ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

XXX. évfolyam, 6-7. szám | 2018. június–július

III. Generációk Napja

A VERSEGI SZÉPKORÚAK VITTÉK EL
A FŐZŐVERSENY FŐDÍJÁT
Harmadik alkalommal rendezte meg Aszód Város Önkormányzata a Fesztivál téren a Gererációk Napját, amely három rendezvény – Idősek Napja, Főzőverseny,
Városi Gyermeknap – összevonásából született annak érdekében, hogy a különböző korosztályú résztvevők közösen töltsenek el egy hangulatos napot. A résztvevők közösen főzhettek, beszélgethettek, vagyis kiszakadhattak a mindennapok
rohanásából. Az esemény legismertebb vendége Bangó Margit énekművész volt,
aki műsorával sok-sok rajongójának szerzett örömteli perceket. Nem maradtak
program nélkül a gyerekek sem, hiszen az Aszód Város Kulturális Központ munkatársai sokféle játékkal és kézműves foglalkozásokkal készültek, és vendégségbe
hívtak egy bábszínház előadást is.

A program kétségkívül legnépszerűbb eseménye továbbra is a főzőverseny, hiszen ki ne szeretné megmutatni a főzőtudományát. Ezúttal
nemcsak helyből és a Galga mentéről érkeztek
versenyzők, hanem jóval messzebbről is. Erdélyi testvérvárosunk képviseletében Novák

Vilmos alpolgármester és csapata főzött, mégpedig székely székelykáposztát. Nyárádszereda
helyettes vezetője szerint az ő ételük autentikusabb, mivel számos olyan fűszert használnak,
amit az anyaországiak nem.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A települések alapvetően
elégedettek a rendőrség munkájával

KÖZBIZTONSÁGI
FÓRUM ASZÓDON
Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot tartottak a polgármesterek és
intézményvezetők számára május 22én az Aszódi Városháza tanácstermében. Az eseményen a rendőrséget többek között Mihályi István, Pest megye
rendőr főkapitánya és Lajmer György
alezredes, immáron kinevezett gödöllői rendőrkapitány képviselte.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Feléledni látszik
az obernburgi kapcsolat

A MEGÚJULÁSRA
VOKSOLTAK A FELEK
Obernburg polgármesterének meghívására június elején Sztán István
polgármester vezetésével három
tagú küldöttség utazott német testvérvárosunkba. A látogatás célja
az volt, hogy közösen tekintsék át
az érvényben lévő megállapodásokat, és megvitassák, hogyan újulhat meg a testvérvárosi kapcsolat.
Mindkét fél úgy látta, szükséges a
módosítás, amelybe az újabb generációk képviselőit is be kell vonni.
Városunk első embere a fiatalítás jegyében Urbán László képviselőt kérte fel az új dokumentum kidolgozására, míg német részről erre Stefan
Breunigot jelölte ki Dietmar Fieger
polgármester.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2018. május 17.
66/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a 2017.
évi belső ellenőrzések végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló,
jelen határozat mellékletét képező éves összefoglaló jelentést elfogadja.
67/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel öszszefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg a 48/2017. (IV.22.) számú
határozat hatályon kívül helyezéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg
a 48/2017. (IV.22.) számú határozatot és mellékletét hatályon kívül helyezi.
68/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a
SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató
Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Aszódot érintő feladatokról szóló
beszámoló

Aszód Város Képviselő-testülete a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok
Átmeneti Otthona 2017. évi feladatellátásának
értékelésére vonatkozó beszámolót megismerte
és elfogadta.
69/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a
2018/2019. nevelési évben indítható
óvodai csoportok számának meghatározására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d)
pontja értelmében kapott felhatalmazás alapján
az Önkormányzat fenntartásában működő Aszódi Napsugár Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok szervezését az
alábbiak szerint határozza meg:
A 2018/2019. nevelési évben szervezhető csoportok számát 9 csoportban határozza meg.
70/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat Beszámoló a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény helyi végrehajtásáról,
valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-

adatok ellátására vonatkozó beszámolót megismerte és elfogadta.
71/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a
Wass Albert emlékére állítandó szobor elhelyezéséről és a nyert pályázat
megvalósításához szükséges döntések
meghozataláról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad
1. a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítványnak (2170 Aszód, Szontágh lépcső 4., Adószám:
18593688-1-13) a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Babusa János Wass Albert szobrának az
Aszód, Kossuth Lajos utca 888/2. hrsz-ú közterületen történő felállításához és az ezzel járó munkák elvégzéséhez, a mellékelt helyszínrajz szerint.
2. a hozzájárulás az 1. pontban jelölt területből
400 m2 átadására vonatkozik azzal, hogy a megjelölt közterület az ingatlannyilvántartás szerint
műemléki környezet, melyet a szobor elhelyezésénél ﬁgyelembe kell venni, ha szükséges szakértői vélemény alátámasztásával.
3. az 1. pontban megjelölt, a tervdokumentációban foglaltak alapján megvalósult szobor és a
parkosítási munka befejezése után a Tarr Gábor
Oktatási és Kulturális Alapítvány képviselői készítsék el a szobor és környezetének fenntartására és
karbantartására vonatkozó szerződés tervezetet.
72/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének tervezési
munkáira kiírt ajánlati felhívás eredményéről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszódi Polgármesteri Hivatal energetikai
korszerűsítésének tervezési munkáira kiírt ajánlati felhívás eredményéről szóló előterjesztést, és a
következő határozatot hozza:
1. Képviselő-testület 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 2018.06.11-i
beadási határidő megjelölésével
2. Képviselő testület kéri Polgármestert, hogy az
ajánlatkérés eredményét terjessze a júniusi képviselő-testület ülés elé.
73/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a multifunkciós kulturális központ megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági
tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
1. Képviselő-testület megállapítja, hogy az
„Aszódi Közösségi Ház építéséhez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére” kiírt ajánlatkérés eredményes volt.
2. Képviselő-testület felkéri Polgármestert, a
legkedvezőbb árat meghatározó, formailag is
megfelelő ajánlatot adó JRT Stúdió Bt.-vel (2120
Dunakeszi, Ágnes utca 11.) az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésére 5.100.000 Ft + 1.377.000 Ft ÁFA
= 6.447.000 Ft értékben az ajánlatkérésnek és
ajánlatnak megfelelő műszaki tartalommal a
szerződést kösse meg.
3. A szerződés fedezete Aszód Város Önkormányzatának „az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről” szóló 2/2018. (II.23.) számú
rendelete szerinti Felhalmozási tartalék soron
rendelkezésre áll.
74/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a
Széchenyi utca 18. mögött, 485 hrsz 481
hrsz határán partfal helyreállítás érdekében vis maior pályázat benyújtásáról
(ebr azonosító: 401 855)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Aszód, Széchenyi
utca 18. 485 hrsz. mögötti támfal kihasadása,
az önkormányzati tulajdonú Dózsa György utca
(481 hrsz.) és közműveinek veszélyeztetése.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2018. év

%

915 416 Ft

10

Biztosító kártérítése

0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior támogatási
igény

8 238 744 Ft

90

Források összesen

9 154 160 Ft

100

Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 9.154.160.- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
• A káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
• A károsodott út az önkormányzat kötelező
feladatának ellátását szolgálja.
• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik
• Az adott káreseményre biztosítási összeget
nem igényelt.
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• Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
• Önkormányzat más – a tulajdonában lévő
– vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni
• Képviselő testület a saját forrás Aszód Város
Önkormányzatának „az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről” szóló 2/2018.
(II.23.) számú rendelet Felhalmozási tartalék soron rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert
az igénybejelentés benyújtására.
75/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a
Petőfi Muzeális Gyűjtemény, Aszód
Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz. területén
parkoló beszakadás helyreállítás érdekében Vis maior pályázat benyújtásáról
(ebr azonosító: 405 403)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Aszód,
Szontágh Lépcső 2. szám előtti közterület beszakadása, az önkormányzat vagyonkezelésében lévő Petőﬁ Muzeális Gyűjtemény épületének veszélyeztetése.

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2018. év

%

703 072 Ft

10

Biztosító kártérítése

0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior támogatási
igény

6 327 648 Ft

90

Források összesen

7 030 720 Ft

100

Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 7.030.720.- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
• A káreseménnyel érintett vagyonelem
vagyonkezelője.
• A károsodott terület az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálja.
• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik
• Az adott káreseményre biztosítási összeget
nem igényelt.
• Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
• Önkormányzat más - a tulajdonában lévő
- vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni
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• Képviselő testület a saját forrás Aszód Város
Önkormányzatának „az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről” szóló 2/2018.
(II.23.) számú rendelet Felhalmozási tartalék soron rendelkezésre áll.
76/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat a Breda patak, 059, 070 hrsz. árvízvédelemi
munkáinak Vis Maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 345 121)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta Breda patak, 059, 070 hrsz.
árvízvédelemi munkáinak Vis Maior támogatás
elszámolásáról (ebr azonosító: 345 121) szóló
előterjesztést, és jóváhagyja a saját forrást érintő
változásokat. A megtakarított saját erőt, 39.211
Ft-ot a tartalékalapba helyezi, a támogatási keret
és a ténylegesen felhasznált támogatási összeg
különbözetéről, 359.491 Ft-ról lemond.
77/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján Aszód Város
Önkormányzatának 46/2018. (III. 22.) számú határozatával jóváhagyott 2018. évi közbeszerzési
tervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja,
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b) felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott közbeszerzési tervnek a város honlapján
történő megjelentetéséről és a Közbeszerzési Főhatóságnak való megküldéséről.
78/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Településrendezési eszközeinek
(Budapest Rákos-Hatvan) vasúti vonalszakasz korszerűsítésével összefüggő
módosításáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés
a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1. Aszód Város Településszerkezeti Tervét az 1.
számú melléklet (Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2018) szerint módosítja;
2. megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe a 80. számú vasútvonal menti területekre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2018
tervlap lép;
3. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2018 tervlap (1.
számú melléklet) az elfogadását követő napon

SORON KÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2018. május 22.
80/2018.(V.22.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzatának Képviselő-testület a „PM_ONKORMUT_2018, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című pályázattal
kapcsolatban-kérelem benyújtásáról

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” című pályázat BPM-ÁPI/806-3/2018
számú hiánypótlására vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta, és a következő határozatot hozza:

Aszód Város önkormányzatának Képviselő-testület a „PM_ONKORMUT_2018, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő

A határozat 2. pontja helyébe a következő lép;
„ 2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a pályázati

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozatát módosítja az alábbiak szerint:

SORON KÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS)
2018. június 8.
82/2018.(VI.8.) ÖKT sz. határozat az
Önkormányzati étkezési fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton való
indulás előkészítéséről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati étkezési fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton való indulás előkészítéséről szóló előterjesztést, és a következő
határozatot hozza:
3. Képviselő testület úgy dönt, hogy az Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton támogatási kérelmet
nyújt be
4. Képviselő-testület megbízza Polgármestert, hogy a benyújtáshoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó PLAN LIBRE Bt. (2170 Aszód, Vas Mór
utca 6.) tervezővel 2.800.000 Ft + 756.000 Ft

ÁFA = 3.556.000 Ft értékben az ajánlatkérésnek
és árajánlatnak megfelelő műszaki tartalommal a szerződést megkösse.
5. A 2. pontban leírt munka fedezetéül Képviselő-testület Aszód Város Önkormányzatának
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről”
szóló 2/2018. (II.23.) számú rendelet Felhalmozási tartalék költséghelyet jelöli meg.
6. Képviselő testület kéri Polgármestert, hogy
az elkészült támogatási kérelmet döntésre terjessze a 2018. június 21-i képviselő-testületi
ülés elé.
81/2018.(VI.8.) ÖKT sz. határozat a
Falujárók úti ABC előtti aszfaltozási
munkák mennyiségéről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falujárók úti élelmiszerüzlet előtti útszakasz

lép hatályba.
4. a terv területén a területfelhasználás változásokat a 2. számú melléklet alapján fogadja el;
5. a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. és 2. melléklet szerint számított biológiai aktivitásérték
meghatározását a 3. számú melléklet szerint
tudomásul veszi.
79/2018.(V.17.) ÖKT sz. határozat jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. április 19-én hozott 56.,57., 60.,61.,62.,64.,
határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri jelentést elfogadja.

kiírás 5.1.1 A) tevékenység esetében Tavasz utca
(525/2, 533/1 532 hrsz.) Horváth István utca (Maros utca) (1366 hrsz.) Vas Mór utca (24/7, 24/89
hrsz.) Kondoros tér (1/7 hrsz.) József Attila köz
(273, 260 hrsz.), Síklakihegy (Kakashegy) utca
(1433 hrsz.) szilárd burkolattal történő megépítése érdekében,
valamint, a pályázati kiírás 5.1.1 B), 5.1.2, 5.1.3 tevékenységek esetében Benedek utca (Szent Imre
utca) Mély út – Széchenyi utca között (319, 497.
hrsz.), Iskola köz (292 hrsz.), Bethlen Gábor utca
Vörösmarty utca – Bercsényi utca között (1033
hrsz.), Bercsényi utca Rákóczi utca és Bethlen
Gábor utca között (1127 hrsz.) burkolat felújítása,
korszerűsítése akadálymentesítési, közlekedésbiztonság növelő felújítások érdekében.”

aszfaltozásáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
1. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Falujárók úti lakótelepen az élelmiszerbolt előtt a
1354/94 helyrajzi számú ingatlanon 310 m2, a
1353/13 helyrajzi számú ingatlanon 470 m2 aszfaltszőnyegezést készíttet el.
2. Az 1. pontban leírt munka fedezetéül Képviselő-testület Aszód Város Önkormányzatának
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről”
szóló 2/2018. (II.23.) számú rendelet a Dologi kiadások Utak járdák karbantartása költséghelyről előirányzat csoportosítással a Felhalmozási
kiadásokra áll rendelkezésre
3. Képviselő-testület kéri Polgármestert adó Füzes Aszfalt Kft. (3390 Füzesabony, Széchenyi István utca 22.) céggel 3.744.000 Ft + 1.010.880 Ft
ÁFA = 4.754.880 Ft összeggel az ajánlatkérésnek
és árajánlatnak megfelelő műszaki tartalommal
az Aszód, Falujárók 5 (1354/94 és 1353/13 hrsz.)
élelmiszer bolt előtti területen a szőnyegezési
munkák elvégzéséhez a szerződés megkötésére.

2018. június–július

Helyi élet
III. Generációk Napja

A VERSEGI SZÉPKORÚAK VITTÉK EL
A FŐZŐVERSENY FŐDÍJÁT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Főzőversenyt egyébként náluk is rendeznek,
mégpedig július végén, a Nyárádszeredai Vásárnapok program keretében.
Bata Miklósnak Svédországból érkeztek barátai, akik szintén fakanalat ragadtak, és persze
sűrűn kortyolgattak a jóféle magyar borokból.

Ronny Jönnson lapunknak elmondta, hazájukban nincs hasonló rendezvény, ezért ámulattal
ﬁgyelték az itteni eseményeket. A kondérjukban tradicionális svéd étel, a kalops rotyogott.
Bata Miklós úgy jellemezte, az íze hasonlít a gulyáséhoz, ám nincs benne paprika.
Amíg készültek a ﬁnomságok, addig a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai,
valamint a fúvószenekar szórakoztatta a közönséget. 13 óra magasságában a csapatok elkezdték hordani az elkészített ételeiket a Vajda Erika
vezette zsűrinek, melynek tagjai az ízélményeken túl a terítéket, vagyis az összhatást is ﬁgyelték, illetve pontozták. Az eredmény megismeréséig azonban várni kellett, hiszen a délután

Feléledni látszik az obernburgi kapcsolat

A MEGÚJULÁSRA
VOKSOLTAK A FELEK
(Folytatás az 1. oldalról)
Érdekesség, hogy a német ﬁatalember édesapja – aki két évvel ezelőtt elhunyt – annak idején szintén nagy szerepet vállalt az alapszerződés előkészítésében, és amíg egészsége engedte, szinte minden Aszódra érkezett obernburgi küldöttségnek a tagja volt.
Az új szerződés előkészítésének időtartamát egy esztendőben határozták meg a tárgyaló felek. Mindez nem jelenti azt, hogy addig nem
élénkülhet meg a kapcsolat. A most lezajlott egyeztetések értelmében Obernburg két tagú delegációval képviselteti magát az Aszód
Fesztiválon, míg városunk helyi termékeket küld az obernburgi karácsonyi vásárba, és egy külön standon árusítja azt. Az eladott árukból
befolyt összeget az ottani óvodának ajánlotta fel településünk.
Természetesen a másik két testvértelepüléssel is folytatódik a kapcsolat. A már említett Aszód Fesztiválra Nyárádszeredából és Tótmogyorósról is érkezik delegáció. A Nyárádszeredai Vásárnapokon
Aszódot Kovács Tamás alpolgármester képviseli majd, míg a szeptember elején Tótmogyoróson tartott városi ünnepségen a Stellaria
Media Nőikar vesz részt, és ad koncertet.
R.Z.
Foró: Urbán László
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folyamán a sokak által ismert és kedvelt Bangó
Margit lépett föl.
A Generációk Napja keretében megrendezett
főzőverseny harmadik helyezettje a Született

férjek csapata lett. Második helyezést ért el az
Ikladi Rozmaring Nyugdíjas Klub gárdája, míg
a győztes a versegi Szépkorúak Egyesülete lett.
Különdíjban részesült a Galgamenti Honvéd
Nyugállományú Egyesület csapata. Ajándékban
részesült a nyárádszeredai és a svéd csapat is.
A nap az eredményhirdetéssel még nem ért
véget, hiszen a gyerekek programja még javában tartott, és sokan kihasználták az alkalmat
a további beszélgetésekre. Sztán István polgármester a rendezvény végén valamennyi segítő
munkáját megköszönte, és arra invitálta a jelenlévőket, jövőre is legyenek aktív résztvevői
a 2019-es Generációk Napjának.
R. Z.
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Helyi élet

A települések alapvetően elégedettek a rendőrség munkájával

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM ASZÓDON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az esemény résztvevőit Sztán István Aszód
város polgármestere köszöntötte, majd arra
kérte őket, tegyék meg a közbiztonsággal, a
rendőrség munkájával kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeiket, hogy ezeket lehetőség
szerint a rendőrség hasznosítani tudja. Ugyanezt kérte Lajmer György a gödöllői rendőrkapitányság immáron kinevezett főkapitánya is, aki
elmondta, a korábban elhangzott ötletek közül
néhányat ﬁgyelembe vettek, például az iskolák
visszajelzései alapján állították össze bűnmegelőző programjaikat, előadásaikat, illetve viszszajelzések alapján átszervezték a térﬁgyelő
kamerák felügyeletét.
A jelenlegi helyzetet értékelve a vezető elmondta, a kapitányság illetékességi területén
szinte mindenhol csökkent a bűncselekmények
száma. A lakosság biztonságérzetét az is növeli,
hogy nőtt az előállítások és az elfogások száma.
A közlekedést tekintve már nem ennyire rózsás
a kép, ugyanis emelkedett a balesetek száma,
ami akár egyenes következménye lehet annak
is, hogy jelentősen megnövekedett a forgalom,
Pest megye pedig a többi közigazgatási egységhez képest aránytalanul magas terhelést kap.
Mihályi István rendőr dandártábornok, Pest
megye rendőrfőkapitánya mindezt számokkal
igazolta. Amíg Nógrád megyében 180 ezren laknak, addig Pest megyében 1,2 millióan. Ráadásul
a terhelést az 1, 7 millió lakosságszámú főváros is
növeli, mind a közlekedést, mind a közbiztonságot illetően. Úgy vélekedett, mindezek tükrében
a bűncselekmények számának 10%-os mérséklődése különösen jó eredménynek számít.
A településeinek képviseletében jelenlévők
hozzászólásából az derült ki, alapvetően elégedettek a rendőrség munkájával. Egy ideje
egyébként ezt értékelhetik is az önkormányzatok, mégpedig egy elégedettségi kérdőív segít-

ségével, amit a rendőrség állított össze. Aszód
önkormányzata az 1-től 5-ig adható osztályzatokkal tavaly 4,7-es értékelést adott.
Számos kérés, észrevétel is elhangzott a mintegy másfél órás megbeszélés során. Több településen azt szeretnék, hogy körzeti megbízott teljesítsen szolgálatot, erre kaptak is ígéretet. Sztán
István polgármester a vasútvonal felújításával
kapcsolatban kért segítséget a rendőrségtől,
hiszen jövőre a teljes vágányzár idején naponta
közel száz autóbusszal több közlekedik majd, és

rengeteg, az építkezéshez anyagokat szállító teherautó is fokozza a közlekedési terhelést.
A droghelyzet is szóba került, amely ebben a
térségben is bőven ad feladatot a rendőrségnek. Viszont úgy tűnik, a lakosság kezd éberebb
lenni, így akad olyan település, ahol néhány
lakó feljegyzett több, valószínűsíthetően drogfutár autóhoz tartozó rendszámot. Ezeket a rendőrség folyamatosan ellenőrzi majd. Ugyancsak a kábítószerrel kapcsolatban hangzott el
az a kérdés, tervez e újabb drogmegelőző előadásokat a rendőrség, amelyre igen volt a válasz.
Természetesen szóba kerültek a rendőrség következő esztendőre szóló célkitűzései. A közbiztonság
terén minimum a szinten tartás az elérendő cél. A
közlekedésbiztonság terén mindenképpen szeretnék a gyorshajtások számának csökkenését elérni. Ennek érdekében a rendőrség több olyan, az
állományába tartozó, de jelzésekkel nem ellátott
autókba telepít, illetve már telepített kamerákat,
amelyek menet közben is képesek a gyorshajtás
mértékét kiszámolni, és a szabálytalanság(ok) tényét rögzíteni. Pest megyében fekete Audi A3-as
gépkocsikra érdemes ﬁgyelni…
Az ittas vezetés esetében a szankciókon változtatott a jogalkotó, ami egyértelmű szigorítást jelent.
Járási közbiztonsági fórumot legközelebb őszszel tart a rendőrség a településeket képviselők
részvételével.
Kép és szöveg: R.Z.

GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZERI
KONFERENCIA AZ ASZÓDI JÁRÁS TELEPÜLÉSEINEK
A Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatala szervezésében 2018. május
03. napján ismét megrendezésre került a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai
számára szervezett szakmai konferencia. A tanácskozás témája a gyermekek oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való joga, illetve az ezekhez történő hozzájutásának jelentősége.A konferencia számára a járás egyik dinamikusan fejlődő települése, Galgahévíz Kodály Zoltán Művelődési Háza biztosította a helyszínt.

Vanó András polgármester úr jóvoltából egy kellemes hangulatú, színvonalas rendezvényen
vehettek részt a jelzőrendszer tagjai. A tanácskozás egy – a vendéglátó települést bemutató
kisﬁlmmel kezdődött. Ezt követően a házigazdák, a vendéglátó Galgahévíz település polgármestere Vanó András és a járási hivatal vezetője Dr. Bőhm András köszöntötte a megjelenteket.
A témában meghívott előadók voltak Eich László a Klebersberg Központ Dunakeszi Tankerületi Központjának igazgatója, Puskás Péter az EMMI Aszódi Fiúnevelő Intézet igazgatója,
Polonkai Orsolya a PMPSZ Aszódi Tagintézményének vezetője, Káposztás Istvánné a PMKH
Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársa, vezető védőnő és Gyebnár
Tímea szakmai vezető a Kistérségi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa.
A színvonalas előadások nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekvédelemben
dolgozók, a jelzőrendszer tagjai még jobban megismerhessék egymás munkáját, az együttműködésük a jövőben még hatékonyabb legyen annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetését minél több esetben megelőzhessük, a veszélyeztetett gyermekek számára pedig
hatékony, célravezető megoldásokat találhassunk a veszélyeztetettség megszüntetésére.
Aszódi Kormányhivatal
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Közérdekű információk

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ELEKTRONIKUS
ÜGYINTÉZÉSRE KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus
úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának
általános szabályait, továbbá az elektronikus
ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek
informatikai együttműködésével kapcsolatos
rendelkezéseit tartalmazza.
Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a
helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal
elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely
2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.
Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus
ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.
Amennyiben meghatalmazottként más adózó
nevében iparűzési adóbevallást kíván elektro-

nikus úton beadni, meghatalmazás szükséges.
.Az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől
papír alapon tehát nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni, így a postai
úton benyújtott bevallás az ügyfélként eljáró
gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi
képviselője esetében nem alkalmas adóigazgatási eljárás megindítására.
Aszód Város Önkormányzata számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési Portálon (az alábbi linken
elérhető: https://ohp-20.asp.lgov.hu) közzétett
elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb
esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az
elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval
rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött
szolgáltatás.
A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF

KÁTYÚZÁS UTÁN, ÚTÉPÍTÉS ELŐTT
A város önkormányzata idén 40 millió Ft saját erőt biztosít a település útjainak
javítására. Ebből egy kisebb részt vitt el a kátyúzás, amely már el is készült. A legnagyobb tétel a listán kétségtelenül a Falujárók úti lakótelepen az élelmiszerbolt
előtti terület új aszfaltszőnyeggel történő ellátása volt.

Az eredeti réteg ugyanis annyira használhatatlanná vált, hogy a képviselő-testület során
kívüli ülésén döntött arról, hogy ne csupán
kátyúzás, hanem aszfaltozás történjen. A 780
négyzetméteres terület új réteggel történő
burkolása 4,75 millió Ft-ba került. A munkát a
Füzes Aszfalt Kft. végezte el.
Nagyon sokan panaszkodtak a vasútállomásra vezető út minőségére, amelyen néhol már
szinte kráter mélységű gödrök voltak. A sok jelzés hatására Sztán István polgármester egyeztetést kezdeményezett a vasútfelújítást végző
Swietelsky Kft. vezetőségével, és arra való hivatkozással, hogy már most is érinti Aszódot a
vasútfejlesztési munkák miatt megnövekedett
forgalom, kérte az út rendbe tételét. Napokkal
később a cég megcsináltatta a kátyúzást.
A fent említett keret nagyobbik része önerőként szükséges a Pest Megyei Önkormányzathoz
benyújtott Önkormányzati tulajdonú belterületi

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gaz-

(Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását
követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére.
Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy a hatályos
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §
(1) bekezdése szerint az adózó állandó jellegű
helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve a benyújtott adóbevallás
kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is teljesítheti. A (2) bekezdés alapján az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, (1) bekezdés szerinti
adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett
– az adóalany által a bevallási nyomtatványon
megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes
személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv.
nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.
Aszód Város Önkormányzati Adóhatósága

daságfejlesztési céllal Pest megye területén” című
pályázathoz. Mint arról korábban már írtunk, a város összesen 10 utcát, illetve utcaszakaszt szeretne
rendbe tetetni megyei támogatásból. Amennyiben a pályázatokat augusztus végéig elbírálják,
van esély arra, hogy a munkákat még idén elvégezzék. Elbírálási késedelem esetén a munkavégzés átcsúszhat a következő esztendőre.
R. Z.

2018. június–július
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Közérdekű információk

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, az aszódi temetőben az evangélikus és katolikus egyház sírhely
árai 2018. július 1-től egységesen (egyformán) a következőképpen alakulnak:

Egyes sírhely
Dupla sírhely
Urna behelyezés
Újraváltás egy sírhely
Sírkő állítás egyes
Sírkő állítás dupla
Temető fenntartási díj/temetés

Egyházfenntartói járulékot
nem ﬁzet (Ft)
ﬁzet (Ft)
45.000
18.000
90.000
36.000
30.000
12.000
18.000
18.000
16.000
16.000
24.000
24.000
12.000
12.000

2018. június 15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01122 SZÁMÚ PÁLYÁZAT
KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

Aszód Város Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
NLWHUMHV]WpVpKH]´FtPĦ.g)23-1.2.1.-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 7.000.000 Ft
|VV]HJĦYLVV]DQHPWpUtWHQGĘWiPRJDWiVWQ\HUW$WiPRJDWiVLQWHQ]LWiVD$SURMHNWD](XUySDL
Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01122 azonosítószámú „Aszód Város Önkormányzata ASP központhoz
való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek
végrehajtását az önkormányzat számára.
A projekt célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése az
|QNRUPiQ\]DWL $63 N|]SRQWKR] W|UWpQĘ FVDWODNR]iV PHJYDOyVtWiViYDO $ SURMHNW YpJUHKDMWiVD VRUiQ D
N|]LJD]JDWiVDGPLQLV]WUDWtYWHUKHLQHNFV|NNHQWpVHpVDPLQĘVpJLV]tQYRQDOHPHOpVHpUGHNpEHQPHJW|UWpQLN
az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése.
A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás:
LUDWNH]HOĘUHQGV]HUJD]GiONRGiVLUHQGV]HULQJDWODQYDJ\RQ-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer,
ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. Az elnyert támogatás az ASP rendszer
PĦN|GWHWpVpKH] V]NVpJHV HV]N|]|N EHV]HU]pVpUH D PXQNDWiUVDN NpS]pVHQ YDOy UpV]YpWHOpUH pV HJ\pE
szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai
WHYpNHQ\VpJHN NHUHWpQ EHOO PHJW|UWpQLN D] |QNRUPiQ\]DWL V]DNUHQGV]HUHN DGDWPLQĘVpJpQHN MDYtWiVD
PLJUiFLyMDPĦN|GpVIHMOHV]WpVpVV]DEiO\R]iVLNHUHWHNNLDODNtWiVDWHV]WHOpVpOHVtWpV
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-01122
A projekt megvalósításának befejezése: 2018.06.30.

Sztán István
polgármester

SZÉPKORÚAK
NAPKÖZIS TOBORZÓJA
Aszódon 1974-től működik idősek
klubja a Petőfi utcában. 1989-ben
megnyitottuk lakossági kezdeményezésre a Falujárók úti Idősek
Klubját ahol a lakótelep időseinek is
lehetősége nyílt a társas kapcsolatokra kellemes időtöltésre. 2012ben
egy Középuniós pályázat révén pedig a meglévő klubok megújulhattak és Hévízgyörkön egy újépítésű
klubbot is felavathattunk.

A klubok szolgáltatásai:
• Az intézmény háromszori étkezést
biztosít, amit jövedelemtől függően
kedvezményes áron vehetnek igénybe.
• Mosásra és tisztálkodásra lehetőséget
nyújtunk, mozgáskorlátozott klubtagjaink részére is.
• Segítséget nyújtunk az ügyeik intézésében mind a gondozónők mind a családsegítő szolgálat által, ha szükséges
Jogi tanácsadásra is lehetőség van.
• Fontosnak tartjuk a lelki gondozást a
problémáik megbeszélését, az állapotuk elfogadását. A pszichológus is
segítséget nyújt, ha szükséges.
• Rendszeresen szervezünk szűrővizsgálatokat, inﬂuenza elleni védőoltást
megkaphatják nálunk is. Rendszeres
vérnyomás- és vércukormérést, egészségnevelő előadásokat tartunk.
• Minden ünnepet, névnapot, születésnapot megünneplünk, sokszor hallgatunk
zenét, éneklünk közösen. Kártyázásra,
tévézésre, társasjátékozásra, kézműves
foglalkozásra is van lehetőség.
• Igyekszünk a városi rendezvényeken is
tevékenyen részt venni, nyugdíjasainkat a közös programokba bevonni.
• Aki nehezen mozog, annak lehetősége
van ingyenes, akadálymentes szállítás
igénylésére.
• Az elfoglalt, dolgozó családtagok,
biztonságban tudhatják az idős szülőt,
hozzátartozót.
Szeretettel várjuk jelentkezését az idősek
klubjába, ahol közösségben, örömteli módon tudják eltölteni szabadidejüket.
Ha felkeltette érdeklődését ez a pár soros
bemutató, jöjjön el, tekintse meg a mindennapjainkat, beszélgessen a klubtagokkal,
gondozónőkkel, vezetővel személyesen.
Varga Jánosné
intézményvezető

2018. június–július

Emléknap
Nemzeti Összetartozás Napja

EMLÉKEZÉS A GYÁSZRA, A VESZTESÉGRE
Jól emlékszem, ötödikes kisdiák voltam, amikor egy alkalommal rácsodálkoztam
az iskolám énektermében látható térképre, és észrevettem, hogy a Csehszlovákia
egy részét is mutató részen magyar feliratok vannak. Olyan szép nevek, mint például Csallóköz.

Szerencsém volt, mert egykori ének-zene tanárom, Winkler Nándi bácsi nem hárította el
az érdeklődő kérdéseket, ellenkezőleg. Az ő
elmondásából tudta meg az osztály, hogy az
országhatáron kívül is élnek magyarok. Azt
persze nem értettük, hogy amikor erről beszél, miért csillog olyan gyanúsan a szeme…
Nyolcadikosok voltunk, amikor elárulta, neki
és családjának nemcsak Trianon okozott hatalmas lelki törést, hanem a második világháború
után kötött csehszlovák-magyar lakosságcsere
egyezmény is, ami miatt neki és családjának a
szülőföldet is el kellett hagynia.
Az első világháború győztes hatalmai – Franciaország, Olaszország és Nagy Britannia – 1920.
június 4-én 16 óra 30 perckor a versailles-i
Nagy-Trianon palotában íratták alá a magyar küldöttséggel azt a békediktátumot, amely területe
kétharmadával csonkította meg a történelmi
Magyarországot. Az azóta eltelt 98 esztendő sem
tudta feledtetni az óriási traumát. 2010-ben úgy
döntött a Magyar Országgyűlés, hogy a béke-

diktátum aláírásának dátumát a Nemzeti Együvé
Tartozás Napjává nevezi, a törvény elfogadásával
pedig kinyilvánította: a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek.

Családi és missziói napot tartottak Aszódon

TELJES SZÍVVEL
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium adott otthont
2018. május 12-én szombaton az Északi Evangélikus Egyházkerület missziói napjának. A program már péntek délután az ifik és a fiatalok találkozójával megkezdődött.

A kerületi missziói napra több, mint hetven gyülekezetből közel nyolcszáz vendég érkezett, és
foglalt helyet a gimnázium sportcsarnokéban,
ahol a nap moderátorának, Szlaukó Orsolya lelkésznek a köszöntője után a tulajdonképpeni
házigazda Szabó András, a nógrádi egyházmegye esperese a nap témájára hívta fel a ﬁgyelmet: milyen szerep jut, juthat a családoknak
az egyház jövőjében? Őt Fábri György világi
felügyelő követte a köszöntők sorában, majd

2018. június–július

Szlaukó Orsolya Gáspárfalvi Dorkát, a Mindenki
című Oscar-díjas rövidﬁlm egyik főszereplőjét
faggatta arról, milyen az aszódi evangélikus
gimnázium diákjának lenni. Az istentiszteletre
való ráhangolódást Szabó Andrásné karnagy
vezetésével a gimnázium énekkara és tanulói
segítették színvonalas ének- és irodalmi öszszeállításukkal. Igét Ittzés István nyugalmazott
lelkész hirdetett.
Rövid szünetet követően a résztvevők az álta-

ASZÓDI TÜKÖR

Június 4-én szerte az országban megemlékezéseket tartottak. Városunkban 18 órakor
a Szabadság téren a Himnusz elhangzását, és
Sztán István polgármester rövid köszöntőjét
követően a jelenlévők a Hősök emlékművének
falán elhelyezett emléktábla alatt helyeztek el
mécseseket, így tisztelegve azok emléke előtt,
akik a trianoni békediktátum életbe lépése

óta tetteikkel azt szolgálták, hogy nemzetünk
megmaradjon és erősödjön. A megemlékezés a
Szózat hangjaival ért véget.
R.Z.

luk választott programokon, csoportbeszélgetéseken vettek részt.
Az ebédet követően ismét a sportcsarnokba siettek a résztvevők, ahol előbb az Iﬁk és ﬁatalok
találkozójának tagjai mutatkoztak be Pongrácz
Máté és Csadó Balázs vezetésével, majd asztali beszélgetésre került sor Bényi Ildikó, Fűrész
Tünde és Süveges Gergő részvételével. Őket
Szlaukó Orsolya faggatta a hitükről, családjukról és házasságukról.
Az úrvacsorás záró istentisztelet oltári szolgálatát Cserhátiné Szabó Izabella, Horváth-Hegyi
Áron és Fabiny Tamás végezték, Igét Fabiny Tamás elnök-püspök hirdetett, majd ezt követően
minden résztvevő és közreműködő szolgálatát
megköszönte, végül úti áldást osztott.
Képek és szöveg: R.Z.
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Iskolai élet

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS A PSG-BEN
A VSzC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumának
Öregdiákok Baráti Egyesülete 2018. május 26-án tartotta tisztújító közgyűlését. Az
esemény színtere a kollégium rendezvényterme volt, ahol reggel 9 órakor gyülekeztek az alma mater volt és jelenlegi (szervezést segítő) diákjai. Meghitt pillanatok következtek, a ráismerés örömével köszöntötték egymást az öregdiákok. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Frajna Miklós nyugalmazott igazgató, a választmány örökös tiszteletbeli tagja.

A himnusz közös eléneklése után a közgyűlést
egy irodalmi ráhangolódás vezette be, melynek
során Sápi Dominik 12.D osztályos tanuló Petőﬁ
Úti jegyzeteinek híres sorait idézte fel:
„Aszód!
Csak egyszer kellene ezt a szót tőlem hallnod, s
azonnal kitalálnád, hogy én itt három esztendőig
tanultam… akarom mondani: jártam iskolába.
S mily eseménydús három esztendő!
1. Itt kezdtem verseket csinálni –
2. Itt voltam először szerelmes –
3. Itt akartam először színésszé lenni.”
Ezután a program hivatalos része következett.
Bán Mihályné Rónai Mária, ügyvezető elnök beszámolt az eltelt tíz év munkájáról. Az egyesület
lehetőségeihez mérten mindenben segítette
az iskolát.

A Baráti Egyesület adományozza – Tóth László öregdiáknak köszönhetően – a legnagyobb
erkölcsi elismerést jelentő Petőﬁ-aranyjelvényt
és oklevelet. A díj átadására a ballagási ünnepélyen kerül sor, két, a legkiemelkedőbb tanulmányi és közösségi munkát végző tanuló számára.
Az aszódi diákévek emberformáló hatásának
szép példája, hogy az 1941-ben érettségizett
Tomaj Gusztáv, aki később Amerikába szakadt,
amíg élt, kötődött az alma materhez. Leveleiben sok sikert kívánt, valamint nagylelkű
anyagi támogatást is biztosított rászoruló diákoknak! Hálából, hogy megörökíthessük nevét,
a jelenlegi diákok számára Tomaj Gusztáv pénzdíjas pályázatot írtunk ki, amelyekben azokról a
volt diákokról írhatnak a tanulók, akikre értékes
pályafutásuk miatt büszkék vagyunk.
A generációk közti kapcsolattartást fontosnak tartja az egyesületünk. A március 15-i Pe-

HÓDI GYULÁNÉ
(1941–2018)
Június 11-én vettünk véső búcsút Hódi Gyuláné dr. Szőnyi Ágnestől

Ági 1955 és 1959 között az aszódi Petőﬁ Sándor Gimnázium tanulója, majd 1964-től 1998-ig a
tanára volt. Magyar nyelv és irodalmat, orosz nyelvet és művészettörténetet tanított. A tanítás
mellett hosszabb-rövidebb ideig a magyar, az idegen nyelvi és az osztályfőnöki munkaközösséget is irányította.A humán tantárgycsoportos oktatás kidolgozója és vezetője volt. Megyei, majd országos szakértőnek is kinevezték magyar nyelv és irodalom tantárgyból. A Közép-Magyarországi Távoktatási Központ tananyag-fejlesztőjeként is tevékenykedett. Doktori
értekezésében Petőﬁ aszódi vonatkozású verseinek stílusfejlődését vizsgálta. Többek között
középiskolai irodalomkönyveket és általános iskolai nyelvtani munkafüzeteket is írt. Szakfolyóiratokban és hetilapokban publikált. Munkásságát „Kiváló Tanár”, „Vezető Pedagógus” és
„Pest Megyei Arany János díj” kitüntetésekkel ismerték el.
Mi, a tanítványai és a kollégái talán nem is tudtuk, milyen mérhetetlen munkát végzett el.
Nekünk Ági néni, Hódi Ági volt, akit rajongva szerettünk a belőle áradó tudás, jóság, szeretet,
emberség és humor miatt. Akit az elhivatottság, a szakmai igényesség, a megbízhatóság, a
másik ember iránti tisztelet, az odaﬁgyelés, a segítőkészség és a szerénység jellemzett.
Kedves Ági !
Mindig hálás szívvel és szeretettel gondolunk Rád. Nyugodj békében !
Péter Sándorné

tőﬁ-nap keretében rendhagyó osztályfőnöki
órát tartanak öregdiákok, akik nem csupán mesélnek a régi diákéletről, hanem életpályájuk
bemutatásával, emberi értékeikkel követendő
példaképként állnak a mai ﬁatalok előtt.
Az aszódi Szóda Lokálpatrióta Egyesület kezdeményezésével közösen a Baráti Egyesület 2016.
október 23-án emléktáblát avatott az 1956-os
forradalom diák mártírjai tiszteletére.
Mindezeken túl az oktatáshoz szükséges modern technikai eszközökkel és a sportoláshoz
szükséges feltételek megteremtésében támogattuk az iskolát.
A közgyűlés megválasztotta az új tisztségviselőket: az ügyvezető elnököt és a választmányi
tagokat. Bán Mihályné helyét Vezér Anna, a PSG
tanára vette át, az új titkár Járjapka Zsuzsanna
lett. A társelnöki feladatot a jövőben Huszár Mihály helyett Madarász István látja el.
A találkozó végén a Baráti Egyesület tagjai koszorút helyeztek el az udvaron álló Petőﬁ-szobornál, illetve a kopjafánál, emlékezve elhunyt
tanáraikra és diáktársaikra.
Az intézmény és a Baráti Egyesület szoros, tartalmas és hatékony kapcsolata bizonyára a jövőben is megmarad, így is összekapcsolva az
alma mater különböző diákgenerációit.
Bán Mihályné és Vezér Anna

A PSG BRETAGNE-BAN
Május 16-án útra keltünk, hogy felfedezzük Bretagne szépségeit és
kultúráját. Iskolánk francia tagozatának 9, 10 és 11-ik osztályos tanulói
vettek részt az utazáson.

Az út nagyon hosszú volt, de a látvány, ami
ott fogadott, elfeledtette velünk az utazás
fáradalmait. A Bretagne-i csodás naplemente, amikor a tenger eggyé válik az éggel,
felejthetetlen élmény volt. Boldogan sétáltunk a tengerparton, ahova a nevünket is
felírtuk. Bretagne csodaszép utcái, kis boltjai között sétálva csak úgy repült az idő. A
hosszú utazásnak köszönhetően új emberekkel ismerkedtünk meg, akikkel szoros barátságokat kötöttünk. Az ott élők életstílusa
merőben más, mint a miénk, jó érzés volt
ebben a barátságos, udvarias közegben eltölteni 10 napot. A sokszínű programoknak
hála rengeteg életre szóló emlékkel gazdagodtunk. Az emlékek mellett nem szabad
elsiklani afelett a nyelvi fejlődés felett sem,
amit kint elértünk, és ami sokat adott mindenki önbizalmának.
Urbán Dalma, 11.A

2018. június–július

Kultúra

SZÜLETÉSNAPJÁT
ÜNNEPELTE
A STELLARIA MEDIA
NŐIKAR
„Volt egy álmom…” énekelte annak idején
a viághírű svéd ABBA együttes, és ez a dal
felcsendült az immáron öt esztendős Stellaria Media Női kar évadzáró koncertjén
is. Nem véletlenül, ugyanis a kórus működése szintén egy álom beteljesülése.

Énok Nagy Levente öt évvel ezelőtt arról álmodott, hogy egy felnőtt kart vezényel majd Aszódon. A gondolatot tett követte: sorra kereste
meg énekelni tudó és szerető hölgyismerőseit,
hogy legyenek tagjai egy újonnan alakuló kórusnak. Több, mint huszan igent mondtak, így
elkezdődhettek a próbák. Azóta a kórus töretlenül működik, annak ellenére, hogy a tagok egy
része kicserélődött. Számtalan fellépésen vannak túl, és egyre ismertebbek. Aszódon szinte
elképzelhetetlen a szereplésük nélkül egy-egy
ünnepség, vagy nagyobb rendezvény, de ismerik őket már a környéken, sőt a határon túl is.
A hölgyek öt éve szinte minden péntek estéjüket a próbára áldozzák, az időt családjuktól szeretteiktől lopják el. Többek között ezt köszönte
meg Énok Nagy Levente egy-egy szál virággal
az énekkar tagjainak, és természetesen közvetve
a hozzátartozóknak is. De számos más szereplő
is kellett ahhoz, hogy az énekkar idáig eljusson,
illetve tovább tudja folytatni a megkezdett útját.
Az önkormányzat kezdettől fogva támogatja a
közöség működését, a mostani évzáró koncertre Sztán István polgármester biztosított 50 ezer
Ft-ot. Az énekkar szeptember elején a tótmogyorósiak meghívásának eleget téve testvértelepülésünkön lép fel, utazásuk költségét az Aszód
Városért Alapítvány állja majd. A Csengey iskola
a próbahelyiséget biztosítja, míg az evangélikus
gimnázium a fellépés helyszínét. Van egy külsős,
de szinte az énekkarhoz tartozó tagjuk is, Tóth
Rita orgonaművész személyében, aki minden
egyes fellépéskor zongorán vagy orgonán kíséri
éneküket. Legnagyobb támogatójuknak mégis
a közönséget tartják, hiszen az ő tapsa adja az
újabb és újabb erőt a folytatáshoz.
Tapsban ezen az estén sem volt hiány, hiszen
nagyszerű énekek csendültek föl, nemcsak a nőikar, hanem a vendégként fellépett Vásárhelyi
Zoltán Férﬁkar tolmácsolásában is. A zárószámot
pedig együtt adta elő a kórust, ezzel igazolva Kodály Zoltán zenepedagógus véleményét, aki azt
mondta, az az igazi az, ha vegyeskarok énekelnek.
Kép és szöveg: Rácz Zoltán
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Beszélgetés Némethné Holló Krisztina igazgatóval

A HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSE
MELLETT AZ ÚJ KIHÍVÁSOKNAK IS
MEG KELL FELELNI
2017. augusztus 1-től Némethné Holló Krisztina vezeti a Váci Szakképzési Centrum
Petőfi Gimnáziumát, Gépészeti Szakgimnáziumát és Kollégiumát. Előtte általános
igazgatóhelyettesként, majd megbízott vezetőként végezte feladatát. Gyöngyösön
él a családjával, így mindennap ingáznia kell. Mint mondja, van bőven feladata, de
törekszik arra, hogy mindezek mellett ne váljon munkamániássá, és a szeretteire,
barátaira is jusson elegendő ideje. Többek között erről beszélgettünk a most következő interjúban.

érettségit követően Egerben diplomáztam angol nyelvtanárként, majd Szegeden elvégeztem
a kiegészítő (bölcsész) szakot, később pedig Budapesten a közoktatásvezetői képzést. 1995 óta
tanítok, és a mai napig szeretem csinálni, nem is
tudnék magamnak más foglalkozást elképzelni.
Ennek az iskolának most már jó ideje a Nemzeti Gazdasági Minisztérium a fenntartója, az
átszervezések után pedig a gépészeti szakközépiskola szakgimnázium lett. De érezhető-e igazi áttörés?
Természetesen érezhető a fenntartó azon szándéka, hogy innen érettségizett, szakmailag jól

Közel két évtizedig tanítottál Gyöngyösön.
Hogyan kerültél Aszódra?
Én elsősorban angol tanári állást kerestem, annak ellenére, hogy korábban hat évig már igazgatóhelyettes voltam. Amikor megláttam az
aszódi gimnázium hirdetését, jó lehetőségnek
gondoltam, hiszen a feladat nem volt idegen
számomra. Annak is örültem, hogy középiskoláról van szó, mert nekem ez a korosztály áll a
szívemhez legközelebb. Természetesen feltérképeztem az iskolát, bár azt korábban is tudtam,
hogy egy nagy múltú oktatási intézményről van
szó. Boldog voltam, hogy jól sikerült az állásinterjúm, ennek köszönhetően felvettek ide dolgozni.
Hol dolgoztál korábban?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert
Középiskolában dolgoztam 19 évig. (Korábban
más volt az iskola neve és a fenntartója – a szerkesztő megjegyzése.) Szerettem itt tanítani, de
én is hiszek abban, hogy létezik az úgynevezett
az életközépi válság, és egy idő után tényleg úgy
éreztem, jó volna máshol, más közösségben is kipróbálni magam. Voltak egyéb okai is a váltásnak,
de a fő motiváció az előbb említett új, egy másfajta
kihívás utáni vágy volt. A két intézmény egyébként
abban hasonlít, hogy mind a kettő szakképzéssel is
foglalkozik, vagyis van gyakorlati oktatásvezető és
műszaki igazgatóhelyettes. Jómagam viszont ott
is és itt is általános igazgatóhelyettesként dolgoztam, vagyis a munkaköröm nem változott.
Ezek után viszonylag rövid időn belül kaptál
egy nagyobb kihívást, felkértek megbízott
igazgatónak…
Bevallom, nem számítottam erre. Az elődömnek
lejárt a mandátuma, az ilyenkor szokásos módon
újra kiírták az igazgatóválasztást, pályázott, ám
nem kapta meg a szükséges számú szavazatot.
Ilyenkor a fenntartó általában a megbízott igazgatót kéri föl az intézmény átmeneti vezetésére.
Úgy éreztem, felelősséggel tartozom a közösségnek azzal, hogy igyekszem a megkezdett
munkát legjobb tudásom szerint tovább vinni,
így vállaltam a feladatot. Gyűjtöttem a tapasz-

talatokat, ﬁgyeltem a visszajelzéseket, és egy
év múlva úgy gondoltam, indulok az időközben
újra kiírt igazgatói pályázaton, amit végül elnyertem, köszönhetően a pedagógus kollégáim és
munkatársaim bizalmának. Most már eltelt egy
bő fél év, és egyelőre nem bántam meg a döntésemet. Érdekes a munkám, vannak kihívások, én
pedig igyekszem megfelelni. Első perctől érzem
Aszód város befogadó légkörét, polgármester úr
támogatását és az intézményvezetők támogató
segítségét, együttműködési hajlamát.
Annak idején miért választottad a pedagógus hivatást?
Amióta az eszemet tudom, mindig az akartam
lenni, pedig a rokonságban senki sem volt tanár. Először az elsős tanítónénim bűvölt el, így
mindig azt játszottam, hogy tanítok. Aztán a
gimnáziumban tovább erősödött bennem az elhatározás, ami nagyrészt az osztályfőnökömnek,
egyben angoltanáromnak volt köszönhető. Jelzés értékű, hogy az osztályunkból hatan lettünk
angoltanárok. Innentől egyenes utam volt, az

képzett ﬁatalok kerüljenek ki. Lassan, de biztosan történnek fejlesztések, nemrégiben például
7 millió Ft értékben kaptunk köszörűgépeket,
fúrógépeket, satupadokat, szerszámcsomagokat. Hagyományos és sikeres kezdeményezés
például a Szakmák éjszakája, amikor is egy péntek délután, este várjuk azokat a ﬁatalokat, akik
szeretnék kipróbálni az iskola berendezéseit,
és egy kicsit betekinteni a választandó szakma
alapjaiba. Más kérdés, hogy ez a központilag
szervezett program egy nagyobb városban nagyobb létszámot vonz. Idén először a szakgimnáziumi jelentkezőket is behívtuk szóbeli beszélgetésre. Ez is jó alkalom arra, hogy még egy
kicsit ráerősítsünk az iskolánk iránt érdeklődők
szándékára. Ugyanakkor látni kell, hogy a legnagyobb motivációt még mindig a szülő jelenti:
aki annak idején ide járt, és jó tapasztalata van
az itt kapott képzést, majd a későbbi elhelyezkedést illetően, az ide fogja hozni a gyermekét is.
A szakképzés helyzetén talán az változtatna leginkább, ha elhangozna: egy bizonyos átlag alatt
nem lehet a gimnáziumi képzést választani.
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Ha meg kellene nevezni az iskolád erősségét,
mit emelnél ki?
Ez egy széles képzési lehetőséget biztosító tanintézmény, és ez önmagában érték és erősség.
Mégis elsőként talán a magyar-francia kéttanítási
nyelvű tagozatot említem, amely elnyerte többek között a Label France Education díjat. Igazi
csapatmunka folyik itt, és szerencsére újra éledőben vannak a külföldi iskolákkal korábban tartott
kapcsolatok, amit a Franciaországban elkövetett
terrormerényletek visszavetettek. Idén újra utaztak diákjaink a gall kakas földjére. De legalább
ennyire büszkék vagyunk a szakgimnáziumi képzéseinkre is. Az informatika és gépészet területén
ma nagyon könnyű elhelyezkedni. Hiányszakmákat is oktatunk, elektronikai technikusokból,
gépgyártástechnológiai technikusukból nagyon
nagy hiány mutatkozik, aki ezt a képzés választja,
még szakmai ösztöndíjban is részesül. Iskolánk
belépett a Pénziránytű iskolahálózatba, amely a
középiskolai pénzügyi oktatás fejlesztése érdekében indult. Elnyertük a Kiemelt PénzIránytű
Iskola címet, a programnak köszönhetően pedig
már a mi tanáraink is tarthatnak előadásokat más
– általános és középiskolai – intézményekben.
Beszéljünk az iskola gyengeségeiről is. Hol
van lemaradás?
Egyértelműen az infrastruktúra területén. Az uszodánkat például jelenleg nem tudjuk használni,
mert beázik a teteje, új szigetelésre van szükség.
Időközben elnyertünk egy napelemes pályázatot,
ám addig nem lehet felszerelni a berendezéseket,
amíg az előbb említett munkát nem végzik el.
Szerencsére erre idén már megvan a forrás, igazából csak a jó időre várunk. Zajlik a tornaterem
korszerűsítése is, amely teljesen új burkolatot kap.
Elindult tehát az iskolánk fejlesztése, de nehéz lesz
ledolgozni a több évtizedes lemaradást.
Hasonlóképpen az evangélikus gimnázium
vezetőjéhez, Nőként Neked is több szerepkör
feladatát kell összeegyeztetned. Hogyan sikerül beosztani az idődet?
A recept egyszerű (nevet – szerk. megj.). Végy
hozzá egy remek férjet! Nos, nekem ez sikerült,
a párom valóban sok terhet levett és levesz a
vállamról. Szerencsém van abban is, hogy a férjem édesanyja és az enyém is él, és kitűnő nagymamák! Egy 19 éves ﬁam van, aki most keresi a
helyét a világban, de nyilván már vele is kevesebb a gond. Minezek mellett néha ﬁgyelnem
kell magamra, hogy ne váljak munkamániássá,
mert erre sajnos hajlamos vagyok.
Hogyan kapcsolódsz ki a mindennapi mókuskerékből?
Rendszeresen járok jógázni, amikor jó idő van,
szívesen kerékpározok, és nagyon szeretek
utazni. Újabban a főzés is kikapcsol, egyre job-
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ban szeretem csinálni. Mindezek mellett van
egy nagy kertünk, amit nagyon szeretünk, mert
szinte minden megterem benne. Rengeteg
gyümölcsfánk van, ezek gondozása, ápolása
szintén remek stresszlevezető foglalatosság.
Mit tartasz eddig a legnagyobb sikerednek?
Nehéz ezt pontosan megfogalmazni. Minden
olyan dolgot sikernek tartok, amivel hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy a tanítványaim boldogok legyenek és kiteljesüljenek az életükben,
sikeres és elégedett felnőttek legyenek.
Mivel lennél elégedett az igazgatói ciklusod
végén?
Ha mindaz megvalósulna, amiről az előbb beszélgettünk. Ez egy patinás iskola kitűnő hagyományokkal, amit kötelességünk megőrizni úgy,
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hogy közben az új kihívásoknak is megfeleljünk.
Ebben az esztendőben minden eddiginél többen jelentkeztek az iskolánkba. Természetesen
azt nem tudni, hogy ténylegesen mennyien jönnek ide tanulni, de a nagy érdeklődés mindenképpen pozitív visszajelzés. Szeretném, ha megmaradnának azok a képzések, amikre ma joggal
vagyunk büszkék, de újakra is szükség volna.
Nagy lehetőségnek tartom például a felnőttképzés újra indítását, amihez minden adottságunk
megvan. Kitűnő nyelvtanáraink vannak, elképzelhetőnek tartom, hogy megfelelő felmérést
követően némi proﬁlváltással akár idegenforgalmi szakembereket is képezzünk. Mindenképpen
igyekszünk nyitottak lenni az új kihívásokra.
R. Z.
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TANÉVZÁRÓ KONCERT
Június 13-án este nagy sikerű koncertet adtak a Podmaniczky AMI növendékei, így mutatván meg a közönségnek, mennyit fejlődtek a tanév során.

tanulója a Koncz István képviselő által indított Aszódi Diák díjat vehette át személyesen az alapítótól. A rendezvény alkalmat
adott arra is, hogy az iskola igazgatója, dr.
Magyari Zita megköszönje igazgatóhelyettesének, Kolarovszki Saroltának a munkáját,
aki szeptembertől Győrben folytatja pályafutását.
Természetesen az estén továbbra is a zene játszotta a főszerepet, amit a közönség a koncert
végén vastapssal hálált meg.
R. Z .

A megszokottól eltérően a klasszikus zenét
tanuló diákokon túl ezúttal a néptáncos,
illetve a népzenész növendékek közül is
felléptek néhányan. Az este folyamán elköszöntek azoktól a növendékektől, akik itt befejezték tanulmányaikat, és másutt fejlesztik
tudásukat. Két diák – Kovács Orsolya csellós
és Raczky Marcell, a képzőművészeti tanszak

KORÁBBAN ÉRETT BE A LEVENDULA IS
Az idei meleg időjárás következtében szinte minden növény előrébb tart a megszokottnál. Nem volt ez másképpen a levendula esetében sem, így az Aszódon immáron évek óta szokásos Szent István téri levendulaszüretet két héttel előbbre kellett
hozni, máskülönben a nagy hőség miatt elnyíltak volna a virágok.

A május 31-én tartott rendezvényen előbb
Sztán István polgármester köszöntötte a

vendégeket, majd a Podmaniczky zeneiskola néptáncosai adtak folklórműsort. Ezután

a lányok-asszonyok következtek, akik olyan
sikeres munkát végeztek, hogy bő fél óra
múlva már csak a növény zöldje maradt. Aggodalomra természetesen nincs ok, hiszen
a levendula másodvirágzásra is képes, így a
nyárutóban még lehet virágot szedni. Ráadásul - amíg a tér kapacitása engedi – évről évre
nő az ágyások száma.
A térre kilátogatók nemcsak levendulát gyűjthettek, hanem szörpöt vagy éppen – Bata Miklós felajánlásának köszönhetően – könnyű nyári bort kortyolhattak, de kínáltak pogácsát is.
Sztán István polgármester pedig egy-egy Családok Éve feliratú teáscsészét adományozott a
szüretelőknek az illetékes szaktárca felajánlásának köszönhetően.
R.Z .

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Július

14-15.: Dr. Fodor Sándor
(20) 446 0938
21-22.: Dr. Tóth Béla
(30) 449-6319
28 -29.: Dr. Németh Mihály (30) 275-4718
Augusztus:

4 -5.: Dr. Dobos László
(20) 925 3824
11-12.: Dr. Szőke Zsolt
(20) 956 6529
18 -19 -20.: Dr. Márton János (30) 400 9819
25 -26.: Dr. Fodor Sándor (20) 446 0938
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SEMMELWEIS NAP A HATVANI
ALBERT SCHWEITZR KÓRHÁZBAN
Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben.

Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója
beszédében Semmelweis Ignác munkásságát
példaként állította a mai egészségügyi dolgozók elé, akinek rengeteg nehézséggel kellett
szembe néznie. Az idő azonban őt igazolta. A
kórház első embere hangsúlyozta az elmúlt
időszakban intézményüknek hosszú, viszontagságos utat kellett megtennie, de – mint
mondta- minden perce megérte. Az elhivatottság, a küzdeni akarás jellemzi a Kórház dolgozóit, amelynek köszönhetően – hasonlóan
Semmelweishez –, mindig sikerült felállni.
A főigazgató asszony beszédében köszöntötte Dr. Rosta Ildikó osztályvezető főorvost, a
kórház korábbi orvos igazgatóját, aki az állami
ünnepség keretében Pro Sanitate díjat kapott.
A főorvos lelkiismeretességét, optimizmusát,
kitartását példaként állította a résztvevők elé.
Az ünnepség keretében főorvosi kinevezést ve-

hetett át Dr. Lévai Csilla aneszteziológia- intenzív terápiás adjunktus, adjunktusi kinevezést
vehetett át Dr. Fekete Ildikó aneszteziológiaiintenzív terápiás szakorvos, Dr. Szabó Károly
Gábor sebész, mellkas-sebész szakorvos.
Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben
végzett eredményes, példamutató munkájáért
főigazgatói dicséretben részesült Zeke Istvánné a
radiológiai osztály vezető asszisztense, Palásthy
Gáborné raktáros, a beszerzési iroda munkatársa,
Ambruzsné Csuka Erika a szülészet- nőgyógyászati
osztály adminisztrátora, valamint az Aszódi Járóbeteg Szakrendelő orvosai és szakdolgozói.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
idei kitüntetését Erdélyiné Hegedűs Ibolya az
újszülött részleg dolgozója vehette át a Kamara
Területi Szervezetének megyei elnökétől.
Az ünnepség keretében köszöntötték az intézetben 40, 30, 20 és 10 éve dolgozó kollégá-

NEM LESZ HOSSZABB A TANÉV

kat, illetve az új szakképesítést szerző munkatársakat.
A megemlékezést a Concerto Budapest tagjai
színesítették, akik Mozart Kis éji zene és Divertimento művét adták ellő. A zenekar tagjainak
fellépését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosította.
Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet

Az elképzelés nem új, évek óta téma, hogy nagyon sok szülő nem tudja hová tenni a gyermekét vakáció idején napközben, amíg ő dolgozik.
Tény, a társadalom az utóbbi években átstrukturálódott, ma már nagyon sok nagyszülő vállal

munkát a nyugdíjas éveiben is, illetve az egyes
generációk nem élnek együtt. A döntéshozók
szívesen hivatkoznak arra is, hogy más országokban tovább tart a tanév. Talán csak az nem
hangzik el, hogy ott esetleg mások az időjárási

körülmények, nincs olyan meleg, vagy ha igen,
az iskolák légkondicionáltak.
A szünidő megrövidítését az egyik országos napilap szellőztette meg. A híreket a szaktárca először
cáfolta, ám később már olyan mondatok hangzottak el, hogy mindez mégis lehetséges. A hír valósnak gondolását az is erősítette, hogy a szokásosnál
később jelent meg a 2018/19-es tanév rendje. Ez
viszont egyértelműen azt mutatja, jövőre még
biztosan nem lesz változás. A tanév ugyanis 2018.
szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz, a
tényleges tanítási napok száma 181 nap marad.
R. Z.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Rendőrjárőr:

Felnőtt háziorvosok:

(+36) 20 516 5940

Már javában tart a szünidő, és a gyerekek egy része valószínűleg táborban tölti
szabadidejének egy részét. Előző számunkban egy táblázat segítségével tájékozódhattak olvasóink, hol, milyen programokra várják az aszódi fiatalokat. Ha a
következő tanév végén még nem is, de a 2020-as esztendőben már elképzelhető,
hogy a tanévre tábor formájában még két hetet ráhúznak az alapfokú oktatásban
részesülő diákok – amennyiben a szüleik ezt kérik.

Szent István
Patika:

Városi
Gyógyszertár:

(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu

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

Július 21-22.
Augusztus 4-5.
Augusztus 18-19.

Július 14-15.
Július 28-29.
Augusztus 11-12.
Augusztus 20.
(csak ügyelet)
Augusztus 25-26.

Városrendész:

Gyermekorvos:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437

dr. Horváth Anna
(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna
(28) 500 035 (20) 588 6013

Polgárőrség:

2018. június–július

Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104
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Sport

Aszódi labdarúgás 2017–2018

MILYEN BAJNOKI ÉVET ZÁRT
EGYESÜLETÜNK?
Van egy jó hírem, meg van egy rossz. Melyikkel kezdjem?... Sablonos beszámoló
kezdés, de valahol jól összefoglalja az Aszód FC elmúlt szezonjának értékelését.

Kezdem a jó hírekkel. Jó hír, hogy az elmúlt
bajnoki évadban hét korosztályos csapatot
versenyeztettünk bajnokságokban illetve
Bozsik-tornákon. A legkisebbek (U7, U9, U11,
U13) Bozsik-tornákon lépnek pályára, a korosztályuknak megfelelő létszámban és méretű pályákon. Volt alkalmam megnézni őket és büszkén állíthatom, U11 és U13-as korosztályokban
az aszódiak a legügyesebbek a környéken! Magabiztos védekezés, remek támadásvezetés és
szépségdíjas gólok jellemzik a kicsik játékát. Aki
nem hiszi, jöjjön el és nézze meg őket!
2017-2018-ban első alkalommal indítottunk ¾
pályán U14 korosztályt. Ez lenne az átmenet a
Bozsik versenyek és a klasszikus serdülő (U16)
nagypályás mérkőzései között. Itt ¾ pályán, a
két tizenhatos vonala között, 5x2 m-es kapuban, már rendes játékvezetés mellett történnek a meccsek. A nyolc csapatos bajnokság 6.
helyén végeztünk, megelőztük Hévízgyörk és
Tóalmás együtteseit.
A serdülő (U16) korosztályban sajnos egész
évben létszám gondokkal küzdöttünk és ez
meg is látszott a csapat teljesítményén. A 11
csapatos bajnokság 6. helyén fejeztük be a
bajnokságot, 19 pontot gyűjtöttünk, messze
leszakadva az előttünk végzett Veresegyház
(33 pont) mögött. Sok ügyes gyerek pallér-

ozódott nálunk, de valahogy nem sikerült
őket igazi csapattá összerakni őket. Próbáltuk elemezni az okokat. Meg kell küzdenünk
a kamaszkori változással. A korábban még
szerény, jól kezelhető gyerekek ebben az
életkorban hirtelen megváltoznak, vadak
és kiszámíthatatlanok lesznek, érkezik a dohányzás és az alkohol. Több esetben kellett
ilyen problémák miatt eltanácsolni egyébként tehetséges, ügyes labdarúgókat. Nagyon nem segíti a munkákat, hogy lankad a
szülői ﬁgyelem is. Az U14 csapat mérkőzéseit
szülők tucatjai követik a helyszínen ﬁgyelemmel, az U16 csapat meccseire alig-alig kíváncsiak a szülők. Pedig a folyamatos szülői
jelenlét, kontroll biztosan jó hatással lenne a
hormonokkal küszködő kamasz ﬁúkra. Hiába
hívtunk össze szülői értekezletet, jóformán
senkit nem érdekelt gyermeke sportolása.
Oly annyira nem érdekelte, hogy többen
rendszeresen a meccsnapokra szerveztek
családi kirándulást, családi ebédet, stb. A
busz indulása előtt szó szerint úgy kellett
összerimánkodni a gyerekeket, hogy legalább a kezdő csapat 11 fős létszáma meglegyen. Ehhez képest az elért 6. hely kiváló
eredmény. Sokkal-sokkal több lenne ebben
a korosztályban, ha edzésre és mérkőzésre is
többen és többet járnának.
Ifjúsági (U19) csapatunk is a 6. helyen végzett
a 12 csapatos mezőnyben. Tavaszra álltak öszsze igazán, szép győzelmeket arattak, és a mutatott játék is egyre inkább a felnőtt futballra
hasonlított. Ennél a korosztálynál a létszám és
az edzés látogatottság is rendben volt, aminek
meg is lett az eredménye.
Általánosságban elmondható, hogy az ered-

ményesség növelhető lenne minden korosztályunknál, amennyiben a heti edzésszámot növelni tudnánk heti 3 vagy heti 4 foglalkozásra.
Sajnos ﬁgyelembe véve a gyerekek iskolai leterheltségét, a szülői segítség hiányát annak is
örülünk, ha a heti 2 edzésre eljönnek. A feltételek adottak lennének, hiszen a TAO támogatásnak köszönhetően képzett, állandó utánpótlás
edzői stábbal (Molnár László, Kovács Szabolcs,
Kovács Erik, Hegedűs Csaba) és minden szükséges felszereléssel, használható, jó minőségű
füves pályákkal rendelkezünk.
A rossz hír a felnőtt csapat gyenge őszi és
tavaszi szereplése. A megyei II. osztály átszervezése, szűkítése miatt legalább a 9. helyen
kellett volna végeznünk, az elért 14. hely még
akkor is kudarc, ha a bent maradó helytől az
elért 31 ponttal mindössze kilenc pontra végeztünk. A téli szünetben új edző érkezett,
új játékosokat igazoltunk. A tavaszi menetelés eleje még biztatóan alakult, de a végére,
elsősorban a bajnoki hajrában összeszedett
négy vereséget nehezen viseltük. Annyi biztos, hogy a 2018-2019-es szezont a három csoportra szűkített megye III. osztályban kezdjük
meg. Öröm az ürömben, hogy Bag kivételével
minden környékbeli csapat (Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Iklad, Kartal, Galgagyörk, Püspökhatvan) ebben az osztályban lesz, így legalább sok izgalmas rangadóra kerül majd sor,
és az utazási távolságok is csökkennek.
Július közepéig nyári szünetet tartunk, felnőtt
csapatunk a felkészülést július 15. körül kezdi
meg, de szeretnénk a ﬁatalokat is minél előbb
edzésben látni. Hívjuk és várjuk az aszódi és
aszód környéki települések ﬁataljait, legyenek
az Aszód FC labdarúgói! Elérhetőségeinket a
klub facebook oldalán és hivatalos honlapján
megtalálják.
Szeretném megköszönni a klub elnökségének
támogató munkáját, a csapatok edzőinek, segítőinek egész éves támogatását. A labda gurul
tovább…
Hajrá Aszód!
Kovács Tamás elnök

ISMÉT VENDÉG VOLT
A SZÍNÉSZVÁLOGATOTT
A hagyományoknak megfelelően idén is ellátogatott a Színészválogatott azt
aszódi Javítóintézetbe.

A művészek csapata ezúttal is két mérkőzést játszott, előbb a neveltekkel, majd a nevelőkkel
mérték össze tudásukat. A szurkolók remekül szórakozhattak a találkozókon, de sajnos egy
dolgot leszűrhettek: a Nemcsák Károly vezette csapat is ﬁatalítási gondokkal küszködik.
A találkozókat egy remek közös ebéd zárta.
Folytatás jövőre!
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AZ UTOLSÓ FORDULÓK EREDMÉNYEI
Aszód – Isaszeg 2:5

A bajnoki tabella harmadik helyezettje ellen jól
indult a mérkőzés, hiszen az aszódi csapat hamar kétgólos vezetést szerzett Oláh Dezső távoli szabadrúgás góljával és Pecze Péter közeli
találatával (2-0). A vendégek a 37. percben egy
fejesgóllal szépítettek.
A hidegzuhany a második félidőben érkezett. Egy
jobb oldali beadást a végig bizonytalanul védő isaszegi hálóőr kiejtett a kezéből, és a labdát az az érkező Pecze Péter a hálóba kotorta. A szabályos gól
után a játékvezető középkezdést mutatott, mire a
vendégjátékosok hevesen reklamáltak a jobb oldali asszisztensnél. A bíró az oldalbíróval történt
rövid konzultációt követően visszavonta előző ítéletét és az Isaszeg hozhatta fel a labdát szabadrúgással. Maradt a 2-1. Öt perc múlva az egyik hazai
védő teste mellé szorított kezére pattant a labda
a 16-oson belül, a játékvezető pedig azonnal a 11es pontre mutatott. A vendégek éltek az ajándék
lehetőséggel, és kiegyenlítettek. A sorozatosan a
hazaiakat egyoldalúan hátrányosan érintő játékvezetői ténykedést néhány játékos nehezen viselte,
Pecze Pétert ki is állították.
A győzelem megszerzéséért kitámadott az
Aszód, az ellenfél viszont ezt remekül kihasz-

nálta, és három kontrából három gólt szerzett.
A klub vezetése megírta véleményét a játékvezető ténykedéséről az MLSZ Pest Megyei
Igazgatóságának, és azt kérte, a hátralévő két
forduló mérkőzései sportszerű keretek között
kerüljenek megrendezésre.
Péteri KSK – Aszód FC: 3-2 (1-1)

A mérkőzés első félideje a hirtelen lezúduló
özönvízről szólt. Zuhogott, ömlött, dörgött, villámlott. A víz mellett kiegyenlített játék folyt a
pályán, már ha lehet játékról beszélni a körülmények miatt (1-1). A második játékrészre valamelyest megnyugodtak az égiek, egy gyors
gólváltás után újra döntetlen állás (2-2) volt a
mérkőzés 83. percéig. És ismét, mint már oly
sokszor, a végén bukta el az aszódi csapat: egy
tíz méteres fejes a tétlen kapus mögött a hálóba hullott (3-2).
Összefoglalva: Az Aszód két meghatározó játékosa (Mészáros Norbert és Pecze Péter) eltiltás miatt nem tudott pályára lépni, és ez meg
is látszott az eredményességen. A vereség azt
is jelentette, hogy a csapat az utolsó forduló
eredményétől függetlenül kieső helyen végzett a megyei II. osztályú bajnokságban.

Tizennyolcadszor is EGA Sportnap

TÖBB, MINT 500 DIÁK VERSENGETT
18. alkalommal rendezték meg az evangélikus gimnáziumban az EGA Sportnapot.
A rendezvényt Veizer Valéria igazgató nyitotta meg, és kívánt jó versenyzést és
szórakozást az iskola diákjainak. Az eseményre ezúttal is érkeztek vendégek: az
ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola csapata labdarúgásban mérte össze erejét a vendéglátókkal, csakúgy, mint a város másik középiskolájának, a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumának gárdája.

A nap nagyon rosszul indult, hiszen öt órakor
még zuhogott az eső, így a rendezvény szervezője, Fáczán Zoltán testnevelő tanár némi
tanakodás után a B, vagyis az esőterv szerinti
helyszíneket jelölte ki a lebonyolításra. Így
a megnyitóra is az aulában került sor. Aztán
kisütött a nap, egy idő után felszáradtak a

2018. június–július

rekortán pályák, és minden az eredeti terv
szerint alakult, egyedül az atlétikai számok
maradtak el. Program így is akadt bőven: a diákok íjászkodhattak, röplabdázhattak, kosárlabdázhattak, Szucsák Mátyás sportlövőnek
köszönhetően lézerpisztolyokat próbálhattak
ki, pingpongozhattak és persze focizhattak.

ASZÓDI TÜKÖR

Aszód-Iklad 2:3

A rekkenő nyári hőség és a két formán kívüli
kieső csapat ellenére sokan nézték meg a 20172018-as bajnoki évad utolsó mérkőzését, a két
szomszéd település labdarúgó csapatának öszszecsapását.
Az első húsz percben három kapufát rúgott
az aszódi csapat, de a vezető gól csak nem
akart összejönni. Aztán ahogy lenni szokott
az első vendég akció eredményesnek bizonyult. (0-1). Erre Szénási Ákos még tudott
válaszolni (1-1). Ám hiába irányítottak a hazaiak, ismét a vendégek szereztek gólt. (1-2).
Az újabb bekapott találat alaposan elvette a
kedvét az aszódi játékosoknak, akik bár igyekeztek támadásokat szőni, azokból ritkán alakult ki gólhelyzet. Szünet után sem változott
a játék képe, továbbra sem volt átütőerő a
támadásokban. A kegyelemdöfést a 85.percben adták a vendégek: Ecker Bence végig
cselezte magát a teljes aszódi védelmen, és
megszerezte csapata harmadik gólját (1-3).
Szépségtapasz volt a végén, amikor a frissen
beállt Kovács Erik büntetőből szépíteni tudott (2-3), és belőtte az Aszód egyelőre utolsó
megye II-es gólját.
Forrás:
aszodinfo, hu Fotó: Rácz Zoltán

Sokan tapsoltak Lados Tibor kutyás bemutatójának vagy éppen a hatvani taekwandósok
formagyakorlatainak. Sztárvendékben sem
volt hiány, hiszen Navarrete József olimpiai
ezüstérmes kardvívó, a GEAC kardvívó szakosztályának mesteredzője a tanítványai segítségével tartott bemutatót, hogy meggyőzze a ﬁatalokat, érdemes a vívást választani
sportágként. Rob Alton angol származású
BMX világbajnok a sportpályán szinte a ﬁzikai
törvényeket meghazudtoló kerékpáros bemutatót tartott. A gimnázium diákja, Gáspárfalvi Dorka artistamutatványokkal bűvölte el
a közönséget, a gödöllői 4M Dance Company
táncosai pedig az akrobatikus rock and roll
bemutatójukkal.
Természetesen az ilyenkor szokásos főzőverseny is része volt a programnak, az osztályok
tagjai a szó szoros értelmében azt ették, amit
főztek. Az egyes produkciókat zsűri értékelte.
A sportnapon részt vevő osztályok a kezdetektől fogva egy vándorserleg megszerzéséért
küzdenek, amelyet a győztes közösség egy
évig őrizhet. Az az osztály nyer, amelynek legaktívabbak a tagjai. A versenyt ezúttal Lányi
Erzsébet tanárnő osztálya, a 6. B nyerte.
R. Z.
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Mozaik

Rendőrségi tanácsok

NYÁRON SEM ÁRT
AZ ÓVATOSSÁG!
A nyári szünidő, a szabadságok idején kiemelten fontos felhívni a pihenni, kikapcsolódni vágyók figyelmét a fürdőzés szabályainak fontosságára, valamint a bányatavak veszélyeire,
a szabadvizek biztonságos használatára, hiszen ezek a vizek
jóval több veszélyt rejtenek az ellenőrzött strandoknál.

A szabadvizeken való tartózkodás szabályai mindenkire vonatkoznak, melyeket nagyon fontos betartani, hiszen élettani, egészségügyi és jogi, következményei is lehetnek. A forró napokon nagyon sokan keresik fel a hűvös
vizű bányatavainkat, azonban az alapvető szabályokkal sincsenek tisztában.
Pest megye közel negyven bányatavából mindösszesen 9 területén
engedélyezett a fürdés. (Dunaharaszti, Dunavarsány, Délegyházi tórendszer 2-4-6-os taván, Kiskunlacháza, Pócsmegyer, Áporka). Mindemellett
Kiskunlacházán, Dunavarsányban pedig lehetőség van a Jetskizésre, az
Omszki tó egy részén pedig lehet wakeboardozni.
A Duna pest megyei szakaszán is vannak kijelölt fürdőhelyek: Dunabogdány, Göd alsó, Göd-felső, és Ráckevén találhatók.
Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, városok területén, valamint éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület meg van világítva, és legfeljebb a mély víz határáig.
A fürdési tilalmát minden esetben 60x30 cm-es tiltó tábla jelzi, amely jól
látható helyen kerül elhelyezésre.
• Fürdésnek számít az úszás és a lubickolás mellett a játékcsónak, vizibicikli, banánhajó, gumimatrac vízen történő használata és az ezekről
történő vízbeugrálás.
• 6 éven aluli vagy úszni nem tudó 12 év alatti gyerek csak szülői felügyelettel fürödhet szabadvizekben, ahol a fürdés engedélyezett
• A fürdésre kijelölt területen rendszeresen ellenőrzik a víz minőségét,
megtalálható a mosdó, zuhany, illemhely, hulladék gyűjtő, és a mentésre elsősegélynyújtásra képzett személyzet.
A bányatavak mellől mindez hiányzik, jellemzőjük a kiszámíthatatlan mederviszony. Ezek a tavak néhány lépés után hírtelen mélyülnek, a nagy
mélység miatt csak a felszín meleg, a hírtelen vízhőmérséklet csökkenés
pedig könnyen okozhat izomgörcsöt, sokkot, szívmegállást.
Medrükben előfordulhatnak fém darabok, munkagép alkatrészek, amik
könnyen okozhatnak sérülést, főleg a vízbe ugrálóknak.
Aki a tiltás ellenére fürdőzik, nemcsak a testi épségét, egészségét, életét
veszélyezteti, de szabálysértést követ el, vele szemben szabálysértési eljárás
indul, ahol 5-150 E Ft-os pénzbírsággal is kiszabható A helyszíni bírság összege 5-50.000,-Ft szabálysértési bírságot szabhat ki a rendőrség, a közterület
felügyelők, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr.
Akár bányatóhoz, akár épített strandra látogat bárki, fontos, hogy a saját
és mások testi épsége mellett ﬁgyelmet fordítson a saját vagyonbiztonságra is! Lehetőség szerint őrzött parkolót válasszon! A gépkocsi utasterében
semmit ne hagyjon! Távozáskor győződjön meg arról, hogy a kocsit biztosan bezárta-e. A strandokon leggyakrabban lopások fordulnak elő, de
ﬁgyelemmel az is elkerülhető. Ahol lehetőség van rá, célszerű a csomagmegőrzőt használni! Őrizetlenül ne hagyjanak értékeket a törölközőn, takarón. Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi feltétlenül szükséges.
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