszód 1640 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan földhivatali megnevezésének módosításáról
(vízjogi szakvélemény)

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aszód 1640 helyrajzi
számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan
földhivatali megnevezésének módosításáról
szóló előterjesztést, és a következő határozatot
hozza:
1. Képviselő-testület felkéri Polgármestert
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal Földhivatali Osztályához benyújtandó vízjogi szakvélemény elkészíttetésére. A
szakvélemény fedezetét Aszód Város Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) számú
rendelete szerinti Dologi kiadások Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok soron kell biztosítani.
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2. Képviselő-testület megbízza Polgármestert, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges
előzetes szakhatósági hozzájárulást/hozzájárulásokat szerezze be.
3. Képviselő-testület kéri Polgármestert, hogy
a megtett lépésekről a soros testületi üléseken
folyamatosan számoljon be.
44/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat az Aszód
Szabadság tér 9. alatti önkormányzati tulajdonú épület energetikai felújításához beérkezett
ajánlatokról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Szabadság tér 9. alatti
önkormányzati tulajdonú épület energetikai
felújításához beérkezett ajánlatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Polgármestert, hogy az Aszód
Szabadság tér 9 (hrsz 283) alatti önkormányzati épület energetikai felújításához szükséges
tervdokumentáció elkészítésére ismételt ajánlati felhívást bocsájtson ki a 13/2018. (I.25.) ÖKT
sz. határozatban meghatározott szakágakban
és feladatokra 2018.05.10-i beadási határidő
megjelölésével
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete felkéri Polgármestert, hogy az ajánlatkérés eredményét terjessze a májusi képviselő-testület ülés elé.
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45/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat az
Aszód, a Falujárók útja 5. Szivárvány
Tagóvoda és Kossuth Lajos utca78 Háziorvosi Rendelő és Védőnői szolgálat épületeinek gépészeti felújításának terveiről

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete folytatni kívánja intézményei energetikai felújítását. Szükségesnek mondja ki a
Falujárók útja 5. szám (1357/5 és 1357/4 hrsz.)
alatt található Szivárvány Tagóvoda valamint
a Kossuth Lajos utca 84. szám (101 hrsz.) alatti
Háziorvosi Rendelő épülete épületgépészeti és
épület-elektromos felújításának előkészítését,
a szükséges tervek elkészítését.
2. Képviselő-testület megbízza Polgármestert
a tervezők kiválasztásához szükséges előkészítő
munka (műszaki speciﬁkáció összeállítása, ajánlatkérés, ajánlatok kiértékelése) elvégzésével.
3. A nyertes tervező kiválasztásáról Képviselő-testület az ajánlatok beérkezését követő
képviselő-testületi ülésen dönt.
46/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzata 2018. évi
közbeszerzési tervéről

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező - 2018.
évi összesített és nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2018. évi közbeszerzési tervnek a város hivatalos honlapján történő közzététele felől.
47/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat a
32/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozatának
2. 3. 5. és 6. pontjának visszavonásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 32/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozatának 2. 3. 5. és 6. pontját visszavonja.
48/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat a
PM_ONKORMUT_2018 pályázaton való
indulás előkészítéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a PM_ONKORMUT_2018 pályázaton való indulás előkészítéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete megbízza Polgármestert, hogy a 31/2018.(II.22.)
ÖKT sz. határozat 3. pontjában meghatározott belterületi utak felújításának tervezésére Viaplan 2000
Bt.-vel (2170 Aszód, Rákóczi út 14/A.) 390.000 Ft +
105.300 Ft ÁFA = 495.300 Ft értékben az ajánlati felhívásnak és az ajánlatnak megfelelő tartalommal a
szerződést megkösse. A munka fedezete Aszód
Város Képviselő-testületének az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) számú rendelete szerinti Felhalmozási kiadások út- és
járdaépítés soron rendelkezésre áll.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-

lete felhatalmazza Polgármestert, hogy pályázati
tanácsadás, szakértés feladat ellátására a 31/2018.
(II.22.) ÖKT határozat 2. és 3. pontban felsorolt utak
esetében az alábbi vállalkozóktól kérjen ajánlatot.
– Pro Regio Nonproﬁt Kft. , 1146 Budapest
Hermina út 17.
– M.T. HARDY Kft, 2740 Abony, Tamási Áron út
4-6.
– GEKKO Consulting Kft., 1125 Budapest Istenhegyi út 59-61.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat összege
nem haladja meg a pályázatban elszámolható
mértéket, úgy felhatalmazza Polgármestert
a szerződés megkötésére. Az elszámolhatónál magasabb ajánlati összegek esetén kéri az
ajánlatok kiértékelésének Képviselő-testület
elé terjesztését.
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy
nyertes pályázat esetén, projektmenedzsment
feladatok ellátására a 31/2018. (II.22.) ÖKT határozat 2. és 3. pontban felsorolt utak esetében az
alábbi vállalkozóktól kérjen ajánlatokat:
– Pro Regio Nonproﬁt Kft. , 1146 Budapest
Hermina út 17.
– M.T. HARDY Kft, 2740 Abony, Tamási Áron út
4-6.
– GEKKO Consulting Kft., 1125 Budapest Istenhegyi út 59-61.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat összege
nem haladja meg a pályázatban elszámolható
mértéket, úgy felhatalmazza Polgármestert
a szerződés megkötésére. Az elszámolhatónál magasabb ajánlati összegek esetén kéri az
ajánlatok kiértékelésének Képviselő-testület
elé terjesztését.
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy
nyertes pályázat esetén a projekt keretében
szükséges közbeszerzési feladatok ellátására a
31/2018. (II.22.) ÖKT határozat 2. és 3. pontban
felsorolt utak esetében az alábbi vállalkozóktól
kérjen ajánlatokat:
– Prolixitas Közbeszerzési Tanácsadó Bt.,
2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.
– Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda, 1137
Budapest, Radnóti M. u. 40. II. 09.
– TAKTA-OSI Kft., 1028 Budapest, Dózsa
György utca 27.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat összege
nem haladja meg a pályázatban elszámolható
mértéket, úgy felhatalmazza Polgármestert
a szerződés megkötésére. Az elszámolhatónál magasabb ajánlati összegek esetén kéri az
ajánlatok kiértékelésének Képviselő-testület
elé terjesztését.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy nyertes
pályázat esetén a projekt keretében szükséges kivitelezési feladatok ellátására a 31/2018.

(II.22.) ÖKT határozat 2. és 3. pontban felsorolt
utak esetében az alábbi vállalkozóktól kérjen
ajánlatokat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvényben előírtaknak megfelelően
– Tanka-PIDÓ Kft., 2112 Veresegyház, Szadai
út 3.
– MASTER RIDE Kft., 3373 Besenyőtelek, Dózsa
Gy. út 711 hrsz.
– Megyeri Kovács Kft., 1044 Budapest, Fadrusz János u. 22.
– KORNÉL-BAU Kft., 3035 Gyöngyöspata, Pata
vezér út 42.
– Andezit Kft., 3200 Gyöngyös, Vasút út 5.
A Képviselő-testület kéri, hogy a Polgármester a közbeszerzési eljárás eredményét döntésre terjessze Képviselő-testület elé.
49/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat a
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
alapfeladat bővítésének véleményezéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján
támogatja a Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola alapfeladat bővítését új tanszak indítását
és létszám bővítést a 2192 Hévízgyörk, Ady E. u.
143. sz. alatti telephelyre vonatkozóan.
50/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat többfunkciós kulturális központ létesítésének előkészítő lépéseiről

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek mondja ki többfunkciós
kulturális központ létesítését az Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám (109 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a korábban
Tüdőbeteggondozó Intézet üresen álló épületének bővítésével.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy egy
többfunkciós kulturális központ megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése érdekében
szaktervezőktől ajánlatokat kérjen be.
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok alapján, szükség
esetén soron kívüli képviselő-testületi ülésen,
de legkésőbb a 2018. április 19-i rendes ülésén
dönt a megvalósíthatósági tanulmány tervezőjének személyéről.
51/2018.(III.22.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 12-én hozott 19. számú
határozat, valamint a 2018. február 22-én hozott
21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,31.,32.,
határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri jelentést elfogadja.

2018. április
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Lakossági fórumot tartottak a vasútfejlesztésről

AZ ASZÓD–TURA KÖZTI SZAKASZON
MÁR MEGINDULT A MUNKA

(Folytatás az 1. oldalról.) A P+ R program keretében új, mintegy 70 férőhelyes gépkocsi
parkoló épül egy közel 60 férőhelyes kerék-

pártárolóval kiegészítve. A projekt keretében
felújítják a buszvégállomást is, amelynek keretében a buszfordulókat új burkolattal látják

A MÁV-START ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. március 28-tól május
31-ig Isaszeg – Gödöllő és Aszód – Tura állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint
közlekednek.

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. március 28-tól május
31-ig Isaszeg – Gödöllő és Aszód – Tura
állomások között végzett pályakarbantartási

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

munkák miatt a Budapest – Hatvan vasútvonalon az alábbi módosított menetrend szerint
közlekednek a vonatok. Isaszeg – Gödöllő,
Aszód – Tura és Aszód – Hatvan állomások

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Április

☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, mielőtt
szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy
a múlt jelen legyen!” Telefon: 20 824 4687.
☐ Az Aszódi Kertészetbe főállásba férﬁ munkatársat keresünk ﬁzikai munkára. Kertészeti tapasztalat előny. Részmunkaidős állásba
könnyebb ﬁzikai munkára heti 2-3 alkalomra
alkalmazottat keresünk. (Kismamák, diákok
vagy nyugdíjasok is jelentkezhetnek.) Telefon:
06 30 33 27 947.

28-29.:
Dr. Fodor Sándor
Április 30-máj.1.:
Dr. Tóth Béla

(+36) 20 446 0938

R. Z.

között vonatpótló autóbuszok közlekednek, a sötétített alappal jelölt menetrend
szerint.
A vágányzár időtartama alatt jelentős változások lesznek a menetrendben, ezért ezúton is kérjük, hogy az utasok ne megszokás
szerint közlekedjenek, ﬁgyeljék a kihelyezett
tájékoztató hirdetményeket, illetve használják a www.mavcsoport.hu oldalon elérhető
MÁV-START menetrendi keresőjét az aktuális
információkért.

ISMÉT ZENÉS ÉBRESZTŐ
MÁJUS ELSEJÉN
Több éve hagyomány már, hogy május
első napján – amely munkaszüneti nap
– a Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola fúvószenekara teherautón járja a
város utcáit, és indulókkal ébreszti településünk lakóit.

(+36) 30 449 6319

Május

5-6.:
Dr. Németh Mihály
12-13.:
Dr. Dobos László
19–21.:
Dr. Szőke Zsolt
26-27.:
Dr. Fodor Sándor

majd el. Sajnos ez várhatóan nem készül el
a teljes vasúti kizárás megkezdéséig, amely
2019. februárjában indul és egészen az év végéig tart. Minden bizonnyal ez igényli majd a
legnagyobb türelmet mind az utazók, mind az
Aszódon közlekedők részéről. Előbbieknek az
átszállások miatt megnövekvő menetidővel
kell megbarátkozniuk, míg utóbbiaknak a város egyes napszakokban már most is zsúfolt
forgalmára rázúduló buszok okozta többletterheléssel. Arra a kérdésre, hogy a vonatforgalom kiváltására mennyi autóbuszra lesz
szükség, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója
nem tudott érdemben válaszolni, mondván,
az a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. illetékességébe tartozik.
A vágányzárról és a pontos menetrendről
tájékozódni az ELVIRA menetrendi keresőben, a MÁV-csoport honlapján a vágányzári
hírekben, az állomási hirdetményekből, vagy
a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál
lehet.

(+36) 30 275 4718
(+36) 20 925 3824
(+36) 20 956 6529
(+36) 20 446 0938

A sokak által kedvelt esemény idén is megrendezésre kerül. Sztán István polgármester lapunknak
elmondta, a teherautót ezúttal is Horváth Jenő
vállalkozó biztosítja, aki még egy sörcsapot is
felszereltet a gépjárműre. A tervek szerint ezúttal több helyen áll meg majd a jó öreg Csepel, így
a legfrissebbek és legfürgébbek a zenehallgatáson túl ingyen sörhöz is hozzájuthatnak. Állítólag
más meglepetés is lesz, ám erről már nem árult el
részleteket a város első embere.
R. Z.

2018. április
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TISZTELT ASZÓDIAK!
Az utóbbi időben többen hozzám, a polgármesterhez fordultak a hulladékszállítással kapcsolatban felmerült panaszaikkal, kéréseikkel. Bizalmuk megtisztelő, de
a szemétszállításra vonatkozóan Önök nem velünk, az önkormányzattal, hanem
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel vannak szerződéses kapcsolatban. Minden szemétszállítással kapcsolatos észrevétellel forduljanak tehát közvetlenül hozzájuk.

Ha szállítási kimaradás van, azt is közvetlenül
feléjük szükséges jelezniük, hiszen intézkedni
is ők tudnak.
A kommunális hulladék elszállítása mellett
a többlet és a zöld hulladékot is begyűjtik, de
kizárólag az általuk forgalmazott zsákokban. A
többlet és a zöld hulladék gyűjtéséhez a biológiailag lebomló zsákok megvásárolhatók az
aszódi értékesítési pontokon: Samu Gazdabolt
Aszód, Kossuth u. 16., Péter Lajosné Lakótelepi
Hobby Bolt, Aszód, Falujárók u. 5. )
Nyomatékosan kérünk mindenkit tehát, hogy
a többlet, a zöld hulladékot is a szabályozásnak
megfelelően gyűjtse és váljon meg tőle!
Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan bármilyen probléma merülne fel, arra kérem tehát Önöket, hogy forduljanak a Zöld Híd B.I.G.G. Nonproﬁt Kft-hez.

2018. április

Elérhetőségeik:

Telefonszámuk:
06 (28) 561-200
E-mail címük:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Postacímük:
2101 Gödöllő, Pf.: 75;
Honlapjuk:
www.zoldhid.hu
Facebook oldaluk:
facebook.com/www.zoldhid.hu

Amennyiben fentieken kívül bármiféle panaszszal kívánnak élni a Zöld Híd B.I.G.G. Nonproﬁt
Kft.-vel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségek
egyikén megtehetik:
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím:
1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
E-mail:
fogyved.pestmegye@pmkh.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím:
1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefon / fax:
(1)-269-0703
E-mail:
pmbekelteto@pmkik.hu
Sztán István
polgármester
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Miskolczy Sándor huszárkapitányra emlékeztünk

ÉLETÉT ADTA HAZÁNK
FÜGGETLENSÉGÉÉRT
Szép hagyomány, hogy a város évről-évre megemlékezik az 1849. áprilisában lezajlott hatvani csatában megsebesült, majd néhány nap múlva az aszódi Podmaniczky-kastélyban elhunyt Mezőtelegdy Miskolczy Sándor huszárkapitányról.

Az akkor mindössze 23 éves éves ﬁatalember
az ütközet során rendkívül súlyos sebeket kapott az osztrák ulánusoktól, és néhány napos
haláltusa után április 13-án adta vissza lelkét a
Teremtőnek. Holttestét másnap helyezték örök
nyugalomra az aszódi evangélikus temetőben.
Borsodban élő rokonai 1861-ben sírkövet állít-

Téli hideg, tavaszi hangulat

HÚSVÉTI VÁSÁR
Bár március végét mutatott a naptár, mégis fagyoskodni voltak
kénytelenek azok, akik március
24-én szombat délelőtt kilátogattak a város főterén rendezett húsvéti vásárba.

tattak, majd településünk ezt 1876-ban közadakozásból készült vasráccsal vetette körül.
Sajnálatos módon ezt néhány esztendővel ezelőtt ismeretlen tettesek ellopták.
Az április 9-én a temetőben tartott megemlékezésen Sztán István polgármester rövid köszöntőjét követően Kovács Tamás alpolgármes-

ter méltatta az egykori honvédtiszt bátorságát,
áldozatvállalását. Ezt követően koszorúzásra
került sor. Az önkormányzat nevében Sztán
István polgármester rótta le kegyeletét, majd a
város közintézményeinek, civil szervezeteinek,
iskoláinak képviselői helyezték el virágaikat.
R. Z.

SIKERT ARATOTT A HÚSVÉTI TOJÁS
Sokan megálltak a húsvét előtti héten, illetve az ünnep alatt a Szabadság téren,
a szökőkút medencéjében elhelyezett piros tojásnál, amely érdekes látványosságnak bizonyult, rengeteg szelfi is készült. Többen találgatták, hogy vajon
miből készült a 193 cm magas dísz. A legtöbben műanyagra tippeltek, amelyet
készen vehetett meg a város. Nem nekik lett igazuk.

Lapunk érdeklődésére Sztán István polgármester elmondta, egy Pécsen látott hasonló
dísz mozgatta meg a fantáziáját, ehhez készített metszeteket. A méretarányos kivitelezést a Városüzemeltetési Osztály készítette
el 2x2 méteres hungarocell táblákból. Az
összeillesztés és ragasztás után a fölösleges
részeket levágták, ahol kellett gitteltek, végül az egészet dryvithálóval vonták be, erre
kenték fel az egyenletes réteget. Ezt a Vörpi

festékbolt által kikevert festékkel, illetve speciális lakkal vonták be, hogy a végső felület
fényes legyen. A tojás kihelyezését követően
a kisebb díszek is odakerültek, ezzel lett teljes a kompozíció.
A nagy érdeklődést látva bizonyos, hogy
innentől kezdve húsvét közeledtével újra
gyönyörködtetünk majd az aszódi piros tojásban.
R. Z.

A kínált portékák igazi kézműves remekművek voltak, az eladásukból befolyt
bevétel pedig a város intézményeit gazdagította. A jó hangulatról Sztán István
polgármester köszöntőjét követően a
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei gondoskodtak zenélésükkel
és táncaikkal.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán

2018. április
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Kultúra
Költészet Napja
az Aszód Városi Kulturális Központban

Weöres Sándor

BUBA ÉNEKE
Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó, ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék –
nyári éjen,
fehér holdsütésben
elcsitulnék
jó anyám ölében.

Ó, ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

43. PETŐFI
SZAVALÓVERSENY
Az idei évben is nagy érdeklődés kísérte a
43. Petőfi Szavalóversenyt. Felhívásunkra 9 településről érkeztek versenyzők.
Az általános iskolai korosztályban 60
gyermek, a középiskolás korosztályban
17 fiatal vágott neki a megmérettetésnek.
A hagyományokhoz híven a rendezvény
megnyitója a Petőfi Múzeum előtt zajlott.
A polgármesteri nyitóbeszédet, és a koszorúzást követően a program a városi
könyvtárban került megrendezésre.

Minden versenyzőnek szeretnénk megköszönni, hogy jelentkezésével hozzásegítette intézményünket, egy neves hagyomány ápolásához.
A felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját
is ki kell emelni. Ennek hiányában nehéz lenne
megrendezni ezt a programot, ilyen színvonalon. Végül, de nem utolsó sorban hálával tartozunk a zsűritagoknak, akik precíz munkájukkal
járultak hozzá a hagyomány folytatásához.
Az értékelésnél a zsűri kiemelte, hogy valóban nehéz helyzetben voltak. Egyben felhívták
a ﬁgyelmet, hogy ez nem csak egy szokásos
közhely. Komoly „viták” alakultak ki, hogy melyik diák maradjon ki a díjazottak közül, hiszen
több egyenrangúan magas produkciót láthattak. Összesen 11 intézményt képviseltek a versenyzők, amelyek kivétel nélkül mind büszkék
lehetnek diákjaikra.
Végül az alábbi sorrend született a 43. Petőﬁ
Szavalóversenyen. Gratulálunk a helyezetteknek!
Alsós korosztály: 1. Sápi Tóth Sarolta (Petőﬁ
Sándor Általános Iskola, Hévízgyörk), 2. Mikus
Levente (Könyves Kálmán Általános Iskola, Kartal), 3. Tomasek Zsóﬁa (Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód), Különdíj: Szabó Dorka (Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód)
Felsős korosztály: 1. Anghius Vivien (Csengey
Gusztáv Általános Iskola, Aszód), 2. Rehorovszky Szonja (Könyves Kálmán Általános Iskola,
Kartal), 3. Anghius Bettina (Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód), Különdíj: Szajkó Zseraldina (ITLNNÁI Koren István Tagiskolája, Domony)
Középiskolás korosztály: 1. Gáspárfalvi Dorka
(Evangélikus Egyház Aszódi Petőﬁ Gimnáziuma,
Aszód), 2. Fukk Áron (Református Líceum Gimnázium, Gödöllő), 3. Juniki Noémi (Református Líceum Gimnázium, Gödöllő), Különdíj: Árki Lili Katalin (Református Líceum Gimnázium, Gödöllő)
Odler Zsolt
intézményvezető
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Iskolai élet

PÉNZÜGYI PROJEKTHETEK A PSG-BEN
Az „aszódi PSG”, mely 2017. novemberében elnyerte a Kiemelt Pénziránytű Iskola
címet, a sikeres 2017-es projekt után ismét csatlakozott a nemzetközi Pénz7 kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fiatalok pénzügyi ismereteit, pénzügyi kultúráját fejlessze.

TÖRTÉNELEMTANÁROK TALÁLKOZÓJA
Immáron ötödik alkalommal rendezték meg az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban az evangélikus iskolák történelemtanárainak konferenciáját. Az eseményt Lasányi Ágnes, az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatója nyitotta meg, majd Veizer Valéria az aszódi gimnázium igazgatója
és dr. Péterfi Gábor tantárgygondozó, a középiskola tanára, az esemény szervezője
köszöntötte a vendégeket.

A programokra (játékos pénzügyi témájú órák,
előadások, csapatverseny) 2018. március 5-14.
között került sor és talán a tavalyinál is nagyobb
sikert arattak.
A PSG-ben azonban nem ez volt az egyetlen
pénzügyi témájú projekt, hiszen a Pénz7 után
nem sokkal, 2018. március 19. és 27. között került sor a „Kiemelt Pénziránytű Hét” programsorozatra, mely során az iskola tanárai játékos
pénzügyi órákat tartottak a környék általános
iskoláiban, így a Csengeyben és Kartalon is.
Emellett egy regionális szintű pénzügyi vetélkedőre is sor került, ahol a VSZC tagintézményei
mellett az Evangélikus Gimnázium és a Csengey diákjai is részt vettek. Remek csapatépítő
program volt ez a város iskolái között.
A programok szervezője a PSG tanára, Kárpáti
István, aki a pénzügyi oktatás területén elért kiváló munkája eredményeként 2018. március 21én, a Magyar Nemzeti Bank épületében vette át
a Pénziránytű Tanári Díjat.
A PSG régóta fontosnak tartja a pénzügyi oktatást és jelenleg is négy osztály diákjai tanulnak pénzügyi ismereteket. További részletek az
iskola honlapján: www.petoﬁ-aszod.hu.

MEGHÍVÓ
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium Öregdiák Baráti Egyesülete 2018. május 26-án 10 órai kezdettel tartja tisztújító közgyűlését.
Helye:

VSZC Petőﬁ Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Ez az iskola új neve, az épület ugyanaz), Aszód, Hatvani u.3.
• Napirendi pontok lesznek:
• Beszámoló az elmúlt öt év munkájáról
• Igazgatói tájékoztató
• A választmány és a számvizsgáló
bizottság lemondása
• Az új választmány és a számvizsgáló
bizottság megválasztása
• Hozzászólások, egyebek
A Választmány Vezetősége nevében minden
öregdiák társunkat sok szeretettel várjuk!
A résztvevők ezúttal is izgalmas előadásokat
hallhattak. Papp István, az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója, valamint Rácz Attila, a Fővárosi
Levéltár főosztályvezetője a levéltári rendhagyó történelemórákról beszélt. Csapodi Zoltán
az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
igazgatója, a a történelemérettségi-tétel készí-

tő bizottság elnöke az érettségit érintő változásokról, Sziráki György, az EPSZTI pedagógiai
szakértője a hidegháború és az űrkutatás kapcsolódásáról, helyi előadóként Kárpáti István, a
Váci Szakképzési Centrum Petőﬁ Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Kollégiuma történelemtanára pedig a pénzügyi ismeretek történelemórán való tanításáról tartott előadást. Ezút-

tal sem maradt el Pelikán István foglalkozása,
amelyen a konferencia résztvevői az IKT-eszközök történelemórai praktikáit ismerhették meg.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Óvodai élet

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A 2018/19. NEVELÉSI ÉVRE
Aszódi Napsugár Óvoda

Aszód, Szent Imre u. 1. Tel.28/400-422, e-mail:
ovoda@aszod.hu
2018. április 23. 8.00 – 12.00 óráig
2018. április 24. 13.00 – 16.00 óráig
Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány
Tagóvodája

Aszód, Falujárók útja 5. Tel.28/400-419,
e-mail: szivarvanyaszod@gmail.com
2018. április 25. 8.00 – 12.00 óráig
2018. április 26. 13.00 – 16.00 óráig

A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
• a szülő nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• a gyermek TAJ kártyája
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány
• baleset-biztosítás igénylése esetén a biztosítás díj

KÖSZÖNTIK A BABÁKAT ÉS A MAMÁKAT
Május 7-én az evangélikus gimnázium aulájában ismét köszöntik a babákat és a
mamákat. Aszód Város Önkormányzatának korábban hozott rendelete értelmében
Anyák napja alkalmából ezúttal azokat az édesanyákat üdvözlik, akik 2017. április
15. és 2018. április 15-e között hozták világra a gyermeküket.

Örvendetes, hogy amíg tavaly ugyanezen alkalomból 49 édesanyát, illetve családot köszönt-
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hettek, addig idén 62 vendégre számíthatnak.
Akad köztük egy olyan família, amelynek tagjai
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KEDVES SZÜLŐK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodánkban NYÍLT NAPOT tartunk, az
alábbi időpontokban:

☐ 2018. április 26. Aszódi Napsugár
Óvoda
Aszód, Szent Imre u. 1. tel: 28/400-422
☐ 2018. április 27. Aszódi Napsugár
Óvoda Szivárvány Tagóvoda
Aszód, Falujárók útja 5. tel: 28/400-419
Mindkét napon délelőtt 9-12 óráig várjuk
szeretettel az érdeklődőket!

nemcsak tavaly, idén is részt vehetnek az eseményen, ugyanis újabb gyermekáldás történt.
A képviselő-testület a kicsinyeket és szüleiket virággal, egy kis ajándékcsomaggal, valamint 15 ezer
Ft értékű Erzsébet utalvánnyal ajándékozza meg.
Az önkormányzat mellett a Riva-Lux bolt is támogatja ajándékcsomaggal a családokat.
R. Z.
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Helyi élet

Zöld utat kaphat a város többfunkciós kulturális központjának megépítése

RÖVIDESEN KIVÁLASZTJÁK A
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV
KÉSZÍTŐJÉT
Szinte alig akad olyan település Pest megyében, ahol ne lenne művelődési ház,
vagy más, kulturális tevékenységek lebonyolítására alkalmas nagyobb objektum.
Aszódon sajátos a helyzet, a Művelődés Háza a Városi Könyvtár és a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola működésének és kisebb eseményeinek helyet tud adni,
ám olyan teremmel, amely nagyobb kulturális események befogadására alkalmas
volna, nem rendelkezik. A Szabadság téri Korona Ház, amely korábban Tiszti Klubként működött, a város tulajdonában van, ám felújítása – műemlék jellege miatt
– több száz millió Ft-ra taksált.

A Tüdőbeteggondozó Intézet Szakorvosi Rendelőintézetbe történő költöztetése nemrégiben új helyzetet teremtett. Az üressé vált épületet területe, fekvése alkalmassá teszi, hogy
átalakítással, kibővítéssel új funkciót kaphasson. A bővítés során egy mintegy 300 főt befogadni képes, színpaddal és öltözőkkel ellátott
nagyterem is épülne.

A város vezetése már látványtervet is készíttetett, hogy szándékát meg tudja mutatni
mindazon döntéshozóknak, akik a megépítéshez szükséges mintegy 400 millió Ft-ra rúgó
összeget biztosítani tudják. Sztán István polgármester tárgyalt például Pest Megye Közgyűlésének elnökével, Szabó Istvánnal. Emellett
levelet írt Balog Zoltánnak, az Emberi Erőforrás

A TARR GÁBOR OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY PROGRAMJAI
Helyszín: Aszódi Diákszalon (Szontágh lépcső 4.)
2018. április 20. (péntek) 17:30

„The Empty Room – Light of the Shadow” – ifjúsági kiállítás megnyitója
Ódor Benjámin – graﬁkák és tetoválás minták; Bársony Viktória prózája és Liptai Kristóf lírája
– az Aszódi Petőﬁ Evangélikus Gimnázium diákjai.
A kiállítást megnyitja: Ladócsy László festőművész
2018. május 17. (csütörtök) 17:30

„Lokális zarándoklatok a Galgamentén”. Előadó: dr. Klamár Zoltán néprajzkutató
„Szívek Zarándoklata” Előadó: Lakos Mária Lujza nevelő,
az Aszódi Fiúnevelő Intézet pedagógusa. Közreműködik: Koralovszky Sarolta énektanár,
az Aszódi Podmanicky Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese
2018. május 24. (csütörtök) 17:30

„Ökumené és Önkéntesség”. Képes élménybeszámolót tart a már 12. éve működő
Aszódi Ökumenikus Tábor önkéntes pedagógusainak csapata:
Lorencz Klára, Lakos Mária Lujza, Konczné Kalmár Mária, Katonáné Kovács Erika,
Erdélyi Sándorné és Erdélyi Attila.
2018. június 8. (péntek) 17:00

A Skarlát Trió – Aszódi hármas kiállítás megnyitója.
Veres Katalin, Vörös Eszter Anna, Vörös Panni válogatott alkotásaiból
A kiállítást megnyitja: Vargáné Marsal Ágnes mentortanár – Aszódi Diákszalon
2018. június 15 (péntek) 17:00

„Üzenet a Nagyoktól az Ifjaknak!”
Az üzenetet közvetíti: Vrabély Panni, a Mária Rádió egykori önkéntes riportere
„Hitben festve”
Az előadás alkalmával megtekinthetők: Skotnyár Judit, aszódi ikonfestő alkotásai

Minisztériuma vezetőjének a szükséges támogatás érdekében. Erre Hoppál Péter kulturális
államtitkár válaszolt, és két utat javasolt. Az
első szerint a városnak első sorban a megyével
kell egyeztetnie, hogy a projekt illeszkedik-e
Pest megye fejlesztési tervébe, és részesülhet-e
a megyének a kormány által biztosított 80 milliárdos fejlesztési keretéből. Amennyiben igen,
innen biztosítható a szükséges összeg.
A másik út – amennyiben a megye nem tudja
támogatni a törekvést – hogy az önkormányzat
a Magyar Kormányhoz fordul egyedi támogatás
esetében. A kormányzati előterjesztés érdekében – mint az Hoppál Péter leveléből kiderül
– fontos a projekt részletesebb bemutatása és
egy megvalósíthatósági tanulmány készítése.
Ebben az esetben a kormány – várhatóan ez év
második felében – elsőként az előkészítési tervet tudja támogatni, majd a teljes kivitelezést.
A város képviselő-testülete márciusi ülésén
megtette az első lépést: döntött a többfunkciós kulturális központ létrehozásáról, valamint
arról, hogy szaktervezőktől kér be árajánlatokat
a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
Arról, hogy ezt végül ki készítheti el, a grémium
az áprilisi ülésén dönt.
R. Z.

KÖNYVBEMUTATÓT
TARTOTT A VÁCI PÜSPÖK
2018. március 20-án a Hitéleti Központban Dr. Beer Miklós megyéspüspök három korábban megjelent
riportkönyvét mutatták be a Katolikus Karitász helyi csoportjának
szervezésében.

A Szeressenek ott, ahol gyűlölnek, és az
Örömet hozzak, hol gond tanyázik című
kötetet követően nemrégiben megjelent
a Mindig velem című munkája is az egyházi méltóságnak. Dr. Beer Miklós – akivel
Klamár Zoltán muzeológus beszélgetetta hallgatóságának elárulta, nagyon sok
visszajelzést, bátorítást kapott az első két
kötet után, és ez megerősítette abban,
hogy fontos az evangélium örök igazságát
a ma emberét foglalkoztató kérdéseken
keresztül kutatni. Mik ezek a témák? Például a hiteles kereszténység, a házassági
problémák, az elhagyatottság vagy Isten
szándéka.
A nagy sikert aratott előadást követően a
nagyszámú hallgatóság dedikáltathatta is
ezeket a köteteket.
R. Z.
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Egészségügy

AZ ÚJ RENDSZER IGAZI NYERTESEI
A BETEGEK
„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztés a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben” című, EFOP-2.2.8-17-2017-00008 azonosítószámú projekt keretében összesen 199,81 millió forint európai uniós forrás
felhasználásával valósult meg a betegbiztonság fejlesztése.

A projekt keretében 2018. március 21-én került
átadásra a megújult gyógyszertár és egy XXI.
századi gyógyszerelő rendszer.
Az átadón Szabó Zsolt államtitkár, a térség
országgyűlési képviselője köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik részt vettek a megvalósításban. Hangsúlyozta büszke a kórházra, az
abban dolgozókra, hiszen a meghatározott
irányvonalak mentén mindig a legoptimálisabb fejlesztéseket tudják megvalósítani.
Az optimális és biztonságos gyógyszerkiszerelés mellett napjainkban nagy jelentősége
van a megtakarítások elérésének is. A betegbiztonság egy fontos pillére a higiénia, hogy
az orvosok, nővérek a projektnek köszönhetően például úgy tudnak kezet fertőtleníteni, hogy nem kell érinteniük az adagolót. A
fejlesztések nem állnak meg, az intézmény
a jövőben is számíthat ránk – hangsúlyozta

Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.
Dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár beszédében ismertette az EFOP-2.2.8-17 Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi
ellátórendszerben című felhívás jelentőségét
az egészségügyi ágazatban. Örömét fejezte ki
a kórházban megvalósult fejlesztés kapcsán és
részletezte az elmúlt időszak fejlesztéseinek
eredményeit a kórházban. Kiemelte, hogy hamarosan indulhat az új mentőállomás építése a
kórház területén, mely fontos előrelépést jelent
a sürgősségi betegellátásban.
Dr. Stankovics Éva főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a kórház valamennyi fejlesztése a betegekért, a gyógyítás érdekében
valósul meg. A projektben megvalósult innovatív fejlesztés eredményeként minimalizá-

ELSŐKÉNT AZ ORSZÁGBAN
Újabb orvostechnológiai fejlesztés valósult meg a hatvani kórházban
„Az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása egy új ultrahang berendezés beszerzésével” című,
EFOP-2.2.20-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében összesen 49,02 millió forint európai uniós forrás felhasználásával újabb orvostechnikai eszközfejlesztés valósul meg az Intézményben.

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után,
az országban a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet az első, ahol a projekt keretében beszerzésre és üzembe helyezésre került
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egy kiemelt szintű radiológiai ultrahang készülék, melynek értéke bruttó 46 millió forint.
Az ultrahang készülék az alap ultrahang
funkciók mellett egy úgynevezett fúziós
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lásra került a gyógyszertévesztés lehetősége
a XXI. századi technikának köszönhetően. A
projekt megvalósítása során legfontosabb
célkitűzés a betegbiztonság fokozása, az
innovatív technológia bevezetése és a hatékonyságnövelés volt.
Dr. Hegedűs Melinda, a kórház főgyógyszerésze miután ismertette az automata működését, örömét fejezte ki az iránt, hogy kisvárosi kórházként az országban a hatvani kórház
intézeti gyógyszertára a negyedik, aki az új
gyógyszerelési kultúrát bevezethette a mindennapi betegellátás során. Elmondta, hogy
a rendszer túl van a sikeres próbaüzemen és
jelenleg már napi 65 ágyon gyógyszerelnek az
új technológiával. A rendszer igazi nyertesei a
betegek, mert többszörös szakmai és minőségbiztosítási ellenőrzést követően kapják a
számukra elrendelt terápiát.
A rendezvény befejezéseként a Semmelweis
emlékév keretében, a betegbiztonság jelentőségét hangsúlyozva átadásra került a nemrégiben a Szent Rókus Kórház és Intézményeitől
kapott Semmelweis vándorzászló a gyöngyösi
Bugát Pál Kórház főigazgatója, Weisz Péter részére.
Forrás:
ask.hatvan.hu

képalkotó eljárásnak köszönhetően képes
megjeleníteni az adott páciens korábbi CT
vagy MR felvételeit. A korábbi adatok megjelenítésével lehetőség nyílik a felvételek
összehasonlítására, a pontosabb diagnózis
felállítására.
A felvételek beolvasását követően az ultrahang, a vizsgálat során a korábbi CT és MR felvételen vizsgált testtájra vezeti a vizsgáló fejet,
így pontosan ugyanazon testtájon történhet a
vizsgálat.
A készülék 2D, illetve 3D üzemmódban panoráma képalkotással segíti a diagnózis felállítását, maximum 40 cm-es mélységig, melynek
segítségével nagyobb testsúlyú betegek esetében is pontos diagnózis állítható fel. Szükség
esetén kontrasztanyagos vizsgálat elvégzésének is adott a lehetősége.
A készülékhez tartozó 4 vizsgálófejjel lehetőség nyílik komplex hasi és lágyrész vizsgálatra, az érvizsgálatok, véráramok valós idejű
mérésére, illetve perifériás idegi vizsgálatok
elvégzésére.
Az ezt megelőzően beszerzett ultrahangok természetesen továbbra is használatban vannak a
kórházban. Az új ultrahang készülékkel már 11
ultrahang készülék áll a betegellátás szolgálatában Intézményi szinten.
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Fórum

OLVASÓI LEVÉL
Városszerető aszódi polgárként kötelességemnek érzem, hogy az alábbi témáról
szót ejtsek azok helyett is, akik nincsenek tisztában az Aszódot és Hatvant összekötő útszakasz látványával, mert ugyebár, amit nem látunk, az nem fáj.

A tény viszont az, hogy az Aszód táblát elhagyva Hatvan felé, elég hosszú útszakaszon irdatlan mennyiségű szemét van lerakva az út mentén, mindkét oldalon.
Az említett probléma nem újkeletű, már régóta halmozódik ott a hulladék, s mivel minden
nap arrafelé visz utam, leírom hát azoknak, akik
nem gyakran járnak Hatvan felé.:
A látvány valóban fájdalmas és indulatokat
szító. Itt írnám le, hogy aki nem hiszi el, járjon
utána.
Mivel nem tudom, hogy az érintett terület
Aszód város fennhatósága alá tartozik-e, ez lenne az első kérdésem. Ha igen, kérdem én, hogy
lehetne-e valamit tenni azon jóemberek ellen,
akik lelkiismeret furdalás nélkül folyamatosan
odahordják háztartási, építési és egyéb hulladékjaikat?
Esetleg kamerákat felszerelni, vagy időnként
rendőröket kiküldeni megﬁgyelésre az érintett
területre, hogy csak egy pár ötletet emlitsek.

Hosszú távon ugyanis ez az, ami megoldást
tudna jelenteni.
Rövid távon pedig egyetlen nyilvánvaló teendő jut az eszembe. A hulladék eltávolítása
annyiszor, amennyiszer kell. Ez pedig a tiszta,
rendes településképünk alapfeltétele.
A város ugyanis hiába rendelkezik gyönyörű
virágos főutcával és szökőkutas főtérrel, ha az
Aszód tábla mögött egy nyilvános, illegális,
mégis ﬁgyelmen kivül hagyott hulladéklerakó
terjeszkedik közel egy kilométer hosszan.
Akár aszódi lakos, akár látogató, akár átutazó
jön hozzánk Hatvan felől, ha megkérdezik tőle,
hogy milyen város az az Aszód, azt fogja mondani, hogy koszos, szemetes, mert ez az, amit
először meglát.
Én igazán szeretem a mi kis városunkat és
büszke lakosa vagyok, de, hogy az is maradhassak, kérem tisztelettel a városvezetést, hogy
komolyan vitassák meg a lehetőségeket annak
érdekében, hogy a közeljövőben megszűnjön

ez a nemkívánt helyzet. Akár Aszódra tartozik
ennek a kihívásnak a megoldása, akár nem, az
biztos, hogy a mi városunkat minősiti, innentől
fogva pedig a mi feladatunk, a mi érdekünk.
Ha máshogy nem megoldható, szívesen szerveznék lakossági szemétszedő akciót is azokkal
akik szívén viselik környezetünket. Ehhez viszont az kell, hogy az aszódiak tisztában legyenek a fent leirt körülményekkel.
Ehhez kérem szépen az Aszódi Tükör szerkesztőségének segítségét.
Aszódi polgártársaim nevében is köszönöm a
választ, a városvezetésnek a probléma megvitatását, majd az ezt követő intézkedést.
Egy egyszerű aszódi lakos,
aki csak egy tiszta városban szeretne élni,
és ezért mer segitséget kérni

Az említett problémát már a facebook-on is jelezték többen. A megoldást nehezíti, hogy az
említett terület közigazgatásilag nem Aszódhoz,
hanem Hévízgyörkhöz tartozik. Olvasónk levelét
továbbítottuk Sztán István polgármesternek.
Rácz Zoltán
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Közérdekű

EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Aszódon a két állatorvosi rendelő működése
miatt a hagyományos összevezetéses
oltás végzését az Állatorvosi Kamara
nem engedélyezi.

Ezért Aszódon mi az állatok tartási helyen történő oltását tudjuk elvégezni szervezetten május
hónapban, általában hétvégenként. Lehetőség
van telefonon történő időpontegyeztetésre is.
Az oltás költsége: ebenként 3500 Ft, amelyet
udvaronként további 500 Ft kiszállási költség
terhel.
Dr. Németh Mihály,
állatorvos, (+36) 30 275 4718
Dr. Tóth Béla,
állatorvos, (+36) 30 449 6319

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI
Felnőtt háziorvosok:

dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(30) 452 9674
dr. Jólesz József
(20) 593 8628
Gyermekorvos:

dr. Horváth Anna
(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna
(28) 500 035 (20) 588 6013
Szabadság alatt helyettesről
minden orvos maga gondoskodik.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30
Szent István Patika:
április 28–29.
május 12–13.
május 21 (pünkösd)
május 26–27.
Városi Gyógyszertár:
április 30 – május 1.
május 5–6.
május 19–20.

Felhívás

AJÁNLJA ADÓJA 1% -ÁT!
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri a lakosságot, hogy SZJA adójuk 1%-át az alapítvány részére szíveskedjenek felajánlani.
Adószám: 19180461-1-13
Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub tisztelettel kéri, hogy jövedelemadója 1%-át a Klubunk
javára szíveskedjen felajánlani. Köszönjük.
Adószám: 18718018-1-13
A Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány (TaGOK) jogosulttá vált az adók 1%-ának
fogadására.
Ezúton kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk munkáját, működését és küldetését!
Köszönettel:
a TaGOK Alapítvány elnöke és kuratóriuma
Adószám: 18593688-1-13
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Portré

Rita egyelőre szárnyak nélkül repül

„FENTRŐL MINDEN SOKKAL SZEBB”
„Ha egyszer megízlelted a repülést, utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed
az eget fürkészi, mert ott voltál fent és oda vágysz vissza.” – írta évszázadokkal
ezelőtt Leonardo da Vinci itáliai polihisztor, aki sokoldalúságának egyik bizonyítékaként repülőszerkezetet is tervezett, ám később arra jutott, hogy egy ilyen gép
megépítése lehetetlen: az ember túl nehéz, ugyanakkor nem elég erős ahhoz, hogy
saját magát a levegőbe emelje. A fent idézett gondolatával azonban sokan egyetértenek, köztük az evangélikus gimnázium végzős növendéke, Sebők Rita, aki egy
ideje szenvedélyes siklóernyős.

Az ifjú hölgyet évekkel korábban a nevelőapja
bíztatta, próbálja ki ő is a sportágat. Már az első
tandemrepülés elvarázsolta, így nem volt kérdéses, hogy vállalja egy tanfolyam elvégzését,
hogy először oktatókkal, majd egyedül is repülhessen. A Hármashatár hegyre kellett feljárnia,
az ottani dombos helyszín kedvez az elrugaszkodásnak és a repülésnek. A tanórákat sikeres
vizsgák követték, így ma már B vizsgával, vagyis
önállóan repülhet motoros, illetve motor nélküli siklóernyővel is. Időközben tagja lett a 2SE
Siklóernyős Klubnak.
– A klubhoz való tartozás számos előnnyel jár
– magyarázta beszélgetőtársam. – Számos oktató tagja a klubnak, akik a vizsgák után is szívesen segítenek. Repülő túraútvonalakat ajánlanak és szerveznek nemcsak Magyarországon,
hanem a világ számos pontján. De könnyebb
klubtagként a siklóernyők műszaki vizsgáztatása is – ez bizonyos időközönként kötelező –
mivel a klub maga is szervezhet ilyen napokat.
Szép, de nehéz és nagy ﬁgyelmet igénylő
sportág a siklóernyőzés, amely során az ember
a madarakhoz hasonlóan a szél energiáját valamint a légáramlatok felhajtó erejét használja

fel a földről való elemelkedéshez és a repüléshez. A sporteszköz légijárműnek minősül, ezért
ugyanúgy érvényesek rá a repülési és légtérhasználati szabályok, mint a többi repülő szerkezetre. A pilótának láthatónak kell lennie (emiatt
nem repülhet pl. felhőben) és neki is látnia kell a
vele egy légtérben közlekedőket. A kevlárszálas
anyagból szőtt szerkezet irányítása zsinórzattal
történik, ezek segítségével változtatja a repülést
végző szárnyproﬁl alakját. A sebesség a gyorsító
használatával növelhető, ám ezzel hosszú távon
csökken a felhajtóerő, és a repülés biztonsága is
csökken. A jobbra vagy balra kanyarodást fékek
használatával végzi a pilóta. Mondani sem kell,
nem olcsó sporteszközről van szó.

– A tanfolyam alatt természetesen biztosítanak felszerelést, de a sikeres vizsga után természetesen mindenki saját sporteszközt szeretne
– avatott be a kulisszatitkokba Rita. – Érdemes
először használt ernyőt vásárolni, ezek ára viszonylag elérhető. Tapasztaltabb pilóták szívesen használnak hátimotort (segédmotor) , mert
azzal sík terepről is el tudnak startolni. Erre éppen a lakóhelyem a legjobb példa, ugyanis Kartalon gyalogernyővel szinte lehetetlen volna
elrugaszkodni. Ahhoz vagy a már említett Hármashatár hegyre kell utazni, vagy Eger mellé,

az Eged hegyre, amely az egyik legkedveltebb
siklóernyős helyszín.
A siklóernyőzés egyre népszerűbb Magyarországon, mert a repülés élménye lélegzetelállító, ugyanakkor az említett költségek a többi
repülős sportághoz képest alacsonynak mondható. A tehetősebbek természetesen szívesen
mennek olyan országokba, ahol magasabb
hegyek vannak, mint hazánkban. Rita eddig
Szlovéniában járt, ahol kétezer méteres magasságot sikerült elérnie a mintegy másfél órás
repülés során. Nem csoda, hogy úgy érzi, örök
hobbi marad a siklóernyőzés.
– Nehéz megfogalmazni, mit érez az ember,
amikor repül. Mert az a mondat, hogy fentről
minden sokkal szebb, nem adja vissza az élményeket. Szeretnék magasabb vizsgafokozatot
elérni, de az igazság az, hogy a megélhetésemet nem ebből szeretném biztosítani.
Amikor feltettem a kérdést Ritának, hogy
hová jelentkezett tovább tanulni, meglepődtem a válaszon: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója szeretne lenni. Ám, aki hozzám
hasonlóan arra gondolt, hogy beszélgetőtársam jegyzőként, esetleg külkapcsolati munkatársként képzeli további életét, bizony téved. Ő
ugyanis az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a légi közlekedési alapszak légijármű-vezető szakirányát választotta, mivel
pilóta szeretne lenni.
A beszélgetésünk óta Rita facebook oldalán
találtam egy fényképet. Ezen az ifjú hölgy egy
repülőgép pilótafülkéjében éppen a műszerekkel ismerkedik. Mit mondjak: a fotó alapján jól
áll neki a kapitányi rendfokozat.
Rácz Zoltán
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Sport
Labdarúgás

MEGSZEREZTE ELSŐ
TAVASZI GYŐZELMÉT AZ ASZÓD FC
Négy mérkőzés, négy pont. Elsőre nem tűnik acélosnak a tavaszi szezonkezdés,
ám ha azt vesszük figyelembe, hogy a négy ellenfél között volt a tabella első és második helyezettje, már nem olyan rossz az arány. Ráadásul megvan az első tavaszi
győzelem is, amely idegenben született.
UFC Gyömrő – Aszód FC: 3-1; ( 0-0)

Tápiószele SK – Aszód FC: 3-4; (1-1)

A bajnoki tabella második helyezettje ellen sokáig összeszedetten, fegyelmezetten és jól játszott
az aszódi csapat, ráadásul az 54. percben Hegedűs Norbert a vezetést is megszerezte. Az előnynövelésére is volt esély, a gyömrői kapus előbb
Pecze Péter lövését hárította, majd Szénási Ákos
elől mentett. A 81. percig őrizték a vezetést, ám
ekkor rossz játékvezetői ítélet után gólt kaptak,
majd még kettőt, és ezzel el is dőlt a találkozó.

A 29. percben Pecze Péter közelről szerezte meg
a vezetést (0-1), amire négy perc múlva válaszoltak a hazaiak. Váltakozó, küzdelmes játék folyt a
pályán, de újabb gól nem született ebben a játék-

Aszód FC – Törtel KSK 0-2; (0-1)

Húsvét vasárnap a listavezető látogatott Aszódra. A Törtel KSK csapata egyetlen vereséget szenvedett el az addigi 19 forduló alatt, mindeközben
101 gólt rúgtak és mindössze 7 gólt kaptak.
Ennek ellenére az Aszód FC nem játszott ellenük megilletődötten, ám a helyzetek kimaradtak, az ellenfél viszont az első félidő végén egy
jól eltalált lövéssel vezetést szerzett.
Szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a
Törtel, az aszódiak pedig a kapu elé szorultak.
A nagy nyomás pedig újabb törteli gólt eredményezett. Ezt követően már nem változott az
eredmény, tisztes helyállás után vonulhattak le
az egyesület játékosai.

ASZÓDI TÜKÖR

részben. Az 51.percben Kovács Kristóf beadását
Kertész Kristóf bólintotta a hálóba (1-2), de nem
sokáig örülhettek az aszódi szurkolók, hat perc
múlva jött a válasz. A 70. percben Kovács Kristóf
35 m-ről lőtt a felső sarokba (2-3), a 87. percben
viszont újra egál volt (3-3). Aztán a 91. percben
jött a slusszpoén: Kifor Bence ellen szabálytalankodtak a hazai kapu előtt, a játékvezető okosan
előnyszabályt alkalmazott, és az aszódi Gruber
Bálint 17 m-ről a hosszú sarokba csavart (3-4).
Megérdemelt aszódi győzelem született egy
papíron erősebb csapat otthonában. Szép volt
ﬁúk!
Forrás:
aszodinfo.hu

BRONZÉRMET SZERZETT A CSENGEY
LÁNY KÉZILABDA CSAPATA
Március 21-én hat csapat részvételével rendezték meg a Tankerületi Kézilabda
Tornát a bagi sportcsarnokban, a Csengey Gusztál Általános Iskola leány kézilabda csapata részvételével.

A csoportmérkőzések során a mieink szoros mérkőzésen 6:5-ös verséget szenvedtek a későbbi tornagyőztes Tura ellen, majd meggyőző játékkal 10:2-re verték a kartali hölgyeket. Ez azt
jelentette, hogy a harmadik helyért játszhattak a Hévízgyörk ellen. Ezt a találkozót is magabiztosan nyerték 8:3-ra, így az ő nyakukba került a bronzérem.
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ORSZÁGOS SAKKVERSENYT TARTOTTAK
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN
Március 24-én rendezték meg az aszódi evangélikus gimnáziumban a VI. Petőﬁ Kupa Sakk Országos Egyéni Bajnokságot. A versenyre közel 100-an jelentkeztek, köztük olyan diákok is, akiket már
magasabb szinten jegyeznek, ugyanis élőpontszámmal rendelkeznek. A megmérettetés ráadásul
nemzetközivé sikeredett, mivel nemcsak hazánkból, hanem Szlovákiából is érkezett versenyző.
Örvendetes a versenyen részt vett aszódi ﬁatalok magas száma: az evangélikus gimnáziumból
közel húsz fő nevezett, de a Csengey Gusztáv Általános iskolából is sokan versenyeztek.
Forrás:
Facebook/Koncz István oldala
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Biztonság

A MOBILESZKÖZÖK BIZTONSÁGA
A mobileszközök (okostelefonok, táblagépek) jelentősen megkönnyítik mindennapjainkat. Mivel azonban nem csak otthon vagy munkahelyünkön használjuk,
nagyobb a kockázata, hogy illetéktelen kezekbe kerülnek.

Bizalmas és személyes adatokat tárolunk rajtuk,
ezért elvesztésük vagy ellopásuk esetén az illetéktelen személyek hozzáférhetnek az eszközön
tárolt üzenetekhez, fényképekhez, videókhoz,
személyes és bankkártya adatokhoz, valamint a
banki és közösségi oldalak bejelentkezési adataihoz. Az illetéktelen hozzáférésből adódó kockázatok elkerülése érdekében gondoskodjunk
mobileszközeink megfelelő védelméről.
KÉPERNYŐZÁR

Ha az eszközünk illetéktelen személy kezébe kerül, megfelelő védelem hiányában bárki
könnyen hozzáférhet adatainkhoz. Ennek megelőzésére a legegyszerűbb, ha alkalmazza az
automatikus képernyőzárat, így ha nem használja az eszközt, az előre beállított idő után
a képernyőzár automatikusan bekapcsol. A
telefon feloldásához használja készüléke lehetőségei közül az Ön számára legmegfelelőbb
megoldást: kódszám, jelszó, ujjlenyomat stb.
Ajánlott bekapcsolni a PIN-kód kérését is.

Ez akár hasznos is lehet, hiszen az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az adatok nem vesznek
el. Fontos azonban, hogy a szinkronizáció csak
a tudtával és belegyezésével történjen. Ha nem
tartja szükségesnek az adott alkalmazásban az
adatok szinkronizálását, akkor azt tiltsa le.
•
BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSOK

A mobileszközökön futó alkalmazások – a részükre biztosított engedélyektől függően – hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, fájlokhoz, fényképeket, videókat, hangfelvételt készíthetnek,
ezeket továbbíthatják az alkalmazás készítőinek.
• A mobilalkalmazásokat mindig hivatalos
alkalmazásáruházból töltse le! Ellenőrizze,
hogy az eredeti alkalmazásról van-e szó! A
bűnözők ugyanis hasonló neveket használnak, hogy megtévesszék a felhasználókat.
• Üzenetben kapott linkről ne töltsön le
alkalmazásokat!
• Letöltés előtt ellenőrizze az alkalmazás
és a gyártó értékelését is. Szánjon rá időt

TÁVOLI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSA

A távoli felügyelet használata esetén – amenynyiben az eszköz be van kapcsolva és csatlakozik az internethez – lehetőség van az eszköz
helyének térképen történő megjelenítésére, illetve szükség esetén az eszközön tárolt felhasználói adatok és beállítások törlésére.
Az ehhez szükséges applikáció az ismert alkalmazásboltokból letölthető.

ADATOK BIZTONSÁGA

A mobileszközökön tárolt adatokhoz nemcsak
az eszköz megszerzésén keresztül lehet hozzájutni. Sok alkalmazás menti és szinkronizálja
az adatokat (fájlokat, beállításokat, jelszavakat)
valamilyen online tárhelyre (más néven felhőbe).

•
•

•
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FRISSÍTÉSEK ÉS BIZTONSÁGI
BEÁLLÍTÁSOK

Frissítse mobileszközei operációs rendszerét
minél előbb az erre vonatkozó ﬁgyelmeztetést
követően. Az alkalmazások esetében engedélyezze, hogy automatikusan frissítsék magukat.
Ezek ugyanis olyan kritikus biztonsági réseket
javíthatnak ki, amelyek hiányát a hackerek kihasználhatják rosszindulatú programok telepítésére, bizalmas adatok megszerzésére.
Amennyiben éppen nem használja a wiﬁt
vagy bluetooth-t, érdemes kikapcsolni, ezzel
is korlátozhatja az eszköz illetéktelen elérését.

•

és olvassa el a felhasználók véleményét.
Válasszon olyan alkalmazást, amit többen
töltöttek le és pozitív értékeléssel bír.
Ellenőrizze, hogy milyen engedélyeket kér
az alkalmazás. Ha nem tartjuk szükségesnek, akkor ne töltse le.
(Például: navigációs programoknak szükségük lehet hozzáférni a telefon helyzetéhez,
de egy zenelejátszónak már nem).
BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT
A böngészőbe soha ne mentse el a felhasználói nevét, jelszavát. Használjon jelszókezelő alkalmazást!
A böngészőben megjelenő ﬁgyelemfelhívások (például: az eszköz fertőzött, töltsön le
vírusírtót, az eszköz elavult, frissítse) célja,
hogy valamilyen kártékony programot telepítsen az eszközre. Ilyen esetben ne töltsön
le semmit, és zárja be a böngészőt!
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Könnyű

Márciusi sudoku rejtvényünk sorsolásán a
Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát ifj. Iván Zoltán (Arany János utca
9.) és Budai-Kovács Tímea (Osváth Gedeon
utca 18.) nyerte.
A kitöltött sukodu tábla valamelyikét 2018.
május 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Sza-
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Közepes
badság tér 9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.com e-mail címre. Jó szórakozást kívánunk!
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy érdektelenség miatt az áprilisi sudoku az utolsó, ami
megjelenik. Rendkívül kevés megfejtés érkezett az utóbbi időben.
Megértésüket köszönjük!

2018. április

