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Keresztény államunk megalapítására emlékeztünk

„ISTEN ÉLTESSEN, MAGYARORSZÁG!”
A Himnusz hangjaival kezdődött, majd a hagyományoknak megfelelően ökumenikus istentisztelettel és az új kenyér megáldásával folytatódott augusztus 20-án a
Szent István téren 10 órakor tartott Szent-István napi városi ünnepség. A szónok ezúttal Sztán István, városunk polgármestere volt. Az esemény részeként a Családok
éve alkalmából meghirdetett városi rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került.

Az ökumenikus istentiszteleten elsőként Urbán
Gedeon baptista lelkész imádkozott, majd Rápolty Dávid hatodéves református teológus
hallgató hirdetett igét. Az ünnepségre sütött
kenyereket Lőrincz Csaba evangélikus lelkész
áldotta meg.
Az ünnepség szónokaként Sztán István polgármester elsőként Aszód Város eddigi kitüntetettjeit, a megjelent képviselőket és a testvérvárosok küldöttségét köszöntötte – többek
között Calin Bindila-t, Tótmogyorós jegyzőjét,
Stefan Breuning-ot, Obernburg város képviselőjét, mint Aszód és Obernburg közötti testvérvárosi kapcsolat vezetőjét, Walter Berningert,
német testvárvárosunk korábbi polgármesterét –, majd valamennyi jelenlévőt üdvözölt.
A szónok beszédében Szent István királyunk
tetteit, ránk hagyott örökségét méltatta, kiemelve, hogy első uralkodónk államszervező
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elvei évszázadokon keresztül igazolták ezzel
kapcsolatos döntéseit. István olyan tiszta szerkezetű, szilárdan felépített, a gyakorlati követelményekhez igazodó államot alkotott, pontos
határokkal, szigorú törvényekkel, amely minta
alapján országunk évszázadokon keresztül jól
működött. A király befogadta a Kárpát-medencében már itt élő népeket, türelemmel tekintett
másságukra, tiszteletben tartotta nyelvüket.
Tárt karokkal várta a jövevényeket. A hasznot

hozókat, és azokat, akik képesek fegyverrel védeni új hazájukat és a magyarság új hitét.
Városunk első embere arra intett, hogy a
mindmáig érvényes és követendő Szent István-i modell alkalmazkodást is követel tőlünk,
s erre talán még soha nem volt akkora szüksége hazánknak, mint napjainkban, amikor az
is előfordulhat, hogy ábrándjainkról, értékeket
hordozó hagyományaink egy részéről le kell
mondanunk. Cserében viszont óriási lehetőségeket kapunk, ha önvezérlésűvé válunk, s megtanuljuk, hogy pusztán rajtunk múlik, mennyire
vagyunk és leszünk képesek a polgári magatartásformák elsajátítására, s mikor tudunk igazi
polgárként gondolkodni és élni.
A beszédet követően a Stellaria Media Nőikar
Énok Nagy Levente karnagy vezetésével csodálatos énekekkel örvendeztette meg a jelenlévőket. Ezután a Családok Éve alkalmából meghirdetett városi rajzverseny eredményhirdetésére
került sor. A legkisebbek kategóriájában – 3-6
évesek – a harmadik Nagypál Gréta, a második
Szlávik Ádám, míg az első Urbán Regina lett. A
7-10 évesek kategóriájában Gergály Anna szerezte meg az első helyet, megelőzve Klenovszki
Lillát és Juhász Emmát. Különdíjban részesült
Mosuly Lilla. A 10-14 évesek kategóriájában a
zsűri nem adott ki díjat, a felsőbb évfolyamokból pedig nem érkezett pályamű. A jutalmakat
– oklevelet, csokoládét és ajándékutalványt –
Sztán István polgármester nyújtotta át. Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult. A jelenlévők
ezt követően családonként – az önkormányzat
ajándékaként – egy-egy cipót is hazavihettek.
Kép és szöveg:
R.Z.

KITÜNTETÉS AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL
A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át Szent István napja alkalmából Kaáli Nagy Kálmán, egykori Gulag-fogoly, városunk díszpolgára. Az elismerést
Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár adta
át a Pesti Vigadóban. Lapunk ezúton gratulál a kitüntetettnek!
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2018. június 21.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
ZÜ. 83/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat
az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetőjének kinevezéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó
pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dönt, hogy az eredményes
pályázat alapján Berényiné Baranyi Mártát
2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus
31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra
megbízza az Aranykapu Bölcsőde magasabb
vezetői, intézményvezetői feladatainak ellátásával, közalkalmazotti munkaköre: kisgyermeknevelő.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó
rendelkezései alapján bruttó 314.050.- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Illetményének összetétele:
garantált illetmény:
274.050.-Ft
magasabb vezetői pótlék:
40.000.-Ft
összesen:
314.050.-Ft

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges adatszolgáltatást tegye meg.
84/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat a
központi háziorvosi ügyelet 2017. évi
tevékenységéről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
– jelen határozat mellékletét képező – Országos Orvosi Ügyelet Nonproﬁt Kft. a központi
háziorvosi ügyelet 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja, és megköszöni az ott
végzett munkát.
85/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat a
Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő
feladatairól

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól szóló 2016. évi beszámolóját elfogadja jelen határozat melléklete szerint.

86/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat az
aszód Város Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozás” című
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01122
azonosító számú pályázat keretében
módosított/elkészített szabályzatok
elfogadásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az „Aszód Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01122 azonosító számú pályázat
keretében módosított/elkészített szabályzatok
elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozással összefüggésben módosított/elkészített, a jogszabály által
kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzatot és Iratkezelési Szabályzatot elfogadja.
A Képviselő-testület az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozással összefüggésben az alábbi önként vállalt, módosított/
elkészített szabályzatokat elfogadja:
• Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje
• Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
• Informatikai katasztrófaelhárítási szabályzat
• Belső kontrollrendszer szabályzat
• Integrált kockázatkezelési szabályzat
• Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
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• Beszerzési szabályzat
• Gazdálkodási szabályzat
• Helyiségek és berendezések használatának
szabályzata
• Kiküldetési szabályzat
• Pénzügyi-gazdasági ügyrend
• Selejtezési szabályzat
• Számviteli politika
• Eszközök és források értékelési szabályzata
• Leltározási szabályzat
• Önköltség-számítási szabályzat
87/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzati intézmények közötti
Munkamegosztási megállapodások

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Aszódi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények közötti Munkamegosztási megállapodások módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Aszódi
Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint
az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye, mint gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szerv közötti
Munkamegosztási megállapodást. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Munkamegosztási megállapodás intézményvezetővel való
megkötésére, felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás záradékolására.
A Képviselő-testület az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Aszódi
Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint
az Aszód Városi Kulturális Központ, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv közötti Munkamegosztási megállapodást. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a
Munkamegosztási megállapodás intézményvezetővel való megkötésére, felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás záradékolására.
A Képviselő-testület az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Aszódi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv,
valamint az Aszódi Napsugár Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti Munkamegosztási megállapodást. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt
a Munkamegosztási megállapodás intézményvezetővel való megkötésére, felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás záradékolására.
A Képviselő-testület az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Aszódi
Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint
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az „Aranykapu” Bölcsőde, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
közötti Munkamegosztási megállapodást. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Munkamegosztási megállapodás intézményvezetővel
való megkötésére, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás záradékolására.
88/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2018.12.31-ig történő hatályban
tartásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól szóló 321/2011. (XII.27.)
Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdés a) pontja szerint a 2013. 07. 04. napján elfogadott Aszód
Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programját az új Települési Esélyegyenlőségi
terv elkészítéséig, de legfeljebb 2018.12.31-ig
hatályában fenntartja. A HEP Intézkedési tervek
határidejét 2018.12.31-i határidőig meghoszszabbítja.
Aszód Város 2019-2023 időszakra szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának megalkotására
kitűzött határidőket az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. 2018.07.30-ig
2013-2018. terjedő időszak megvalósulási eredményeinek összegyűjtése
2. 2018.08.01- 2018.08.31. időszak
Előkészítő szakasz-adatgyűjtés, problémafeltárás
3. 2018.09.11.
I. társadalmi egyeztetés
HEP Fórum összehívása, munkacsoportok kialakítása, intézkedésekre javaslattétel (Polgármester, Önkormányzat Bizottságai, Jegyző,
Osztályvezetők, Intézményvezetők, szakmák
képviselői, civil szervezetek, vállalkozók, lakosság képviselői)
4. 2018.09.12-10.15-ig
Vélemények, javaslatok beépítése a Helyi Esélyegyenlőségi Programba
5. 2018.10.16-2018.10.31-ig
II. Társadalmi egyeztetés, kidolgozott HEP véleményezése
6. 2018. 11.15.
Képviselő-testületi döntés a 2019-2023 időszakra vonatkozó HEP elfogadásáról.
89/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Településfejlesztési koncepciójának elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Város Településfejlesztési
koncepciójának elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy az
„Aszód Város Településfejlesztési koncepciójának elkészítésére” kiírt ajánlatkérés eredményes volt.
A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, a
legkedvezőbb árat meghatározó, formailag is
megfelelő ajánlatot adó Völgyzugoly Műhely
Kft.-vel (2083 Solymár Bimbó u. 20.) Aszód Város
Településfejlesztési koncepciójának elkészítésére
850.000 Ft + 229.500 Ft ÁFA = 1.079.500 Ft értékben az ajánlatkérésnek és ajánlatnak megfelelő
műszaki tartalommal a szerződést kösse meg
A szerződés fedezete Aszód Város Önkormányzatának „az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló 2/2018. (II.23.) számú rendelete szerinti Felhalmozási kiadások HÉSZ SZT jogszabályi
megfeleltetés soron rendelkezésre áll.
90/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat 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:
A Képviselő-testület az „Aszódi Polgármesteri
Hivatal energetikai korszerűsítésének tervezési
munkáira” kiírt ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítja.
91/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
pályázat útján történő értékesítése
tárgyában

Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az alábbi táblázatban szereplő, az önkormányzat
üzleti vagyoni körébe tartozó ingatlanokat, nyilvános pályázat útján értékesíti az alábbiakban meghatározott induló áron, a határozat melléklete szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.
Ingatlan nyilvántartási besorolása, címe,
helyrajzi száma és becsült piaci értéke:

• Kivett, beépítetlen terület, 2170 Aszód,
Nyárád utca, 1476/2, 7.240.000.- Ft+ÁFA
• Kivett, beépítetlen terület, 2170 Aszód,
Nyárád utca, 1476/3, 7.240.000.- Ft+ÁFA
• Kivett, beépítetlen terület, 2170 Aszód,
Majna utca, 1476/5, 10.480.000.- Ft+ÁFA
• Kivett, beépítetlen terület, 2170 Aszód,
Majna utca, 1476/6, 12.780.000.- Ft+ÁFA
• Kivett, beépítetlen terület, 2170 Aszód,
Szentkereszt utca, 1476/8, 9.070.000.-Ft+ÁFA
• Kivett, beépítetlen terület, 2170 Aszód,
Szentkereszt utca, 1476/9, 9.210.000.-Ft+ÁFA
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a pályázati felhívások
közzétételével. Amennyiben a pályázati felhívásokban megadott határidőig pályázat nem érke-
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zik, az értékbecslés érvényességének ﬁgyelembe vételével a benyújtás határideje 30 nappal
kerüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg a
pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik, vagy a
Képviselő-testület másként nem rendelkezik.
92/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat a
városi közterületek fűkaszálásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi közterületek fűkaszálásáról szóló
előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
Képviselő-testület úgy dönt, hogy Aszód Város
Önkormányzatának „az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről” szóló 1/2017. (II.24.) számú rendelet a Dologi kiadások tartalék költséghelyről
Dologi kiadások parkfenntartás költséghelyre
4 000 000 Ft előirányzatot csoportosít át.
93/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat az
utcanév változások ingatlan nyilvántartási átvezetéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt,
hogy az alábbi táblázatban részletezett utcanév változtatások Földhivatali rendezését jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Földhivatali ügyintézésre.
Hrsz.

21/17
24/7
24/89
319
407
446
466
481
834
870
892
1433
1445

Régi utcanév

Új
utcanév
Ősz utca

Vas Mór
utca
Vas Mór
utca
Benedek
Szent Imre
utca
utca
Temető
Vezér
utca
utca
Dózsa
Kard
György út
utca
Miskolczi
Huszár
köz
köz
Dózsa
Tarsoly
György út
utca
Ady Endre
Nyugat
utca
utca
Ady Endre Babits
utca
Mihály utca
Csiki Imre
Baross
utca
utca
Síklaki hegy Kakas-hegy
utca
utca
Hegyalja
utca

Tulajdoni
lap szerinti
állapot
Benedek
utca
Temető
utca
Dózsa
György út
Miskolczi
köz
Dózsa
György út
Ady Endre
utca
Ady Endre
utca
Csiki Imre
utca
Síklaki hegy
utca
felülvizsgálat alatt

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban

részletezett utcanév változások Földhivatali
rendezését, és a térképi átvezetést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Földhivatali ügyintézésre.
Hrsz.

Régi
utcanév

Új
utcanév

349

Béke
utca
Horváth
István utca
Horváth
István utca

Galamb
utca
Maros
utca
Gesztenye
sor

1366
1366

Tulajdoni
lap szerinti
állapot
Béke
utca
Horváth
István utca
Horváth
István utca

94/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testület
2018. II. félévi munkatervét.
95/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Polgármesteri Hivatal részére információbiztonságot támogató
tanácsadói szolgáltatás igénybevétele
tárgyú szerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszódi Polgármesteri Hivatal elektronikus információbiztonsági követelményeinek
az információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben foglaltak szerinti kötelező feladat
ellátás biztosítása érdekében felhatalmazza dr.
Bóta Julianna jegyzőt, hogy a Korend Rendszerház (2800 Tatabánya, Mártírok u. 12. képviseli, Kozma László ügyvezető) céggel a feladatellátásra megbízási szerződést kössön 2018.
július 1. napjától határozatlan időtartamra.
2. A 2018. évre szükséges bruttó 650 e forint
forrást az Aszód Város Önkormányzat 2018. évi
költéségvetéséről szóló, 2/2018. (II.23) önkormányzati rendelet működési célú tartalékból a
Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosításával biztosítja.
3. 2019. évtől a fedezetet az Aszódi Polgármesteri Hivatal adott évi költségvetésében tervezni szükséges.
Felelős: dr. Bóta Julianna jegyző
Határidő: szerződés kötésre június 30. ill. folyamatos
96/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat
Aszód, Déli-iparterület önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete az Aszód, Déli-iparterületen lévő önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanok esetében elrendeli az alábbi ingatlanok értékbecslését:
681/22, 2064 m2;
681/20, 5021 m2;
677/13, 3892 m2;
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a beérkezett
értékbecslés alapján készíttesse el az ajánlati
felhívást és ezt Aszód Város Önkormányzat
rendkívüli testületi ülésén terjessze elő.
97/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat az
Önkormányzati étkezési fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton történő
indulásról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete indulni kíván az Önkormányzati étkezési
fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton.
A pályázaton elnyerhető támogatásból az
alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon kíván fejlesztési beruházást végrehajtani:
• Gyermekétkeztetési Intézmény 2170 Aszód,
Csengey utca 30., Csengey úti főzőkonyha
és étterem, 114/1 hrsz.
• Gyermekétkeztetési Intézmény 2170 Aszód,
Falujárók útja 5., Falujárók úti étkezde,
1357/4 és 1357/5 hrsz.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a projekt teljes költségvetését 49.447.682.-Ftban határozza meg.
Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázati kérelemben benyújtásra kerülő
támogatási összeget bruttó 39.679.824.- Ft-ban
határozza meg.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz a szükséges önerőt
9.767.858.- Ft (előírt 15% önerő: 7.002.322.-,
további önerő: 2.765.536.-Ft) összegben Aszód
Város Képviselő-testületének az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.)
számú rendelete szerinti Felhalmozási tartalék
előirányzat terhére biztosítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében
meghatározott „Megvalósítási és ﬁnanszírozási
tervezett ütemezést” elfogadja.
98/2018.(VI.21.) ÖKT sz. határozat jelentés a lejárt határidejű határozatokról és
a két ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 17-én hozott 69.,70., 71
.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78., a 2018. május 22én hozott 80., valamint a 2018. június 8-án
hozott 81.,82., határozatok alapján a lejárt
határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

2018. augusztus
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Alapellátási orvosi ügyelet: papíron minden rendben

A BETEGEK VISSZAJELZÉSEI TEHETIK
MÉG JOBBÁ A SZOLGÁLTATÁST
2008. március 14-től látja el térségünkben az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kht. a rendelési időkön túl az orvosi ügyeletet. Az aszódi központtal működő szolgáltatást 2017ben 1906-an vették igénybe. Noha a Kht. beszámolójának végén az szerepelt, hogy
folyamatosan, biztonságosan és szakmailag mindenben megfelelően állt a betegek
rendelkezésére, egy képviselői hozzászólásból az derült ki, ez azért valószínűleg
nincs mindig így. A Társaság ügyvezetője viszontválaszában jelezte, hozzájuk nem
érkezett negatív visszajelzés, de kért mindenkit, ha ilyet tapasztalnak, jelezzék,
hogy az esetet ki tudják vizsgálni.

Az Orvosi Ügyelet Nonproﬁt Kht. ma már az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű szolgáltatója. Kilenc megyében, valamint a fővárosban
összesen 34 ügyeleti központot működtetve
több, mint 1 millió 200 ezer embert látnak el. Az
orvosi ügyeleteken túl kórházi ügyeleti szolgáltatást is végeznek, illetve sürgősségi osztályokat
működtetnek szakembereik – több, mint 320
orvos és mintegy 400 szakdolgozó – segítségével. A beszámoló szerint az egészségügyben
tapasztalható folyamatos elvándorlás ellenére a
szolgáltatásokat zavartalanul tudták biztosítani.
Az ügyeleti betegellátás színvonalának javítása, illetve az indokolatlan párhuzamos riasztások elkerülése érdekében 2016. december 1-től
debreceni székhellyel saját diszpécserközpontot
működtetnek, amely továbbra is szoros szakmai
kapcsolatban maradt az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes irányítócsoportjaival. A
hívásokat a saját központjuk fogadja, emellett az
OMSZ-hez beérkezett ügyeleti megkereséseket
is átveszik, vagyis a segítségre szoruló egy telefonszám használatával több helyről is segítséghez juthat. A betegkikérdezés szintén az OMSZ
protokollja szerint történik.

Az aszódi területi ellátás – Aszód, Domony, Iklad, Kartal, Verseg – ügyeleti terhelése továbbra is jóval az országos átlag alatt van: 2017-ben
az összes település átlagában 109 ellátás/1000
lakos/ év volt, vagyis 1000 főnyi lakosra egy év
alatt 109 ellátás jutott. A hónapokat tekintve
a legnagyobb betegforgalom januárban, áprilisban és decemberben volt tapasztalható.
Hétköznap átlagosan 3-4, hétvégén és ünnepnapokon 8-9 fő kereste föl az ügyeletet. A települések lélekszámát is ﬁgyelembe véve a
legtöbben ismét Domonyból kértek segítséget,
míg a legkevesebben Versegről érkeztek. A segítséget kérők 73,35-a az ügyeleti rendelőben
kapott ellátást, míg az esetek 26,65 %-ában az
ügyelet vonult a helyszínre. a rendelő ügyeleti
helyiségében látták el, 33 %-ukat pedig az otthonukban. Az ellátott betegek 19, 57 %-a volt
kiskorú. A páciensek 16,2 %-ánál kellett úgy
dönteni, hogy kórházi ellátás is szükséges, 9,6
%-ukat az Országos Mentőszolgálat gépkocsijával szállították a megfelelő intézménybe.
A tájékoztató végén az szerepelt, hogy a társaság a szolgáltatást folyamatosan, biztonságosan és szakmailag mindenben megfelelően

PÁLYÁZATI PÉNZBŐL ÉS ÖNERŐBŐL
BŐVÜLHET A VÁROSI PIAC
Újabb pályázati pénzt – 36 millió Ft-ot – nyert a város, ezúttal a városi piac
bővítésére, amelyre még 2016-ban nyújtotta be pályázatát. A tervek szerint a
jelenlegi fedett rész újabb 3-3 méterrel bővül, és újabb részre kerül viakolor
burkolat, így nő az eladótér. A parkolót zúzott kővel borítják majd, hogy esős
időben ne keletkezzenek pocsolyák.

Mivel a pályázat benyújtása óta másfél esztendő telt el, szinte bizonyos, hogy az elnyert öszszeghez – amely eleve kevesebb a reméltnél – jócskán hozzá kell pótolnia a városnak, mert a
kivitelezéshez szükséges anyagok árai alaposan megemelkedtek, a felhasználandó alumínium tartószerkezet egyes részei például közel 50 %-kal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az
önkormányzat más, erre az esztendőre betervezett felújításoktól vonhatja el az anyagi forrást.
Egy biztos: egy megnyert összeget nem célszerű visszaadni, mert az visszaüthet későbbi pályázatok esetében.
R. Z.
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állt a betegek rendelkezésre. A beszámoló elfogadása előtti szavazás előtt szót kérő Rigó Éva
képviselő hozzászólásából azonban az derült
ki, ez nem mindig van így. A képviselő asszony
két olyan esetet is említett, amelyek során a
betegek az orvosi ügyelet szakembereitől nem
kaptak megfelelő ellátást, és ennek elmaradása
miatt mindkét alkalommal életmentő műtét vált
szükségessé. A képviselő azt is szóvá tette, hogy
több alkalommal fordult elő az is, hogy 16 órára,
az ügyelet kezdetére nem érkezett meg az orvos,
és csak több órás csúszást követően állt munkába. Kifogás vált még részéről, hogy az Aszódon
működő ügyelettől nem kapnak ambuláns lapot
a betegek, így a háziorvosok nem tudják, hogy a
páciensek ott milyen ellátásban részesültek.
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonproﬁt Kht.
jelenlévő cégvezetője, Farkas Katalin jelezte, ők
hivatalos bejelentést, panaszt egyetlen esetben sem kaptak, amit azért sajnált, mert így
lehetetlen kivizsgálni az említett panaszokat.
Arra kért mindenkit, hogy nem megfelelő szolgáltatás esetén az érintettek ne csak szóban
elégedetlenkedjenek, hanem tegyenek írásos
bejelentést akár náluk, akár az önkormányzatnál, hogy ki tudják vizsgálni az ügyeket, és meg
tudják tenni a szükséges intézkedéseket.
R. Z.
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Idén már biztosan nem lesz állagmegóvás a kastélyban

A JÁRDAFELÚJÍTÁS 2. ÜTEMÉRE IS
NYERT PÉNZT A VÁROS
A város önkormányzata még 2017-ben pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium
Önkormányzati Államtitkársága felé, járdafelújítás céljából. A pályázat sikeresnek
bizonyult, és 7, 7 millió Ft-ot eredményezett Ennek köszönhetően a Deák Ferenc
utca mindkét oldalán 100-100 m valamint és a Petőfi Sándor utca alsó szakaszán
200 m hosszúságban a régi, balesetveszélyes sárga keramit kövek helyére viakolor
burkolatot kerül, és felújításra kerül az érintett járdaszakaszokon a csapadékvíz
elvezető rendszer egy része is.

A járdafelújítás első ütemének teljes költsége mintegy 10 millió Ft-ba kerül, és várhatóan augusztus
végén befejeződik. Időközben újabb pályázata is
nyert a az önkormányzatnak, így megvalósulhat
a járdafelújítás 2.üteme. Ennek köszönhetően a
Petőﬁ utcai járda egészen az OTP bankﬁókig megújulhat, míg a Deák Ferenc utca járdái – mindkét
oldalon az 1848-as emlékműig korszerűsödhet.
Üröm az örömben, hogy a 2. szakasz munkáit vélhetően csak 2019. tavaszán tudják elvégezni, anynyira leterheltek a szóba jöhető kivitelezők.
A napokban rossz hírt kapott a város első
embere a Podmaniczky-kastéllyal kapcsolatban. Hiába biztosított ugyanis 250 millió Ft-ot
a kormány arra, hogy a műemlék kupoláját, illetve a díszterem freskóját kijavítsák, és hiába

volt eredményes a lefolytatott közbeszerzési
eljárás, a nyertes pályázó az eredményhirdetés
után két nappal visszamondta a munkát.
Marsalné Kovács Judit főépítész szerint a kivitelezők a megugrott építkezési láz miatt – ami
egyrészt köszönhető annak a bejelentésnek is,
mely szerint 2020-tól ismét 27 százalékra ugrik
vissza az építkezés ÁFA-ja – szinte dúskálnak a
megrendelésekben, és azt a munkát részesítik
előnyben, ami a legnagyobb hasznot garantálja
nekik. Vagyis kezdődhet minden elölről azzal a
változással, hogy az építkezési anyagok árai és
a kivitelezés költségei folyamatosan nőnek, és
nem biztos, hogy a már említett 250 milliós keret jövőre elegendő lesz.
Kép és szöveg: R.Z.

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az Aszód Városért Alapítvány 2017. évi beszámolója
Alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Számlaszám: OTP Bank 11742166-20005849
A kuratórium elnöke: Pála Sándorné
Nyitó adatok
Nyitó pénzkészlet:
Előírt tartozás (pályázat)
Tárgyév bevételei
NAV 2017. évi SZJA 1 %-a:
Célszerinti támogatás:
Kamatelszámolás:
Kiadások
NAV 2017. évi SZJA 1 %-ra pályázatok: (Az SZJA 1 % 2018. márciusában
lett pályázatokra kiadva)
Működési kiadás:
Célszerinti juttatás:
Bank ktg.
Tárgyi eszköz beszerzés, értékcsökkenés
Záró pénzkészlet
Előírt tartozás (pályázat)

906 310 Ft
731 250 Ft
175 060 Ft
4 721 632 Ft
248 100 Ft
4 473 500 Ft
32 Ft
4 103 538 Ft
0 Ft
261 020 Ft
3 785 353 Ft
57 165 Ft
231 386 Ft
1 463 139 Ft
9 865 Ft

Az alapítvány tisztségviselőinek bért és egyéb költségtérítést nem ﬁzetett ki.
A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egészében az Alapító Okiratban meghatározott
célokra fordította.
Aszód, 2018. 05. 31.

TÁJÉKOZTATÓ
a fűtési költségek viselésével
összefüggő egyszeri
természetbeni támogatás
igényléséről
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.)
határozata értelmében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Igényelhető fűtőanyagok (az igényelt fűtőanyag fajtája később nem módosítható):
tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz,
propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett, brikett.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre!
A támogatás igényléséhez összeállított
igénybejelentő adatlap elérhető interneten a www.aszod.hu honlapon, vagy az
Aszódi Polgármesteri Hivatalban (2170
Aszód, Szabadság tér 9.)
Az igénybejelentő lapokat személyesen,
vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal
címére kell eljuttatni, legkésőbb 2018. október 15. napjáig. E határidő elmulasztása
jogvesztő!
Sztán István
polgármester
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28. ALKALOMMAL SZÓRAKOZHATTUNK
AZ ASZÓD FESZTIVÁLON

Immáron 28. került megrendezésre az Aszód Fesztivál, amely programjainak három estén keresztül tapsolhatott az aszódi, illetve a Galga-menti közönség. A rendezvényt ezúttal is Sztán István polgármester nyitotta meg, s miután köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte a segítséget
a szponzoroknak, illetve mindazoknak, akik valamilyen módon részt vettek a lebonyolításban.

A fellépők között volt többek között Kaczor Feri, a mulatós zene „koronázatlan király, Szabó Ádám, aki szinte
hazajár Aszódra. Igaz, idén eredetileg nem ő, hanem a barátnője, Tóth Andrea szereplése volt betervezve, ám
mivel a menedzsere egy kicsit túlszervezte a napját, Ádi ugrott be a helyére. A Princess szintén fellépett már
néhány évvel ezelőtt a fesztiválunkon, csakúgy mint a Fiesta, amely némileg átalakulva most Új Fiesta néven
lépett a közönség elé. A városunkban először szereplők között volt Kis Grófó, aki bármilyen rendezvényen
képes jó hangulatot varázsolni, főleg, ha elénekli a Nézését meg a járását kezdetű dalt. Az élő zene kedvelőinek igényeit az Unger Balázs vezette Cimbaliband, valamint a Ladánybene 27 és elégítették ki színvonalas
koncertjeikkel. A rendezvényt ezúttal is látványos tűzijáték zárta.
Fotók:
R. Z.
A fesztiválról készült fényképek lapunk facebook oldalán megtekinthetők!
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Mozaik

MINDJÁRT
BECSENGETNEK

FELAVATTÁK NYÁRÁDSZEREDA
MEGÚJÍTOTT FŐTERÉT

Még egy-két nap, és újra iskolapadba ülnek a tanköteles korú gyermekek. Városunkban is újra megpezsdül az élet, reggelente nagyobb lesz a forgalom, hiszen
közel 2000 diáknak kell iskolába jutnia.

Július 26-29 között tartották erdélyi testvértelepülésünkön, Nyárádszeredán a
Nyárádmenti Fesztivált. A négynapos rendezvényen városunkat ezúttal Kovács
Tamás alpolgármester képviselte. A fesztivál keretében adták át a város felújított
főterét.

A Csengey Gusztáv Általános Iskolában szeptember elsején, szombaton 17. 30 kor tartják a
tanévnyitó ünnepséget a Csengey utcai épület
udvarán. 450-en sorakoznak majd fel, hogy tudomásul vegyék: hivatalosan is vége a vakációnak. A tanulók az ünnepség után vehetik át a
tankönyveket.
A tanítás szeptember 3-án, 8 órakor kezdődik.
A város két középiskolájában szeptember
3-án reggel először a tanévnyitó ünnepségekre kerül sor, majd ezt követően osztályfőnöki
órákon tudják meg a diákok a tanévvel, tantárgyakkal kapcsolatos tudnivalókat. A VSZC Petőﬁ Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma
és Kollégiumában 570-en, míg az Evangélikus
Petőﬁ Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumában 992-en kezdik meg tanulmányaikat.

A tér jobb oldalán lévő járda a korábbi aszfalt
helyett térkőburkolatot kapott, fedett árkokat
építettek, a kettő közötti zöldövezeti részt pedig szegélykövekkel határolták, hogy a jövőben
nyírni tudják a füvet Új parkolókat is létrehoztak. Testvárosunknak a mintegy százezer euróba került munkálatokra nem sikerült sem pályázati, sem kormányzati támogatást szerezniük,
így azt saját forrásból fedezték.
Az átadáson ünnepi beszédet mondott Péter
Ferenc, a Maros Megyei Önkormányzat elnöke,

a szomszédos Szováta város korábbi polgármestere. Tóth Sándor Nyárádszereda polgármestere a fejlesztés saját erőből történt megvalósítását kiemelve nyitotta meg a négynapos
rendezvénysorozatot, ahol a különféle programokon, versenyeket túl olyan sztárok is felléptek, mint Nagy Feró és a Beatrice, valamint a
Kowalsky meg a Vega .
Forrás:
Kovács Tamás alpolgármester
www.nyaradmente.ro

APRÓHIRDETÉS
☐ Kiadó albérletet keresünk Aszódon és környékén. (+36) 20 376 4405
☐ 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.
(+36) 20 824 4687

R.Z.
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Ifjúsági élet
Galga menti Ifjúsági Napok

EGY BOLDOG NAP TURÁN
Idén Tura volt házigazdája a Kistérségi Gondozási Központ által immáron kilencedik alkalommal megszervezett Galga menti Ifjúsági Napnak. Az eseményen mintegy 100, főként hátrányos helyzetű fiatal vett részt, akik számos programnak örülhettek. Sokuknak – mint az apró kis beszélgetésekből kiderült – ez volt az egyetlen
kirándulási lehetősége a nyári szünetben.

A leginkább alsós korosztályú gyerekeket terített asztal várta a város egyik éttermében. A
ﬁnom tízórai elfogyasztása előtt Sztán István,
az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális
és Gyermekjóléti Társulása elnöke, Szendrei
Ferenc, Tura város polgármestere és Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezető-

ÚJABB SZOBORRAL
GYARAPODIK A VÁROS
Néhány hét múlva felállításra kerülhet Vass Albert mellszobra a
Kossuth Lajos utca 99. szám előtti
területen. Az előkészítő munkák
egy ideje már zajlanak a helyszínen.
Az erdélyi magyar irodalom nagyjáról készítendő mellszobor elkészítésére és felállítására a Tarr Gábor
Oktatási és Kulturális Alapítvány
nyert 8 millió forintot a Nemzeti
Kulturális Alap 2018-as miniszteri
keretéből.

Az író szobrának felállítását egyébként egy
másik civil szervezet, az Aszódi Wass Albert
Baráti Kör kezdeményezte 2013-as megalakulásakor. Eredetileg az 1848-as emlékmű
régi helyén szerettek volna a mostaninál
egy jóval monumentálisabb szobrot elhelyezni, ám a civil közösség végül lemaradt
a pályázati lehetőségről, és az önkormányzatnak is voltak fenntartásai a helyszínt
illetően. A további egyeztetések után a
képviselő-testület 2017- májusában döntött
úgy, hogy támogatja a megvalósításra vonatkozó, időközben módosított terveket, és
a mellszobor helyszíneként biztosítja a Kossuth Lajos utca 99. utca előtti, önkormányzati tulajdonban lévő területet.
A megállapodás értelmében a szobor
felállításának valamennyi költségét – beleértve a terveztetést, előállítást, a környezetrendezést stb. – a baráti kör, illetve a
vele együttműködő civil szervezet vállalja
magára.
R. Z.
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je köszöntötte őket, és kívánt nekik élményekben gazdag szép napot. Az immáron jóllakott
csapat egyik része ezután buszra szállt, hogy
eljusson a tájházba, ahol a kiállítás megtekintésén túl kézműveskedni, és játszani lehetett,
no meg rengeteget énekelni. A nótafa ezúttal
Maczkó Mária Emerton- és Magyar Örökség-díjas énekművész volt, akinek a rövidke idő alatt
néhány népdalt is sikerült megtanítania. Az al-
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kalmi közösség másik része a turai művelődési
ház udvarán és színháztermében talált elfoglaltságot. Az udvaron az ott kiállított rendőr-és
tűzoltó autó aratott hatalmas sikert, ami nem
csoda, hiszen mindkettőbe be lehetett ülni, és
kipróbálni a szirénát, illetve a hangosbeszélőt.
Sokan az alkalmi KRESZ parkban tették próbára
ügyességüket. A színházteremben szituációs
játékok várták a vendégeket. A két csoport természetesen helyet cserélt egy idő után, hogy
ebéd előtt mindenki élhessen a kínálat adta
lehetőséggel.
A ﬁnom ebéd elfogyasztása után folklórműsor várta a ﬁatal vendégeket, amelynek legismertebb résztvevője, a Cimbali Band volt.
Jövőre Zsámbok vagy Vácszentlászló várja
majd a hátrányos helyzetű ﬁataljait egy boldog
napra.
R. Z.
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Egyházi élet

Ökumenikus Napközis Tábor

A SZERETET FÉNYE
Idén is megrendezésre került Aszódon az Ökumenikus Napközis Tábor, ahogy 12
éve, minden júliusban. A Szeretet fénye újra felragyogott, hiszen a tábor szervezői sok munkával, de még több szeretettel újraálmodták a tábort. Részletezhetném,
hogy mennyi program, élmény várta napról napra a gyerekeket, de véleményem
szerint a legfontosabbat, a tiszta gyermeki örömöt leírni nem, csak meglátni lehet… Látni ahogyan mosolyogva, lelkesen jönnek reggelente, majd délután kapkodva mesélik mi minden történt aznap… S a táborzáró vetítés alatt hallani ahogyan
fel-felkiáltanak: „Emlékeztek? Milyen jó volt…”

Evangélikus napközis tábor: 16 éve töretlen a lelkesedés

ADTAK IS ÉS KAPTAK IS A TÁBOROZÓK
52 aszódi kisgyermek vett részt az evangélikus gyülekezet napközis hittantáborában augusztus második hetében. A programot – amelyre nagyon számítanak a
szülők és a kidiákok – 16 évvel ezelőtt Detre Jánosné, Rózsika néni indította el. A
segítő pedagógusok között többen az első alkalommal is résztvevői voltak a tábornak, ám akkor még gyermekként.

– Tudatos az időpont megválasztása – mondta
Molnárné Jurinka Tünde, a tábor vezetője, miközben közösen végig jártuk az egyes foglalkozások helyszíneit, ahol éppen kézműves remekek, illetve mézeskalácsok voltak születőben.
– Ekkorra ugyanis általában a táborok többsége véget ér és fogyóban a szülők szabadsága,
no meg a nagymamák türelme is. Ilyenkor a mi
egyhetes táborunk segíthet átbillenni a holtponton.
Az evangélikus napközis tábor fő tematikáját
ezúttal is Döbrentei Ildikó meséi adták, ezek
segítségével dolgoztak föl odaillő bibliai igéket.
A résztvevő gyerekek naponta közösen imádkoztak Lőrincz Csapa evangélikus lelkésszel az
áhítatokon. A sokféle tevékenységgel tarkított

napok végén arra is szántak időt, hogy kibeszéljék a történteket, illetve értékeljék azokat.
– Jó látni, hogy mennyire nyitottak a tábor
lakói az egymáshoz tartozást, az elfogadást,
a konﬂiktuskezelést illetően – jegyezte meg
kísérőm, aki hosszú évek tapasztalata alapján
mondhatja, a közösen táborozó diákjai az iskolai tanévben is szívesen keresik a kapcsolatot
egymással, és szép barátságok alakulnak ki.
De ugyanez mondható el a táboroztató felnőtteket illetően is. A hosszú évek során kialakult egy közösség, akik ellenszolgáltatás nélkül,
szívesen végzik a szolgálatot. Idén 16 pedagógus vállalta, hogy részt vesz a tábor lebonyolításában, közülük 12-en minden nap 7-től 17-ig
foglalkoztak a rájuk bízott csemetékkel.

Mert ez egy olyan hely, ahol nem „ciki” imádkozni, gondolkodni, kimondani a véleményt,
ahol lehet nevetni, szaladgálni, játszani, együtt
lenni. Ahol mindenki ad és kap is: élményeket,
odaﬁgyelést, kedvességet, mosolyt…
Az idei tábor témája a HÁLAADÁS volt. Ennél
találóbbat nem is lehetett volna választani. Hiszen a mai világban fontos, hogy megálljunk és
meglássuk a jó dolgokat, hogy hálát adjunk a
kapott élményekért, szeretetért, mindennapi
ajándékokért.
Hálát adunk, mert együtt lehettünk és köszönjük a segítőknek, szervezőknek, a lelkipásztoroknak, a süteményt sütőknek, mindenkinek aki részese volt ennek a sok örömöt adó
kicsiny csoda megvalósításának, hogy szabadidejét, tehetségét, imáit és önmagát nekünk
ajándékozta.
KIZS
Fotó:
Pásztor Panka, Pásztor Attila

Néhány dobozban plüss állatﬁgurákat vettem
észre. Azt hittem, hogy ezekkel is játszanak a
gyerekek, esetleg annyira ragaszkodnak hozzájuk, hogy mindennap elhozzák, így tegyék még
otthonosabbá a környezetet. Ám a táborvezető
elárulta, másról van szó.
Ezeket a táborlakók ajánlották fel a mentőszolgálat számára, hogy legyenek játékok a
mentőautóban, hogy amennyiben gyermek
szenvedett balesetet, a kórházba igyekezve,
megpróbálják legalább részben elterelni a ﬁgyelmét a fájdalomról, az új, idegen, és korántsem kellemes helyzetről. A pénteki nap programja, hogy ezeket a kedvenceket levisszük az
aszódi mentőállomásra, és átadjuk Kinka Attilának, a mentőállomás vezetőjének.
Felajánlásból a szülők részéről sem volt hiány.
Rengeteg süteményt, gyümölcsöt ajánlottak
fel, hogy tízóraira, uzsonnára vagy éppen az
EGA ebédlőjében elköltött ebéd után mindig
legyen desszert. A szervezők ezúton is köszönik
a sok-sok segítséget.
Az evangélikus tábor augusztus 12-én vasárnap családi istentisztelettel zárult.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Közlekedés
További türelem kéretik az autósoktól parkoló ügyben

ÚJ HELYSZÍNBEN KÉNYTELEN
GONDOLKODNI AZ ÖNKORMÁNYZAT
Évek óta szeretne előbbre lépni az önkormányzat parkoló ügyben, de a végső megoldás különböző okok miatt még nem született meg, így a megvalósítása sem.
Nemrégiben új helyszín került szóba, mégpedig a Városháza épülete melletti üres
telek, amely jelenleg is parkolóként funkcionál, ám esős, rossz időben használhatatlanná válik.

Nem könnyű Aszódon manapság szabályosan várakozni. A jószerével a Kossuth Lajos, és
némileg a Petőﬁ Sándor utcára korlátozódott
lehetőség mára szűkké vált, szinte ellenőrizhetetlen, és az újabban terjedő „parkolási szokások” – tudniillik, amikor a szabályosan parkoló
autó mellé a külső haladási sávban egy másik
autó várakozik, így téve lehetetlenné a másik
kijutását – miatt szinte naponta keverednek
egymással konﬂiktusba a gépjárművezetők. A
Szabadság téri parkoló java részét a távolabbi
munkahelyre igyekvő gépkocsivezetők foglalják el már kora reggeltől, akik P+R szolgáltatásként veszik igénybe a helyet. Néhányan az
önkormányzatot azért is elmarasztalták, mert
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a Szabadság tér átalakítását követően a tér alsó
részén nem lehet várakozni.
A város képviselő-testülete már többször foglalkozott a parkolási anomáliák megoldásával, újabb
parkolóhelyek bővítésének lehetőségével, amire
egy pénzügyi keretet is elkülönített. Az engedélyeztetési eljárás során kiderült, a kiszemelt terület
– a Kossuth Lajos utca 3-5. szám mögötti rész –
megközelíthetőségének keresztmetszete nem éri
el a szabványban meghatározott szélességet, ezért
szakhatósági engedélyt sem kaphat. Éppen ezért
új helyszín után nézett a város. Ekkor került látótérbe a Deák Ferenc utca elején, a bal oldalon található üres terület, amelynek tulajdonosával megkezdődött az egyeztetés, ám időközben kiderült,
irreálisan magasra rúgna a kialakítás végösszege.
Ebben az esetben át kellene helyeztetni a
buszmegállót, megoldatlan a csapadékvíz el-
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vezetés, vagyis a burkolás előtt csatornáztatni
kellene stb. Megdöbbentünk, amikor kiderült,
hogy a terveztetés, a teljes infrastruktúra kiépítése, valamint az összes szakhatósági engedélyeztetés költsége közel 100 millió Ft volna.
Ennyi pénzünk erre a célra nincs – mondta lapunknak Sztán István polgármester.
A város első embere szerint jobb híján a Városháza melletti terület parkolóvá történő átalakítása enyhíthetne a parkolási gondokon,
mivel a jelenleg is várakozási helyként funkcionáló terület bővíthető.
A Városháza és a volt Tiszti klub között, az udvaron van egy tekepálya. Ennek elbontásával a
felszabaduló területén a Városháza és a Járási
Hivatal dolgozói parkolhatnának, míg a másik
részen kizárólag az ügyfelek autói. Ezzel nagyjából 25 hellyel bővülne a parkoló. Megkezdődött az előzetes kalkuláció, hogy a következő
képviselő-testületi üléseken minden bizonnyal
megszületik a döntés is, hogy mihamarabb
enyhíthessünk a közlekedők gondjain.
Sztán István polgármester időközben elrendelte a Baross utcában található, korábban a
Vízmű szolgálatában álló üres telek ideiglenes
parkolóvá történő átalakítását is, hogy az SZTKba gépjárművel érkező betegek parkolási lehetőségei is bővüljenek.
R.Z.
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Portré

Beszélgetés egy cukrászda negyed százados tapasztalatairól

EGY KISVÁLLALKOZÁSNAK IS
SZÜKSÉGES AZ INNOVÁCIÓ
A minap ünnepelte 25 éves jubileumát egy családi vállalkozás városunkban, amely
az 1990- es években – az akkori időszakban korántsem szokatlan módon – kényszervállalkozásként indult: a családfő elvesztette a munkahelyét, és dönteni kellett, munkanélküli segélyért folyamodik, vagy mindent egy lapra feltéve kockáztat,
és a családi megtakarítást rokoni, baráti kölcsönökkel kiegészítve vállalkozásba
kezd. Így kezdte meg működését a Falujárók útján található cukrászda, amelynek
tulajdonosával, Maros Istvánnal és feleségével, Évával beszélgettem.

István, Éváról tudom, hogy tanítónő, de Neked mi az eredeti szakmád?
M.I.: Ide jártam Aszódra középiskolába, műszerész végzettséget szereztem, először a posta
műszaki osztályához, (akkor még MATÁV sem
volt), és egy idő után az Országos Légvédelmi
Parancsnokságra kerültem, repülésirányítással
foglalkoztam. 1991-ben megszűnt a munkahelyem, én pedig egyik-napról a másikra az utcára
kerültem mindenféle végkielégítés nélkül. Nem
volt mit tenni, összedugtuk fejünket a párommal, és egy cukrászda indítását döntöttük el,
mert ebben az időben ilyen szolgáltatás nem
volt Aszódon. Néhány helyen ugyan árultak süteményeket, de egyik üzletnek sem ez volt a fő
proﬁlja.
Hogyan lehetett ebben az időszakban vállalkozni?
M.I.: Merészséggel. Komolyra fordítva a szót,
nem volt pályázati vagy egyéb lehetőség, az
inﬂáció pedig magas volt, így igazából a banki
kölcsönök sem jöhettek szóba. Maradt a rokoni, baráti segítség. Ennek ellenére belefogtunk.
Azt mindenképpen előnynek gondoltuk, hogy
az akkor még az édesanyám tulajdonában lévő
telek egy jelentős átmenő forgalmat áteresztő
út mellett volt, ezért is reméltük, hogy ha oda
építjük a cukrászdát, lesz, aki betér hozzánk.
1992-ben elkezdődött az építkezés, és 1993ban megnyitottuk az üzletet.

viszont, ha az egyszer nem ízlett valakinek,
nem jött többet hozzánk. Többek között ezért
döntöttünk úgy 1999-ben, hogy saját cukrászüzemet építünk, ahol a mi receptjeink alapján
készíthetjük a termékeinket. Ne gondolj nagy
üzemre, hiszen mindössze négy alkalmazottunk
van. Ekkor egyébként már valamivel könnyebb
volt fejleszteni, létezett ugyanis a mikrohitel,
amihez viszonylag jó kamattal lehetett hozzájutni, viszont nem fedezte a fejlesztés összes költségét, jelentős saját erőt kellett hozzá tenni.
Hogyan kerestetek cukrászokat?
M. I.: Nem kellett keresgélni. Amikor híre ment,
hogy üzemet építünk, jöttek a jelentkezők,
hogy szeretnének nálunk dolgozni. Szerencsénkre jó szakemberek kerültek mellénk.
Egy idő után azt vettük észre, hogy 23 helyre
– főként COOP üzletekbe – szállítunk. Mára ez
jelentősen lecsökkent, a termékeink jelentős
részét helyben értékesítjük.
Az előbb már szóba kerültek a süteményreceptek. Ezeket hogyan lehetett megszerezni?
M.É.: Ma már szinte valószerűtlennek tűnhet,
de először kizárólag pénzért lehetett hozzá-

jutni egy-egy különlegesség összetételéhez.
Már nem emlékszem, melyik sütemény elkészítési titkát kellett 30 ezer Ft-ért megvásárolni. Másra szántam azt az összeget, és bizony,
nem esett jól, amikor erre kellett kiadni, de
nem volt mit tenni. Ma meg bárki, aki fölmegy az internetre, nemcsak a recepteket
tudja megszerezni, hanem a készítés minden
fortélyát is megtanulhatja. Kivételt talán csak
az országtorták receptjei jelentenek, azokat
ugyanis egy ideig csak az Országos Cukrász
Szövetség tagjai kapják meg.
A 25 év alatt sok minden változott, például a
piaci környezet. Kik jelentik ma a konkurenciát?
M.I.: Ilyenkor sokan a multikra gondolnak, ám
ez koránt sincs így. Aki egyszer megkóstol egy
igazi kézműves terméket, az ahhoz fog ragaszkodni, nem az egyen ízekhez. A zugtortakészítők nagyobb konkurenciát jelentenek. Ők
ugyan jó esetben rendesen adóznak a tevékenységük után, ugyanakkor más szakhatósági
engedélyekkel nem biztos, hogy rendelkeznek,
nehezebben ellenőrizhetők. Nem említettük a
jégkrémeket, amikhez bármelyik élelmiszerüzletben hozzá lehet jutni. Ez is egyfajta konkurencia. De ezekkel nem érdemes foglalkozni
egy vállalkozónak. A tisztességes munkában
kell hinni és bízni.
Változott az évek során az aszódiak ízlése?
M.É.: Igen is, meg nem is. Mindmáig kedveltek
például a mignonok és a mézes sütemények.
Egyre többen vannak, akik keresik a magasabb
árfekvésű francia süteményeket, amelyek egyfelől sokkal változatosabb textúrájúak, másrészt az egyes hozzávalókat sok esetben igen
borsos áron lehet beszerezni. Sajnos egyre

Mennyire értettetek a cukrászathoz?
M.É.: Semennyire. De azt gondoltuk, menet
közben meg fogjuk tanulni. Ráadásul az első
időszakban tényleg csak eladni kellett, hiszen
mi ekkor még nem készítettünk süteményt,
beszállítók láttak el bennünket édességgel. A
fagylaltkészítést viszont meg kellett tanulni,
ami elsőre nem volt könnyű, hiszen ekkor még
nem volt internet, ahonnan ma már minden
praktikát el lehet lesni.
Azért ez elég kiszolgáltatott helyzetet jelenthetett…
M.I.: Teljes mértékben, hiszen nem tudhattuk,
mikor milyen minőségű süteményeket kapunk,
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Kultúra

többen válnak cukorbeteggé, vagy éppen laktózérzékenyekké. Nem tehetjük meg, hogy
nekik ne készítsünk olyan termékeket, amiket
fogyasztani tudnak. Erre is jelentős a kereslet.
Idén a Komáromi kisleány fantázia nevű cukrász különlegesség kapta az Év tortája megtisztelő címet. Ehetnek e ilyet majd az aszódiak?
M. É.: Sajnos ki kell ábrándítsalak, nem. Ilyenkor az esküvők szezonja van, a kapacitásunk
nagy részét ezen rendelések teljesítése tölti ki.
Mikorra meg már be tudnánk vállalni az elkészítését, rendszerint lelohad az új iránti lelkesedés, és inkább a hagyományos tortákat keresik.
Meglátjuk. Egyébként érdemes kísérletezni,
megcsináltuk például az egyik korábbi győztes
tortának, az Örség zöld aranyának a fagylalt
változatát, ami hatalmas sikert aratott.

Nektek vannak kedvenc süteményeitek?
(Összemosolyognak a kérdésre.)
M.É: Persze, vannak kedvenceink, én a csokis-vaníliás kosárkáért vagyok oda, míg Pisti a
citromos mignont isteníti.
Manapság egyre többet emlegetik az innovációt. Mekkora szerepe van ennek egy ekkora cukrászda esetében?
M.I.: A negyedszázad alatt többször fejlesztettünk, mert ez mindig az előre menekülés,
a talpon maradás lehetőségét jelentette. Manapság már a fagylaltkészítő gépeket is számítógép vezérli. A saját bőrünkön tapasztaltuk meg a honlap, újabban pedig a facebook
oldal jelentette előnyöket. Ma már a rendelések jelentős része az interneten keresztül
bonyolódik, vagyis ezzel is foglalkozni kell,

A jubileum megünneplésére később kerülhet sor

60 ÉVES A PETŐFI MÚZEUM
Az Aranykapu Bölcsőde mellett még egy városi intézmény ünnepli 60. születésnapját,
mégpedig az aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, amelynek jogelődje, a Petőfi Múzeum - 1958. május 11.-én, a Galgamenti Hetek ünnepi eseményeként nyitotta meg
kapuit a látogatók előtt. Az Aszód Város Kulturális Központ facebook oldalán található
ismertető szerint az intézmény létrehozásáról az Aszódi Járási Tanács hozott döntést.
Működéséhez az egykori evangélikus gimnázium felújított főépületét és rajztermét biztosították. Az intézményt létrehozó Járási Tanács 4 évig gondoskodott annak fenntartásáról. 1962-ben a – területileg illetékes – Pest Megyei Múzeumigazgatósághoz került
a múzeum, amely 50 éven keresztül látta el a fenntartási feladatokat, illetve a szakmai
felügyeletet. 1986-ban tájmúzeumi rangot kapott az aszódi Petőfi Múzeum.

A múzeumi gyűjtemény megteremtését Kovács László, a járási művelődésügyi osztály
Kossuth-díjas népművelője irányította, akinek
sikerült a Galgamente még élő és fellelhető
népviseletéből jelentős ruhákat, kiegészítőket
vásárolnia, s így megalapozta az új intézmény
néprajzi gyűjteményét. Az anyagi forrást a Pest
megyei Tanács biztosította.
A múzeum irodalomtörténeti anyagát, nevezetesen Petőﬁ Sándor aszódi tartózkodásának
tárgyi emlékeit, Kardos Győző gimnáziumigazgató és kollégái kutatták föl.
Az őskortól a második világháború idejéig fellelhető régészeti és helytörténeti emlékek ösz-
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szegyűjtésére Asztalos István tanár szellemi
irányításával Arató Mátyás szakfelügyelő és Kovács István általános iskolai igazgató vállalkoztak. Az 1960-as években a dr. Kalicz Nándor vezetésével folytatott ásatások a feltárt leletekkel
tovább gazdagították a település legkorábbi
időszakát bemutató régészeti anyagot .Az MTA
Régészeti Intézete a későbbiekben is több alkalommal tárt fel itteni emlékeket.
A múzeumot annak alapításától dr. Asztalos
István kimagasló szakmai igényességgel vezette, egészen az 1995-ös nyugdíjba vonulásáig.
2007-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium, lejjebb, muzeális gyűjtemény és kiállító-
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amire munkaerőt kell biztosítani. A következő megújulás azonban lassan az új generáció
feladata lesz.
Lesz, aki átveszi a stafétabotot? (Újra összemosolyognak a kérdésre.)
M.I.: Úgy néz ki, hogy igen. Két lányunk van, az
idősebbik mellettünk lakik a férjével és nemrég
született kisbabájával. Korábban nem tanúsítottak nagy érdeklődést ez irányban , de most
úgy tűnik, hogy változik a helyzet . Bár mindketten diplomás emberek, mégis inkább a cukrászat felé nyitnak. Annyira, hogy egyikük már
el is végezte a cukrász OKJ-s képzést. Úgyhogy
van remény, hogy valaki a családon belülről vegye át a stafétabotot.
R. Z.

hely státuszba sorolta az intézményt. A megyei
múzeumigazgatóság gazdasági intézkedései
2011-ben megszüntették a muzeológus munkakörök javát, 2012-ben pedig Aszód városára
korlátozták a szakmai gyűjtőkörét.
Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete
a kulturális javak védelme érdekében úgy döntött, egy új intézményt alapít, mégpedig az Aszód
Városi Kulturális Központot, amely megában
foglalja a Városi Könyvtárat, a Petőﬁ Közérdekű
Muzeális Gyűjteményt, valamint a népművelés
szakintézményének otthont adó Korona Házat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
2013. szeptember 30.-án kelt Működési Engedélyében helyreállította a korábbi gyűjtőterületet, amelyhez Acsa, Aszód, Bag, Dány, Domony,
Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévizgyörk, Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tura, Valkó,
Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Verseg
és Zsámbok tartozik.
A zárolt, de kiállítási jogosultsággal rendelkező régészeti gyűjtemény mellett 2013. óta
újra nyitottan kezelhető a néprajzi és történeti
gyűjteményegység, rá egy évre pedig a művészettörténeti emlékek anyagának zárolását is
feloldották.
A város vezetése szerette volna méltó módon
megünnepelni a jeles évfordulót, ám ezt egyelőre el kellett halasztani. Mint arról korábban
beszámoltunk, az épület előtti parkoló egy részen beszakadt, a terület feltárásra vár, hogy kiderüljön, miért történt a beszakadás. A képviselő-testület vis mayor segítséget kért a szükséges
munkák elvégzéséhez, illetve a helyreállításhoz,
a város polgármestere pedig megerősítette,
amint elhárult a veszélyhelyzet, megszervezik a
jubileumra való megemlékezést.
Rácz Zoltán
Fotó: R.Z.
Felhasznált forrás: Aszód Városi Kulturális Központ
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Természet

Nem vált akadálymentessé az égbolt

ASZÓD IS GÓLYÁK NÉLKÜL MARADT
Tavasz közeledtével egyre gyakrabban figyeltem az aszódi malomhoz közeli villanyoszlopon lévő gólyafészket, kémlelve, mikor érkeznek meg a tavasz hírnökei.
Később azt néztem, vajon a megérkezett gólyák mellett mikor láthatók már a kis
fiókák. A madarakat szeretők idén valószínűleg örömmel vették észre, hogy ezúttal
nem kettő, hanem négy utódot nevel a gólyapár. Gondolom, nem csak én voltam így
ezzel, hanem nagyon sok helyi és környékbeli polgár is.

Megdöbbentem, amikor az egyik internetes
aszódi közösségi oldalon azt olvastam, hogy
előbb egy, aztán még egy ﬁóka pusztult el,
majd tovább nőtt a veszteség. Rossz látni, hogy
ma már üres a fészek.
Az internetes aszódi közösség tagjai arra
gyanakodnak, velük is áramütés végzett, csakúgy, mint a többi 170 ezer madárral. Hazánkban
ugyanis ennyi pusztul el évente az említett ok
miatt. Megdöbbentő adat. Pedig a madarak védelme érdekében 2008-ban a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület, a Démász Hálózati Elosztó Kft., az Elmű Hálózati Kft., az Émász
Hálózati Kft. és az E.On Hungária Zrt. Akadálymentes Égbolt címen szerződést kötött annak
érdekében, hogy csökkentsék az áramütést ért
madarak számát. A megállapodás szerint 2020ig minden madárvédelmi szempontból veszélyes vezetékszakaszt madárbaráttá kellene alakítani. Azóta számos oszlopot szigeteltek, több
ezer madáreltérítő szerelvényt – ezek felhívják a
madarak ﬁgyelmét a távvezetékekre – helyeztek
ki, az oszlopokat kúpos alakúra alakították, hogy
ne azokra szálljanak a madarak, illetve madárpihenő részt alakítottak ki rajtuk. Ennek ellenére
nem lett sokkal jobb a helyzet.
Mi magyarok, különösen kedveljük a gólyát,
szerepel népdalainkban, és olyan tulajdonsággal is felruházzuk, amihez azért nincs sok köze:
értsd, gólya hozza…A madár eszmei értéke is
igen magas, mintegy 100 ezer Ft példányonként. A wikipédiában szereplő adatok szerint
akár 30-35 évig élhetnének, ám egy tavaly nap-

világot látott statisztika szerint egyharmaduk
előbb elpusztul, főként áramütés miatt.
Az ember tanakodik, az aszódi gólyák miért
most szenvedtek áramütést? Hiszen évtizedeken keresztül itt fészkeltek, mégsem történt
baleset. Kovács Tamás alpolgármester szerint
nem történt különösebb érdemi változás a
villamos hálózatban, a város számos területén
oszlopokat, illetve vezetékeket szigetelt az
áramszolgáltató, és több helyen a már említett
madárpihenőket is kihelyezett.
Lehetett-e esetleg más oka a pusztulásuknak? Talált-e a például gólyapár elegendő élelmet? Hiszen most nem kettő, hanem négy éhes
szájat kellett etetniük. A meteorológus szakemberek szerint pedig bátran beszélhetünk
szárazságról, annak ellenére, hogy Medárd
napja után Aszódon is többször kaptunk az égi
áldásból. Talán gyengébb ﬁzikai állapotban repültek, és nem voltak teljesen urai a mozgásuknak? Csak találgatni lehet, a valódi ok nyilván
nem fog kiderülni.
A már említett internetes csoport egyik tagja
levélben fordult az áramszolgáltatóhoz, az önkormányzathoz, valamint több médiához, így
lapunkhoz is, ismertetve a történteket, illetve,
hogy a nyilvánosság segítségével ösztönözze
az áramszolgáltatót az Aszód környéki villamos
hálózat „madárbarátabbá” tételére. Sztán István
polgármester a gólyák pusztulásával kapcsolatos
kérdésünkre elmondta, személy szerint végtelenül sajnálja a történteket, de az önkormányzatnak nincs és nem is lehet beleszólása az áramszolgáltató működésére, illetve a hálózatának

fejlesztésére. Az egyik gólyának a temetőben
történő elhantolására ő maga adott engedélyt.
Lapunk levélben szintén megkereste az ELMÜ-ÉMÁSZ sajtóosztályát, többek között azt
kérdezve, történtek-e olyan fejlesztések, amelyek a gólyák sajnálatos elpusztulását okozhatták, illetve az elmúlt időszakban végeztek-e a
madarak védelmét, azok áramütéstől való megóvását szolgáló intézkedéseket, s ha igen, mekkora értékben. Kérdésként tettük fel, a közeljövőben milyen természet-és madárvédelemmel
kapcsolatos tevékenységet tartoznak elvégezni.
Jelzésértékű, hogy a szolgáltató sajtóosztályát
csak e-mailben lehet megkeresni, és első körben egy automata választ kap az ember. Az első
megkeresésem után szerettem volna további
kérdéseket is feltenni, ám az rendre visszajött letiltott üzenetként! Csak emlékeztetőül: már nem
magán, hanem állami cégről van szó… Mindenesetre levelemet tértivevényes ajánlott levélként
postai úton is elküldtem. Természetesen amint a
válasz megérkezik, közreadjuk.
Az ember és a természet párharcából általában az előbbi kerül ki győztesen. Most még…
Már egyre gyakrabban kapunk ízelítőt, mivel
jár a természet egyensúlyának felborítása. Ne
legyenek illúzióink, a madarak eme mértékű és itt most nem csupán az aszódi hat gólyára
gondolok – pusztulásának is vannak és lesznek
következményei. Az ilyen ügyek nyilvánosságra kerülése arra talán mégis jó, hogy a döntéshozók elgondolkozzanak, a proﬁtot közvetlenül
nem hozó, ám a környezetet óvó intézkedéseknek is van és lesz hasznuk.
A fejlettebb európai országok többségében
az áramvezetéket is a földbe fektetik. Már az is
előrelépés volna, ha idehaza legalább a most
még csak tervezés alatt álló fejlesztések kivitelezése így történne. A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület becslése alapján a
magyarországi összes elektromos kábel földbe
süllyesztése – 2010-es adatok szerint – mintegy
550 milliárd forintot vinne el.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2018. szeptember:

1–2.: Dr. Tóth Béla
8–9.: Dr. Dobos László
15–16.: Dr. Németh Mihály
22–23.: Dr. Szőke Zsolt
29–30.: Dr. Márton János

30 449 6319
20 925 3824
30 275 4718
20 956 6529
30 400 9819
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Civil élet

A FOLKLÓREST MEGMUTATTA
A NYUGDÍJAS KÖZÖSSÉGEK EREJÉT
Az Aszódi Nyári esték programsorozat egyik nagy sikerű rendezvénye volt a Galgamenti Folklórest, amelyen a környék nyugdíjasai csattanós műsorral mutatták
meg, rajtuk bizony nem múlik a hagyományőrzés. Tizenegy csoport fogadta el Takács Lajosnénak, az Aszódi Városi Nyugdíjasklub vezetőjének föllépésre való invitálását.

– Régóta motoszkált bennem a gondolat,
hogy érdemes volna egy kicsit megmutatnunk
magunkat – mesélte csillogó szemmel Marika
néni. – Csupán az volt kérdéses, hogy szerencsés-e ez az időpont, össze lehet-e trombitálni
ilyenkor is a nyugdíjasokat. Azt hiszem, a föllépők magas száma azt mutatta, az idősebb generációk tagjai ilyenkor is lelkesek.
Lelkesedésben az Aszódi Városi Nyugdíjasklub
tagjai részéről sem volt hiány. Sokan vállaltak
süteménykészítést, hogy a szendvicsek mellett mással is meg lehessen kínálni a fellépőket.
Olyanok is ajánlkoztak, akik egyébként nem aktív tagjai a klubnak. A végére annyi ﬁnomság öszszejött, hogy látszott, csupán a fellépők képtelenek lesznek mindet elfogyasztani. A nyugdíjasok
ekkor gyorsan megszervezték, hogy egy részét
úticsomagként becsomagolják a vendégeknek,
a másik felét pedig felkínálják a közönségnek.
A vendéglátók mindenre gondoltak: az egyes
fellépő csoportoknál két-két ember serénykedett, gondosan ügyelve, hogy az érkezők
semmiben ne szenvedjenek hiányt. Volt, aki azt
ﬁgyelte, hol van fogyóban a szendvics, más az
üdítőkért volt felelős.
– Természetesen segítséget is kaptunk – árulta
el beszélgetőtársam. – Sztán István polgármester a kezdetektől fölkarolta a rendezvényt, így
bármilyen ezzel kapcsolatos kérésünket azonnal
teljesítette. Nagy segítség volt, hogy a plakátokra, emléklapokra nem volt gondunk, mint
ahogy a hangosításra, a tér berendezésére sem.
A rendezvényre 200 ezer Ft támogatást kaptunk,
ebből fedeztük többek között a vendéglátás
költségeit. Jól esett az összefogás, a sok baráti
kéz, amit ezúton is szeretnék minden érintettnek
megköszönni.
Az Aszódi Városi Nyugdíjasklub ma a legnagyobb civil szervezete városunknak. A taglétszám jelenleg 97 fő – ennyien ﬁzetik az 1500 Ft-os
tagdíjat – ami nagyjából állandónak mondható,
sőt, az utóbbi időszakban kismértékű emelkedés is tapasztalható. Ebben az évben tizenöten
léptek be – közülük négyen frissnyugdíjasok –,
nyolcan viszonyt főként megromló egészségügyi állapotuk miatt már nem vállalták tovább a
közösségben való tevékenykedést.
A klub éves munkaterv alapján működik, amit
a tagság közösen fogad el. Vannak visszatérő
programjaik, de igyekeznek újakat is kitalálni.
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– Aki azt gondolja, a nyugdíjasok legszívesebben otthon ülnek, azok tévednek, ugyanis a
legnépszerűbb rendezvényeink a kirándulások,
még akkor is, ha időnként mélyebben kell a zsebbe nyúlni – avat be a működésük jellemzőibe
Marika néni. – Most érkeztünk haza a közös nyaralásból, 23 klubtag üdült közösen Cserkeszőlőn,
ahová évek óta járunk. Májusban hajókiránduláson voltunk a Dunakanyarban. Szeptemberben
kétnapos kirándulásra megyünk Kőszegre és
környékére. Februárban kezdtem szervezni az
utat, és szinte az első két hétben betelt az ötven
fő létszám – ennyien férünk a buszba.
A szervezet éves költségvetése a tagdíjon túl
a pályázatokon nyert összegekkel, egyéb támogatásokkal egészül ki. Idén a Cívis pályázaton
100 ezer Ft-ot „hozott”, és nagyon bíznak abban,
hogy az önkormányzat ősszel ismét kinyitja ezt
a pályázati lehetőséget. A már említett folklórestre az Aszód Városért Alapítványtól kaptak
200 ezer Ft célzott támogatást. A költségvetésük
részét képezi Rizsák Krisztián képviselő egyhavi
tiszteletdíjának összege. A városatya minden
esztendőben megteszi ezt a gesztust. A Könczöl
és Társa Könyvelőiroda ingyen és bérmentve
végzi az egyesület könyvelési teendőit.
A klubtagok alkalmilag maguk is támogathatják a közösség működését. A klubhelyiségükben kitettek egy perselyt, ebbe az tesz
bele pénzt, akinek éppen van némi feleslege.
Decemberben aztán kinyitják a közös kasszát,
és a benne talált összegből fedezik a „Mindenki
névnapja” program költségeit.
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– Igyekszünk jól sáfárkodni a keretünkkel,
ami nem tűnik túl nagynak, de nem vagyunk
elégedetlenek – mondja a vezető. – Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a környéken
egyedül az aszódi nyugdíjasklubnak van saját
„otthona”, amit a város térítésmentesen biztosít a részünkre, sőt még a rezsit is ﬁzeti. Óriási
segítség ez nekünk, ami nagyban segít az öszszetartozás érzésének erősítésében, hiszen az

ingatlan felelősséggel is jár. Igyekszünk állandóan csinosítani a helyiségünket. Sajnos az
erősen salétromos fal időről-időre ledobja a vakolatot, de szerencsére vannak ügyes kezű férﬁ
tagjaink, akik szívesen vakolnak, burkolnak, ha
kell. Mások az épület környékét csinosítják szívesen. Jó tudni, hogy van helyünk.
Természetesen néha gondokkal is küzd a
közösség. Most például azzal, hogy a Hagyományőrző Csoport átmenetileg vezető nélkül
maradt, mivel Lakó Márta Éva néhány hete egy
gyönyörű kisbabának adott életet.
– Türelmesek vagyunk, visszavárjuk Mártit,
hiszen nagyon sokat jelent az ő segítsége, tapasztalata, citerakísérete. A baba sem jár majd
rosszul, mert nem sok kisgyereknek lesz majd
annyi nagymamája, mint neki – nevet Marika
néni. Aztán az örömről esik szó, meg arról, némi
hezitálás után mégis úgy döntött, tovább vállalja a klub vezetését.
– A férjem, Lajos bíztatott, egyben biztosított,
hogy mindenben segít, de ne hagyjuk, hogy az
évtizedek során felépült nagyszerű közösség,
ahová jó tartozni, egyik pillanatról a másikra
megszűnjön. Jómagam többször is megéltem
azt, amikor egy idősödő ember, aki korábban azt
gondolta, nincs tovább, magányosan kell élnie,
a klubunk segítségével megváltozik és kinyílik, a
közösség pedig befogadja őt. Azt hiszem, ennél
nagyobb ösztönző erőre nemigen van szükség.
Nincs más választás, csináljuk, amíg bírjuk.
R. Z.
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Mozaik

Új évad, új remények…

HAZAI GYŐZELEM A BAJNOKI RAJTON
A város felnőtt labdarúgó csapata számára megkezdődött a 2018-2019-es bajnoki
évad. A megyei amatőr II. osztály átszervezése és a gyenge tavaszi szereplés miatt
együttesünk a megyei III. osztály Északi csoportjába kapott besorolást.

A nyári felkészülés legnagyobb eredménye,
hogy a csapat együtt maradt, sőt, a keretet sikerült megerősíteni. A nyári szünetben távozott
Kifor Bence (Kistarcsa VSC), és szombathelyi tanulmányai miatt Darabont Dániel kapus (Gyöngyöshermán-Szentkirály SE). Érkezett Nagy Dániel kapus (Valkói KSK), Stverteczky Péter (Gödöllői
SK), Kifor Dániel (GEAC), rövid kartali kitérő után
hazatért Zdenkó József és Masznyik Dávik, újra
itt futballozik Leidál Márton (Gárdonyi VSK), illetve sérülése után visszatért Vogel Márk. A felnőtt
csapat trénere továbbra is Baranyai Pál maradt.
A keret tehát bővült, igazi verseny lesz a kezdő
csapatba kerülésért. Baranyai Pál edzőnél első
számú szempont az edzések látogatottsága, elvárás a heti két edzésen való részvétel. A megfelelő
szakmai munkához klubunk minden feltételt biztosít, a sikeres bajnoki szereplés innentől labdarúgóinkon múlik. A csapat elő kitűzött cél a vezetőség részéről a dobogós helyezés megszerzése.
Csapatunk a várakozásoknak megfelelően az
első fordulóban magabiztosan, 6-2-re legyőzte
a Szigetgyöngye SC-t.

Aszód FC – Szigetgyöngye SC: 6-2 (3-1);

Tíz perc után látni lehetett, hogy komolyabb
játékerőt képviselünk, mint sportszerű ellenfelünk. Mindkét félidőt három-egyre nyertük,
minden cserejátékos pályára léphetett, és az
sem utolsó szempont, hogy senki nem lett roszszul a nyári hőségben.
Tavalyi utolsó megye II-es gólunkat is aszódi
nevelésű játékosunk (Kovács Erik) és idei első
megye III-as gólunkat is saját nevelésű játékosunk (Zdenkó József) rúgta, a tényt jóleső
érzéssel nyugtáztuk. További góllövőink: Hegedűs Norbert (3), Pecze Péter, Kovács Kristóf.
Összefoglalva: megnyugtató, gólzáporos győzelmet szereztünk, mellette számos helyzetet
puskáztunk el. A nagy meleg alaposan próbára tett mindenkit, de az első vizsgán sikeresen
átmentünk. Folytatás Vácott, a KDSE-Váci Reménység ellen.
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Hajrá Aszód!
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MÁR ASZÓDON IS…

2018. szeptember 15. szombat

GALGAMENTE TÚRÁK
A Galgamenti Természetjáró Egyesület idén hatodik alkalommal rendezi meg a Galgamente teljesítménytúrákat. A túra célja az Aszód környéki természeti értékek bemutatása, melyek egy része magántulajdonban van, azonban a túra alkalmával látogatható.

Választható távok: 50, 40, 30, 20 és 15 km
Az aszódi rajt helyszíne a vasútállomás
(Aszód, Baross tér 1.), az Aszódra visszaérkező
távok az Iroda Sörözőben (Aszód, Kondoros tér
2.) érnek véget.
Az acsai rajt és cél helyszíne a Művelődési Házzal szemközti park (Acsa, Kossuth Lajos u. 83.)
Az útvonalon több helyen és a célban frissítővel kínáljuk a résztvevőket.
A nevezési díjból Galga menti diákoknak, Galga menti lakosoknak, TTT tagoknak, Magyar
Turista Kártyával rendelkezőknek 100 Ft kedvezmény. 10 fős iskolai csoportok esetében egy
kísérő nevezési díj nélkül indulhat.
Az aszódra érkező távok esetében 400 Ft/
adag áron meleg étel rendelhető a túra rajtjaiban, mely déltől fogyasztható az aszódi célban!

IMPRESSZUM

A Galgamente túrák útvonalai:

• 50: Aszód - Hosszú-völgy - Ecskend Rózsa-kút - Acsa - Rózsa-kút - Ecskend Paskom - Aszód
• 40: Aszód - Hosszú-völgy - Ecskend - Rózsa-kút - Ecskend – Paskom – Aszód
• 30: Aszód - Hosszú-völgy - Ecskend - Paskom - Aszód
• 20: Aszód - Hosszú-völgy - Makkos - Hoszszú-völgy - Mária-völgy - Paskom - Aszód
• 15: Aszód - Hosszú-völgy - Mária-völgy Paskom - Aszód
• 25A: az 50 km-es táv Aszódtól Acsáig tartó szakasza, a 25B az Acsától Aszódig tartó szakasz.
• Aszódi séta: Városnéző séta mely érinti
Aszód főbb nevezetességeit
* Szintidő nincs, azonban a célba legkésőbb 17
óráig be kell érkezni!

…lehet szelﬁt, fotót gyártani a várost
beazonosító feliratnál, amely a napokban
került fölállításra a város főterén. Az önkormányzat ezzel követte a mostanában
megﬁgyelhető divatot, amellyel nemcsak
a települések, hanem nagyobb rendezvények is megkönnyítik a turisták azon szokásait, hogy egy jól beazonosítható helyről
küldhessenek fényképet, üzenetet szeretteiknek, ismerőseiknek.
R.Z.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30
Szent István
Patika

Városi
Gyógyszertár

Szept 1-2.
Szept. 15-16.
Szept. 29-30.

Szept. 8-9.
Szept. 22-23.

További információ: Galgamenti T.E., Soós Ádám (30/924-75-43; mail@soosadam.hu)

2018. augusztus

