ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

XXXI. évfolyam, 5. szám | 2019. május

BÚCSÚT VETTEK ALMA MATERÜKTŐL
A VÉGZŐS DIÁKOK
Amíg tavaly nyárias melegben köszöntek el a város két középiskolájától a végzős
diákok, addig idén – ahogy mondani szokás – az idő is siratta őket. A két gimnázium ezúttal is azonos időpontban tartotta ballagási ünnepségét, de mivel az EGA
diákjai a tarisznya átvételét követően az evangélikus templomban tartott istentiszteleten vettek részt, az esemény második részére az is odaérhetett, aki a Petőfi gimnázium rendezvényén is érintett volt. Az evangélikus gimnázium ballagásán részt
vett Sztán István polgármester is.

A végzősök lapunk megjelenésének idején már
túl vannak az érettségi írásbeli részén, amelyből főleg a matematikát tartották nehéznek.
Azóta az is kiderült, a közösségi médiában idő
előtt megjelent esszé témák miatt nem kell
megismételni a történelem írásbeli érettségit.
(Folytatás a 14. oldalon)

Bajnok lett az Aszód FC felnőtt csapata

30 éves

az Aszódi Tükör!
Visszatekintő írásunk
a 13. oldalon olvashatják

2019. május

MÉRKŐZÉS NÉLKÜL IS JÁRT AZ ARANY
Bár szép játékkal szeretett volna búcsúzni ebben a szezonban az Aszód FC felnőtt
labdarúgócsapata a hazai közönségtől, erre végül nem volt lehetősége, ugyanis
fordulóbeli ellenfele, a Vácrátót létszámhiányra hivatkozva nem vállalta a mérkőzést. Az Aszód FC így játék nélkül kapta meg a három pontot. A lényegen azonban ez semmit sem változtatott: a gárda már két fordulóval korábban megnyerte
a megyei harmadosztályú bajnokságot, és feljutott a megyei másodosztályba.

Ellenfél híján az Aszód FC elnöksége úgy döntött, hogy ezúttal a közönség tagjai rúghatják a
bőrt a bajnokcsapat tagjaival. Más kérdés, hogy kevesen éltek a lehetőséggel, így igazából a
keret játszott két csapatra szerveződve egy rögtönzött edzőmérkőzést. (Folytatás a 20. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2019. április 25.
57/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.
(XI.13.) számú önkormányzati rendelet
módosításához

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta és azt a döntést
hozta, hogy felhatalmazzák a Polgármestert az
ingatlan-nyilvántartási művelési ágra vonatkozó
módosítások lebonyolítására az alábbiak szerint.
1. A 740/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában:

Ingatlannyilvántartási
művelési ága
Vagyonrendeleti besorolás

3. A 675/8 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában:

Ingatlannyilvántartási
művelési ága

Módosítás előtt

Módosítás
után

helyi közút

árok

4. A 24/64 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában:
Módosítás előtt

Módosítás
után

Ingatlannyilvántartási
művelési ága

kivett út

beépítetlen
terület

forgalomképtelen
törzsvagyon

üzleti vagyon

Módosítás
előtt

Módosítás
után

Vagyonrendeleti besorolás

beépítetlen
terület

helyi közút

üzleti
vagyon

forgalomképtelen
törzsvagyon

58/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat Rácz
Jánosné szociális lakás bérlőjének
elhelyezésére

2. A 739/4 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában:
Módosítás előtt

Módosítás
után

Ingatlannyilvántartási
művelési ága

kivett út

beépítetlen
terület

Vagyonrendeleti besorolás

forgalomképtelen
törzsvagyon

üzleti vagyon

Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
Barabás Margit bérlővel az Aszód, Falujárók útja
28. Tetőtér 12. számú lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést megkösse.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Rácz
Jánosnéval a Kossuth Lajos utca 4. 3. számú lakásra vonatkozó bérleti szerződést megkösse.
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Ballagásra, szülinapra,
évfordulóra, ajándékba...

egyedi fényképes
lézergravírozott
üvegtárgyak
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
tekintettel Rácz Jánosné szociális helyzetére, a
Kossuth 11. 3. számú lakás esetében a Kossuth
11. szám alatti lakásra megállapított lakbérrel
kösse meg a lakásbérleti szerződést.
59/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a Magyar Protestáns Segélyszervezet 2018.
évi munkájáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Protestáns Segélyszervezet
2018. évi munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
60/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a
Településrendezési eszközök eseti
módosítására, a Rákos-Hatvan vasútvonalra vonatkozóan

Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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
• Aszód Város Településszerkezeti Tervét az 1.
számú melléklet (Településszerkezeti Terv
módosítás – TSZT/M-2019) szerint módosítja;
• megállapítja, hogy a hatályos TSZT/M-2018
Településszerkezeti Terv helyébe a 80-as
számú vasútvonal menti területekre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2019 tervlap lép;
• úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése
során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2019
tervlap (1. számú melléklet) az elfogadását
követő napon lép hatályba.
61/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról

1. A Képviselő-testület a beérkezett támogatási kérelmeket összegezte és a civil szervezeteket, önszerveződő közösségeket a pályázati
kiírásban meghatározott feltételek ﬁgyelembe vételével az alábbiak szerint részesíti támogatásban:
• Aszódi Városi Nyugdíjas klub
Székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 1.
Támogatott cél meghatározása: Két napos kirándulással, városlátogatással (Békéscsaba,
Gyula) egybekötött nyugdíjas találkozó. Megítélt támogatási összeg: 200.000.- Ft
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• Cukorbetegek Egyesülete
2170 Aszód, Kondoros tér 25.
Támogatott cél meghatározása: Diabetes és Hypertonia folyóirat előﬁzetés, gyógyfürdő látogatás. Megítélt támogatási összeg: 100.000.- Ft
• Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület
2170 Aszód, Kender u. 16.
Támogatott cél meghatározása: Generációk
Napján főzőversenyen való részvétel, testvérszervezetek vendéglátása, motoros bemutató a
résztvevőknek. Évfordulós rendezvény tartása.
Reklám anyag, ismeretterjesztő anyag készítés.
Megítélt támogatási összeg: 50.000.- Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására a támogatott civil szervezetekkel, valamint
a nyertes pályázók és támogatási összegek
közzétételhez szükséges intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (350 eFt összeget) az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.01.) önkormányzati rendeletének 8. tájékoztató tábla
Aszód Város Önkormányzata és az Aszódi Polgármesteri Hivatal által adott visszatérítendő
és vissza nem térítendő támogatások 2019. évi
alakulása (Civil szervezetek, egyesületek) sor
terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fennmaradó összegre a
további civil szervezetektől érkező kérelmek
esetében dönthessen, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
62/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a
2019. évi kátyúzás és úthiba javítási
munkáiról

1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete az önkormányzati kezelésű utakon a
keletkezett és meglévő úthibák javítását szükségesnek tartja, és az útburkolati javításokat a
legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel elvégezteti. Az úthibák javításának fedezete Aszód
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelet értelmében: „Utak, járdák, közterületek
karbantartása” költséghelyen rendelkezésre áll.
2) Az 1). pont megvalósítására felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásnak
megfelelően az ajánlatkérési eljárást elindítsa,
és az „Utak, járdák, közterületek karbantartása”
költséghelyen jóváhagyott keretösszeg erejéig
kiválassza a kivitelezőt, valamint a kivitelezésre
szerződést kössön.
63/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a 116
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület 116 hrsz.-ú, termé-
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szetben 2170 Aszód, Kossuth Lajos u 68. szám
alatti ingatlanra érkezett pályázatot értékelte,
és úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant
HAJNÁCZKINVEST Kft.
(Székhelye: 2173 Kartal, Császár u. 20.)
részére
a pályázó által ajánlott 15.000.000 Ft összegben
értékesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítési eljárás lebonyolítására, az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges földhivatali ingatlan-nyilvántartási eljárás megtételére.
64/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a
Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
vagyoni helyzetéről

A Képviselő-testület Petőﬁ Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény vagyoni helyzetéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatást elfogadta.
A Képviselő-testület előzetes állásfoglalása,
hogy a vagyon átvételére vonatkozó döntést akkor hozza meg, ha minden szükséges és a döntést megalapozó információ a birtokában lesz.
65/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat az
Aszód belterület 1357/46/A/10 hrsz.-ú,
önkormányzati tulajdonú bérlakás
értékesítése tárgyban

A Képviselő-testület hivatkozással az 1993. évi
LXXVIII. törvény 49. § (1) bekezdés d) pontjára
hozzájárul az 1357/46/A/10 hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Falujárók útja 5/5. 2.em. 2.
szám alatti önkormányzati bérlakás Fürjes Emese 2170 Aszód, Falujárók útja 5/5. 2.em. 2. szám
alatti lakos, a bérlő egyenesági rokona részére
történő értékesítéséhez az alábbi feltételekkel:

ASZÓDI TÜKÖR

Aszód Város Képviselő-testülete megbízza a
Polgármestert az ingatlan értékesítési eljárásának lebonyolításával, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
67/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a
812 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú
ingatlanrész értékesítése tárgyában

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 812 hrsz.-ú ingatlanból a mellékelt helyszínrajz alapján leválasztott területrészt,
a telekalakítási eljárás lefolytatását követően a
REMI-5 MARKETING Kft. részére,
(Cj: 01 09 891035, 2173 Kartal, Bocskay utca 85.)
5.000.000 Ft + ÁFA áron értékesíti.
Aszód Város Képviselő-testülete megbízza a
Polgármestert az ingatlan értékesítési eljárásának lebonyolításával, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
68/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. március 28-án hozott 35., 36., 37., 39.,
40., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54.
valamint a 2019. április 3-án hozott 55., 56. határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

1357/46/A/10 hrsz.-ú, természetben
2170 Aszód, Falujárók útja 5/5. 2.em. 2.
Értékbecslés
7.213.250 Ft
(lakottan)
10 % egyösszegű
721.325 Ft
vételár kedvezmény
A lakás vételára
6.491.925 Ft
Lakbértartozás
0 Ft
(04.16.)
Adótartozás 04.16.)
0 Ft

az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium konyhájáról
„A” és „B” menü
választás
Ára:  Ft / adag

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, a
Földhivatali ügyintézésre és a dokumentumok
benyújtására.

Telefon:
(+36) 30 742 7972

66/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a
739/4 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítése tárgyában

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 739/4 hrsz.-ú ingatlant, az ingatlan Földhivatali átminősítését követően
Puerta Nánás Kft. részére (cégjegyzékszám 13
09 175073 székhely: 2170 Aszód, Pesti u.11. sz.)
4.620.000 Ft + ÁFA áron értékesíti.
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A ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATA
Zü. 69/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat
az Aszód Városi Kulturális Központ
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Aszód Városi Kulturális Központ (székhely:
2170 Aszód, Kossuth utca 72.) igazgatójává
(magasabb vezetőjévé)
2019. május 1. napjától
2024. április 30. napjáig tartó
határozott időre
Bodó Beátát bízza meg.

Közalkalmazotti kinevezéséhez – könyvtáros
munkakörben - 4 hónap próbaidőt állapít meg.
Amennyiben Bodó Beáta 2019. május 1-jén
nem tud munkába állni, kinevezése és vezetői
megbízása kezdő időpontja a munkába állás
kezdő napja lesz, vezetői megbízatása öt éves
időtartama is azzal kezdődik.
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi területen

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2019. május 7.
70/2019. (V.7.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkészített Településfejlesztési
koncepcióval egyetért. A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. r.-ben foglalt véleményezési eljárások
lefolytatását követően, megismerve és tudomásul véve a beérkezett véleményeket és azok
indoklását, úgy dönt, hogy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/A. § (3) bekezdésének felhatalmazásával jóváhagyja a határozat mellékletét
képező Településfejlesztési Koncepciót.
71/2019. (V.7.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Településszerkezeti Tervének
megállapításáról

Aszód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B.
§ (2) bekezdés a) pontja alapján Aszód város
Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6.
melléklete szerint állapítja meg.
A Településszerkezeti Terv
1. melléklete a szerkezeti terv leírása,
2. melléklete a változások (beavatkozások és
ütemezések),
3. melléklete a település területi mérlege,
4. melléklete a területrendezési tervvel való
összhang igazolása,
5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredménye,
6. melléklete a szerkezeti tervlap.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon a településszerkezeti
terv nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az állami
főépítészi hatáskörben eljáró megyei kor-

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján
az alábbiak szerint állapítja meg:
az F ﬁzetési osztály 08. ﬁzetési
fokozat garantált illetménye:

154.334.- Ft

garantált bérminimumra való
kiegészítés

40.670.- Ft

garantált illetmény összesen

195.000.- Ft

kulturális illetménypótlék:

23.200.- Ft

magasabb vezetői pótlék (225%),
(2019.05.01.- 2024.04.30.)

45.000,- Ft

mindösszesen:

263.200,- Ft

mányhivatalnak és az eljárásban résztvevő
államigazgatási szerveknek, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket.
A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti Aszód város Önkormányzata Képviselő-testületének többször
módosított 119/2011. (V.10.) határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve.

A gyermekek biztonságos nyári elhelyezése az esélyegyenlőség biztosításával

FELHÍVÁS ISKOLÁS GYERMEKET
NEVELŐ CSALÁDOKNAK
Tájékoztatom az iskolás gyermeket nevelő családokat, hogy 2019-ben az aszódi
gyermekek biztonságos elhelyezése érdekében – a rászoruló családok számára
– a nyári tábor költségéhez az Önkormányzat támogatást biztosít.

Támogatásra kérelmet nyújthat be Aszód
városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen Aszódón tartózkodó tanulók
részére a törvényes képviselő (szülő, gyám),
a) ha a gyermeket gondozó családban a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a támogatás a tábor
költségének legfeljebb 80%-a,
b) ha a gyermek gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult, a tábor költségének
legfeljebb 60%-a,
c) ha a gyermek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg
ca) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (2019-85.500 Ft.),
a tábor költségének legfeljebb 40%-a,
cb) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (2019: 99.750 Ft.),
a tábor költségének legfeljebb 20%-a.
A kérelem benyújtási határideje: a tárgyévben június 1. és július 31. között.

A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás az igénybe vett táborozás időtartamára illeti meg.
A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya
másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek
életvitelszerűen Aszódon lakik, jövedelem
igazolást, gyermek felügyeletét biztosító tábor költségét és a gyermek táborba történt
beíratását alátámasztó igazolást.
A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet Aszód város képviselő testületének 10/2015 (II.20.) számú pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról
szóló önkormányzati rendelet a 13. melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelem adatlap beszerezhető: Aszód Város
Önkormányzat Hatósági és Titkársági Osztályon (Kissné Ruzsom Szilvia, 28/500-691), vagy
letölthető az alábbi linken: https://aszod.hu/
nyari-szunidei-taborozasi-tamogatas/
Sztán István polgármester
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ZAJLIK A SAJÁTERŐS
ÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAM
Mint arról már többször beszámoltunk, az önkormányzat tavasszal sajáterős útfelújítási programba kezdett. Az erre félretett 148 millió Ft-ból 10 önkormányzati
út újul meg. Az „első fecske” a Tavasz utca volt, amelynek megnyitóján a lakók elmondták, mintegy 40 évet vártak arra, hogy a vasútnál alkalmazott beton talpakat
a futóművet jobban kímélő burkolat váltsa fel.
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A Tavasz utcával csaknem egyidőben elvégezték a József Attila köz aszfaltozását is. A kis
utcácska elvezető útként is szolgálhat a Szabadság tér környékén bekövetkezett baleset vagy
forgalmi dugó esetén. A program az ötemterv
szerint folytatódik, a szeszélyesre vált időjárás
miatt azonban egy-két hét csúszás előfordulhat. Lapzártánk után elkészült az Iskola köz és
a Szent Imre utca egy szakasza is.
Az önkormányzat igyekszik azokat az utcákat is járhatóbbá tenni, amik nem szerepelnek
a mostani útprogramban. A Kómár Gyula utcában rövidesen mart aszfalt kerül leterítésre,
hogy megszűnjenek a nagyobb kátyúk.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

A május 11-én szombaton tartott rövid megnyitón Sztán István polgármester arra kérte az ott
lakókat, legyenek még némi türelemmel, mert
bár az utat átadták, kisebb csinosítási munkák
még maradtak, például az úttest és a járda
közötti rész földdel való feltöltése, majd elplanérozása. A Tavasz utcában – bár ez eredetileg
nem szerepelt a tervben, a járda is aszfaltozásra
került, csakúgy, mint a Széchenyi utca járdájának egy szakasza, mivel ott nagyon elporladt a
beton burkolat.

A babákat és a mamákat köszöntötték

ÖTVEN KISGYERMEK SZÜLETETT
EGY ESZTENDŐ ALATT
Május 8-án az evangélikus gimnázium aulájában ismét köszöntötték a babákat és a
mamákat. Aszód Város Önkormányzatának korábban hozott rendelete értelmében
Anyák napja alkalmából idén is azokat az édesanyákat üdvözölték, akik 2018. április 15. és 2019. április 15-e között hozták világra kisbabájukat.

Az eseményen ezúttal 50 édesanyát, illetve
családot üdvözölhettek. Örvendetes volt látni,
hogy többen már a második, sőt a harmadik
gyermekükkel érkeztek az ünnepségre.
A meghívottakat Sztán István polgármester
köszöntötte, aki jókívánságát fejezte ki mindazoknak, akik vállalták és vállalják a gyermekne-
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velés felelősségét. Az 50 fős gyermeklétszám
gyarapodás átlagosnak mondható. Tavaly 62
gyermek született, 2017-ben pedig 49. A város
infrastruktúrája 7000 lakost is elbírna. Jelenleg
mintegy 6300 környékén mozog az itt élők száma – a szerkesztő megjegyzése.
A képviselő-testület a kicsinyeket és szüleiket

virággal, egy kis ajándékcsomaggal, valamint
15 ezer Ft értékű vásárlási utalvánnyal ajándékozta meg. Az önkormányzat mellett a Riva-Lux bolt is ajándékcsomaggal kedveskedett
az érintetteknek.
Kép és szöveg:
R. Z.
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ŐSZINTÉN ÉS TÉNYSZERŰEN
A VOLT TISZTI KLUBRÓL
Az önkormányzati választások közeledtével egyre-másra jelennek meg a közösségi oldalakon olyan hírek, információk, amelyek személyemet és a jelenlegi képviselő-testület munkáját értékelik, minősítik. A hazugság, valótlanság állítása más
vagy önmagunk félrevezetése céljából. Hazugság az igazság elhallgatása, elferdítése, illetve a valótlanság állítása mások megtévesztése céljából. A hazugság az
egyik legősibb emberi bűn, s ami még rosszabb, újabban a közösségi felületeken a
nyilvánvaló hazudozás arc és név nélkül történik.

Mindenkinek szíve-joga elmondani a véleményét, mint ahogy nekem is jogom van elmondani a szándékosan elferdített információk helyett a száraz tényeket.
A közelmúltban napvilágot látott a közösségi
hálón egy ﬁzetett hirdetés, amelyben azzal vádolnak, hogy a polgármester idézem „bagóért”
eladja a volt Tiszti Klub épületét. Ez hazugság,
a tények szándékos elferdítése. A hazugsággal
szemben nézzük a tényeket:
1) nem a polgármester adja el az ingatlant, hanem az értékesítés megkezdéséről képviselő-testületi határozat rendelkezik, melyet a
polgármester az önkormányzati törvénynek
megfelelően végrehajt.
2) az értékesítés induló ára nem bagó, hanem
a törvényben előírt független értékbecslő

szakmai értékelő munkája alapján meghatározott induló összeg. Az értékbecslésben
szereplő 202 millió Ft nem bagó, hanem egy
szakmailag alátámasztott értékesítési ár,
mely ﬁgyelembe veszi az ingatlan állapotát.
3) az adás-vételi szerződés megkötése szintén
nem a polgármester döntésén múlik, az értékesítésről a képviselő-testület dönt, és a
polgármester az önkormányzati törvénynek
megfelelően végrehajt.
A tények alaposabb megismeréséhez és a
képviselő-testületi döntésnek megértéséhez
vegyük sorba azokat az okokat, amelyek ﬁgyelembe vételével a képviselők ez ingatlan értékesítése mellett döntöttek. A volt Tiszti Klub
épületének felújítása szakértő műszaki becslése alapján mintegy bruttó 900 millió Ft-ba

kerül. Ez az összeg minden év elteltével 30%-al
emelkedik. Az épület már a térítésmentes átvétel állapotában is felújításra szorult. Amennyiben közösségi célra szeretnénk használni (pl.
kulturális ház) olyan biztonsági előírásoknak
kell megfeleltetni, amelyek még tovább növelik
a felújítás értékét.
Az épület műemlék, s mint ilyen országos
védettséget élvez. Felújítása kizárólag engedélyes tervek alapján történhet. Műszaki
terveket készítettünk az épület energiahatékonysági felújításra, azonban a műemléki
védettség miatt a pályázati feltételeknek az
ingatlan nem felelt meg. Műemléki épületek
felújítására pályázat az elmúlt öt évben nem
került kiírásra és nem is várható ilyen jellegű
pályázat.

2019. május

Helyi élet

Önkormányzatunknak a felújítás önerős ﬁnanszírozására nincs forrása. Ne feledjük, a felújítás
becsült költsége Aszód éves költségvetésének
60%-a lenne. Nekem, mint az önkormányzat
gazdálkodásáért felelős vezetőjének mindent
meg kell tennem a felelőtlen döntések meghozatala ellen. És ezt meg is teszem. Az épület
saját erőből történő felújítása városunk működését veszélyeztetné, én ilyet nem engedhetek
meg. Ez az én felelősségem.
Volt már arra példa, amikor választott képviselők felelőtlen főtér programba akarták hajszolni városunkat, azt is sikerült megakadályozni. Könnyű a partvonalról kívülről, név nélkül
felelőtlen javaslatokat tenni vagy felelősség
nélkül számon kérni.
Fontos tényező volt az értékesítés kimondásához, hogy az örvendetes módon folyamatosan növekvő közel 7000 fős aszódi
lakosság részére a volt Tiszti Klub 100 fős
emeleti színházterme ugyanúgy nem biztosít megfelelő férőhelyű helységet, mint

ahogy a Művelődés Háza kamaraterme sem.
Költsünk el 900 millió Ft-ot egy kulturális ház
létesítéséhez, amiben nem tudunk csak 100
főt elhelyezni? Mit szólnának egy ilyen döntéshez az aszódiak?
Mindeközben az épület állapota rohamosan
romlott, romlik olyan mértékben, hogy ma
már konkrét baleset megelőzési munkákat
vagyunk kénytelenek elvégezni. Ezek azok
a tények, amelyek miatt a képviselő-testület
helyesen, az ingatlan értékesítése mellett
döntött.
Ezért javasoltam a képviselő-testület felé,
hogy a volt tüdőgondozó területén, a meglévő
épület felhasználásával építsünk egy új, 300
fős színházteremmel rendelkező közösségi
házat. A képviselők támogatták javaslatomat.
A megvalósíthatósági tanulmányt elkészítettük, a kormány illetékes tárcájához benyújtottuk, amely befogadta. A pozitív kormánydöntés eléréséhez megszereztük országgyűlési
képviselőnk támogatását is.

Sokan kifogásolják az időpontegyeztetés mikéntjét

FINOMHANGOLÁSRA SZORUL AZ IDÉN
BEVEZETETT LOMTALANÍTÁSI REND
Úgy tűnik, felemásra sikeredett a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. új lomtalanítási
rendszere, legalábbis erről tanúskodnak az önkormányzatokhoz eddig érkezett
lakossági visszajelzések, amelyek szerint alapvetően nem a lom elvitelével vannak a legfőbb gondok, hanem a társaság rugalmatlanságával és a tájékoztatás
minőségével.

Évekig úgy zajlott a lomtalanítás a a környékbeli településeken – köztük Aszódon – hogy a
kijelölt helyekre letett konténerekhez a polgárok a kijelölt napon, meghatározott időintervallumban a hozzájuk legközelebb eső konténerekhez vitték a feleslegessé vált holmijukat.
Aszódon nyolc helyen volt gyűjtőpont. A lomtalanítás zavartalan lebonyolítását a polgárőrség és rendőrjárőr biztosította, mindössze
egy-két esetben került sor attrocitásra a hirtelen felbukkant gyűjtők és a rendet biztosítani
igyekvők között.
A Zöld Híd idén tavasszal több módon is közzétette, hogy változtat a már bevált módszeren,
és ez évtől kezdve az előzetes lakossági igénybejelentést követően a háztól viszi el az összegyülemlett holmit. Ez elsőre jóval kényelmesebbnek
mutatkozik a korábbi módszernél, hiszen az embernek csak az udvarában kell összerakni a holmit, és várnia a zöld színű szállítójárművet. Ám
a bejelentések alapján úgy tűnik, vannak gyermekbetegségei ennek a módszernek, amely – a
cég állítása szerint – másutt remekül működik.
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A bejelentést többféle módon lehetett megtenni. Azért írom múlt időben, mert Aszód viszonylatában április 30-án lejárt a regisztrálás
lehetősége. Aki akarta, személyesen is felkereshette a cég Gödöllőn lévő ügyfélszolgálati
irodáját, főleg akkor, ha már megunta, hogy a
megadott telefonszám állandóan foglalt. Az internetről letölthető űrlapot postán is el lehetett
küldeni, sőt, arra is volt mód, hogy a világháló
segítségével a kitöltött lapot azonnal a cégnél
landoltassa. Utóbbi esetében – jómagam is ezt
az utat választottam – nem érkezett automatikus visszajelzés, csupán a küldést követő zöld
pipa öt másodperce felvillanó megjelenése
kelthetett bennem reményt a sikert illetően.
A lakosság az egyeztetés terén leginkább azt
kifogásolja, hogy a cég túl későn ad visszajelzést a lomtalanítás lonkrét napjáról – ez egyébként általában szombat -, emiatt sokszor a legutolsó pillanatban kell átszervezni a programot,
vagy rávenni a szomszédot, hogy vállaljon felügyeletet, ezzel segítve az elvitelt. Aki ugyanis
azt gondolta, hogy egy szűkebb idősávot jelöl
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Az internet névtelensége mögé bújó arctalan
hazudozókat ismerem. Tudom, kik azok, akikre
az elmúlt öt évben közösségünk nem számíthatott. Hiszen a közösségi életben nem vettek
részt, javaslataik nem voltak, segítséget semmiben nem nyújtottak. Még ünnepeinken sem
tiszteltek meg bennünket.
Most, a választások közeledtével hirtelen a
semmiből kerültek elő, és legfőbb feladatuk az
építés helyett a rombolás, az igazság helyett a
hazudozás, a rágalmazás, a mocskolódás. A közös eredmények feletti öröm helyett az elégedetlenség, a tiszta beszéd helyett a sandaság,
gyanakvás keltése. Arra kérem Önöket, ne engedjék elvenni közös örömünket! Képviselő-testületünk elsöprő többsége tiszteli és ismeri múltunkat. De a jövőt építi.
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

meg a cég a szállítás időpontját illetően, annak
csalódnia kell. Az értesítésben csak az szerepel,
hogy az adott napon a kocsi 7 és 17 óra között
érkezik. Ahogy mondani szokás, ezzel aznapra
a Zöld Híd „beadta az ülőport”.
Többen sérelmezték, hogy az autó nem várta
meg a tájékoztatóban megjelölt öt percet, hanem egy dudálás, és egy csengetés után – egy
perc sem telt el – tovább indult, úgy kellett utána rohanni.
A panaszok között szerepelt, hogy amíg a
korábbi lomtalanítás során az elektronikai
hulladékot is a konténerhez lehetett vinni, az
új rendszer ezt nem engedi, a tájékoztatóban
csupán az került leírásra, hogy majd valamikor
lesz egy nap, amikor kizárólag ezeket fogják
összegyűjteni.
Sztán István polgármester lapunk e témában történt megkeresésére úgy reagált, mint
a Társulás felügyelőbizottságának tagja a
soron következő ülésükön jelezni fogja az
illetékeseknek ezeket a problémákat. Szíve
szerint a régebbi gyűjtési módot hozná vissza.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az új
rendszer némi átdolgozását, ﬁnomhangolását
javasolja majd.
És akkor a végére a „slusszpoén”: május 18-án
délelőtt megjelent nálam a Zöld Híd teherautója, hogy jöttek a lomért. Kár, hogy erről elfelejtettek értesíteni, és nem készültünk fel rá. Állítólag nem csak én jártam így azon a délelőtt, és
most kapunk egy másik időpontot.
Rácz Zoltán
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Beszámoló önkormányzatunk vagyongazdálkodásáról

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!
Tisztelt aszódi polgárok, kedves barátaim!
Örömmel tapasztalom, hogy egyes polgártársaink a választások közeledtével felébredtek Csipkerózsika-álmukból és hirtelen érdeklődni kezdtek a köz ügyei iránt.
Szívesen láttam volna őket az éves közmeghallgatásokon, ahol lehetőség lett volna
beszélgetni, véleményt mondani, javaslatot tenni, de nem jöttek. Bárhol és bármikor szívesen leülnék velük megvitatni közös dolgainkat, de sajnos arctalan és névtelen, a közösségi háló mögött bujkálóknak nem tudok meghívót küldeni. Akiket
viszont ismerek közülük, azok sem vállalják a nyílt vitát vagy beszélgetést, inkább
otthon a monitorok mögött vitézkednek.

Azonban azt nem hagyhatom, hogy szándékosan félrevezessék az aszódiakat! Azt sem hagyhatom, hogy a képviselő-testületet, amely becsülettel végig dolgozta az elmúlt közel öt évet,
pocskondiázzák, munkáját semmibe vegyék.
Ezért minden alkalmat és minden lehetséges
fórumot megragadok és meg fogok a jövőben
is ragadni, hogy a józanul gondolkodókat tájékoztassam a tényekről.
Nézzük azon állításokat, amelyek nemrégiben jelentek meg a közösségi hálón és amely a
következő mondatokkal és kifejezésekkel van
felturbózva, hogy minél hatásosabb legyen a
szöveg: „brutális ingatlaneladások Aszódon”, „ingatlanokat piacra dob az az aszódi polgármesteri
hivatal”, „vagyontól szabadítaná meg az aszódiakat”, „vizsgáltasson meg minden ingatlaneladást
tételről-tételre”, stb.
Akkor most nézzük a száraz tényeket. Az aszódi
polgármesteri hivatal nem dob piacra semmit,
hiszen a hivatal az önkormányzat végrehajtó
szerve, s mint ilyen az önkormányzati vagyonról
semmilyen döntést nem hozhat. A vagyonkezelés joga az önkormányzaté, a képviselő-testületé. Önkormányzati vagyont érintő döntést
kizárólag a képviselő-testület többsége hozhat.
A polgármesteri hivatal ebben a tekintetben is
végrehajtó szerv. Nem árt, ha az illető, aki véleményt nyilvánít ilyen alapvető fogalmakkal tisztában van, és nem vezeti félre az aszódiakat.
Az önkormányzat a felelős tehát vagyonunkért, s a döntésekben a polgármesternek is
csak egy szavazata van. Önkormányzatunk vagyonát és a vagyont érintő feladatokról és szabályokról Aszód város képviselő testületének
30/2012 (XI.13.) önkormányzati rendelete „Az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” rendelkezik. A rendelet a
többi rendelethez hasonlóan olvasható városunk honlapján. Önkormányzatunk vagyonáról
vagyonnyilvántartást vezet. Ebben a nyilvántartásban szerepelnek a forgalomképes, a korlátozottan forgalomképes, és a forgalomképtelen vagyonelemek. Ezek összessége adja az
önkormányzat teljes vagyonát.
A következő táblázatban összesítettük a megjelent állításokat (pirossal jelölve), és mellette a

tényeket (kékkel jelölve). Az állításokat alaposabban átnézve az is látható, teljesen helytelenül egy-egy ingatlan több év alatt is szerepel,
illetve számtalan olyan ingatlan is jelölve van,
amelyek értékesítése nem történt meg. A táblázat alapján látható, az elmúlt öt évben történt
tényleges ingatlan értékesítés összege 542,7
millió Ft helyett kerekítve 146,6 millió Ft volt.
2014-2019

40 db

Helyrajzi szám

Összesen
Ingatlan típusa

Címe

2019
1

Városunkban az elmúlt öt évben számos komoly fejlesztést hajtottunk végre. Jól szerepeltünk a hazai és uniós pályázatokon, sikerült
fejlesztési forrást szerezni intézményeink, infrastruktúránk megújításához. Természetesen a
nyertes pályázatokhoz minden esetben hozzá
kellett tennünk a saját erőt is. A gondos és előrelátó gazdálkodásnak köszönhetően néhány
nagy projektet sikerült pályázati támogatás nélkül, kizárólag saját erőből végigvinnünk. Ezek
mind-mind közös sikerünk, hiszen többek között
mindannyiunk beﬁzetett adóforintjaiból valósultak meg. A pályázati önerőket, a saját erőből
ﬁnanszírozott beruházások anyagi forrását nem
„szél fújta ide”, nem valami gazdag külföldi rokon hozta haza zsákban, hanem ezek forrását a
képviselő-testületnek kellett előteremtenie.
És itt kerül elő az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vagyon köre. Vajon
mi a jobb megoldás? Városunk vagyona olyan
ingatlanokban álljon, amelyek elhelyezkedé542,7

23 db

<ĠƉǀŝƐĞůƅͲƚĞƐƚƺůĞƚ
Ára (millió Ft)
által elfogadott ár

<ĠƉǀŝƐĞůƅͲƚĞƐƚƺůĞƚŝ
Jelenlegi állapot
határozat száma

359,6

282/1-2 dŝƐǌƚŝ<ůƵďͲDƾǀ͘ŚĄǌ

^ǌĂďĂĚƐĄŐƚĠƌϭϬ͘

ϮϬϮ͕Ϭ

ϮϬϮϬϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϰϳͬϮϬϭϴ͘;y/͘ϭϱ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

2

ϲϴϭͬϮϬ ŝƉĂƌŝƚĞƌƺůĞƚ

'ĂůŐĂƵ͘

ϱϯ͕Ϭ

ϱϯϬϮϬϬϬϬ&ƚ ϭϬϭͬϮϬϭϴ͘;s//͘ϭϳ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϯ

681/22 ŝƉĂƌŝƚĞƌƺůĞƚ

<ĞƌĞŬƌĠƚŝƵ͘

Ϯϭ͕ϴ

ϮϭϴϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϬϭͬϮϬϭϴ͘;s//͘ϭϳ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

<ŽƐƐƵƚŚ͘Ƶ͘ϲϴ͘

ϭϱ͕Ϭ

ϭϱϬϬϬϬϬϬ&ƚ ϲϭͬϮϬϭϵ͘;/s͘Ϯϱ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĨŽůǇĂŵĂďĂŶ

4

116 ůĂŬſŚĄǌ͕ƵĚǀĂƌ

ϱ

ϭϰϳϲͬϱ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

DĂũŶĂƵ͘

ϭϯ͕ϯ

ϭϯϯϬϵϲϬϬ&ƚ ϵϭͬϮϬϭϴ͘;s/͘Ϯϭ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

6

ϭϰϳϲͬϵ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

^ǌĞŶƚŬĞƌĞƐǌƚƵ͘

ϭϭ͕ϲ

ϭϭϱϭϴϵϬϬ&ƚ ϵϭͬϮϬϭϴ͘;s/͘Ϯϭ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

7

1476/8 ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

^ǌĞŶƚŬĞƌĞƐǌƚƵ͘

ϭϭ͕ϱ

ϭϭϲϵϲϳϬϬ&ƚ ϵϭͬϮϬϭϴ͘;s/͘Ϯϭ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

8

ϭϰϳϲͬϯ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

EǇĄƌĄĚƵ͘

ϵ͕ϭ

ϵϭϵϰϴϬϬ&ƚ ϵϭͬϮϬϭϴ͘;s/͘Ϯϭ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

&ĂůƵũĄƌſŬƷƚũĂϱͬϱϮ͘Ϯ

ϲ͕ϱ

ϲϰϵϭϵϮϱ&ƚ ϲϯͬϮϬϭϵ͘;s/͘Ϯϱ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĨŽůǇĂŵĂďĂŶ

ũĄƚƐǌſƚĠƌ>ŝůŝůĂŬſƉĂƌŬ

ϲ͕ϯ

ϲϯϱϬϬϬϬ&ƚ ϰϵͬϮϬϭϵ͘;///͘Ϯϴ͘Ϳ

dĞůĞŬŵĞŐŽƐǌƚĄƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ

WƵĞƌƚĂEĄŶĄƐ<Ĩƚ

ϱ͕ϴ

ϱϴϲϳϰϬϬ&ƚ ϲϰͬϮϬϭϵ͘;s/͘Ϯϱ͘Ϳ

ƚŵŝŶƅƐşƚĠƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ

<ĂƌĚƵ͘ϭϬ͘

ϯ͕ϳ

ϯϳϮϬϬϬϬ&ƚ ϭϮϵͬϮϬϭϴ͘;y͘ϭϴ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϵ ϭϯϱϳͬϰϲͬͬϭϬ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ
ϭϬ
11
12

812 ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ
ϳϯϵͬϰ Ʒƚ
447 ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

ϭϯ

744/1 ŬƂǌƚĞƌƺůĞƚ

WĞƐƚŝƷƚϭ͘

-

14

24/64 ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

^ǌĞŶƚŬĞƌĞƐǌƚƵ͘

-

ϭϱ

ϭϯϱϳͬϵϰ ŬƂǌƚĞƌƺůĞƚ

16

ϳϴϯ ůĂŬſŚĄǌ͕ƵĚǀĂƌ

17

1476/6 ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

18

ϴϴϯ ůĂŬſŚĄǌ͕ƵĚǀĂƌ

ϭϵ
ϮϬ
21

1476/2 ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ
ϭϯϱϳͬϰϴͬͬϵ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ
ϲϳϳͬϭϯ ŝƉĂƌŝƚĞƌƺůĞƚ

22

ϭϲϰϬ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

Ϯϯ

ϯϯϬ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

ϳϵϭ ĄƌƵŚĄǌ

Ϯϱ

ϭϮϯϵͬϮͬͬϳ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ

26
27
28
Ϯϵ

ϳϵϮ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ
ϳϵϬͬϮ ĄƌƵŚĄǌŵƂŐƂƚƚůĠǀƅƵĚǀĂƌ
ϭϱϵϳͬϮϵ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ
ϭϮϯϵͬϮͬͬϴ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ

<ŽƐƐƵƚŚƵ͘ϱ͘

Ϯϰ͕ϰ

ϮϰϰϲϮϬϬϬ&ƚ ϭϭϰͬϮϬϭϴ͘;s///͘Ϯϴ͘Ϳ

DĂũŶĂƵ͘

ϭϲ͕Ϯ

ϭϲϮϯϬϲϬϬ&ƚ ϭϬϴͬϮϬϭϴ͘;s//͘Ϯϲ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ

ĂƌŽƐƐƵ͘ϱ͘

ϭϱ͕ϱ

ϭϱϱϱϬϬϬϬ&ƚ ϰϭͬϮϬϭϴ͘;///͘ϮϮ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

1148 ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

EǇĄƌĄĚƵ͘

ϵ͕ϭ

ϵϭϵϰϴϬϬ&ƚ ϭϬϳͬϮϬϭϴ͘;s//͘Ϯϲ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ

&ĂůƵũĄƌſŬƷƚũĂϱͬϳ͘/͘/͘ϱ

ϲ͕Ϭ

ϲϬϳϵϭϬϬ&ƚ ϭϭϯͬϮϬϭϴ͘;s///͘Ϯϴ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

WĞƐƚŝƷƚ

ϭ͕ϱ

ϭϱϬϲϬϬϬ&ƚ ϭϮͬϮϬϭϵ͘;/͘Ϯϰ͘Ϳ

ĠŬĞƵ͘ϭϬ͘

Ϭ͕ϰ

ϱϬϵϵϵϵ&ƚ ϭϱͬϮϬϭϴ͘;/͘Ϯϱ͘Ϳ

ĠŚŵĞƐƚĞƌƵ͘

-

-

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ
ƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ
ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

46,8
<ŽƐƐƵƚŚƵ͘Ϯϭ͘

ϭϱ͕ϰ

,ĂƚǀĂŶŝƷƚϭ͘ĨƐǌ͘ϯ͘

ϭϱ͕Ϭ

ϳϱϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϴϮͬϮϬϭϳ͘;y//͘ϳ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

<ŽƐƐƵƚŚƵ͘ϮϯͲϮϵ

ϱ͕Ϭ

ϱϬϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϮϬͬϮϬϭϳ͘;/y͘ϲ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

<ŽƐƐƵƚŚƵ͘Ϯϭ͘

ϰ͕ϯ

ϰϯϰϮϬϬϬ&ƚ ϳϬͬϮϬϭϳ͘;s͘ϭϴ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

WƵƚƚŽŶǇƵ͘ϯ͘

ϰ͕Ϯ

ϰϮϳϱϬϬϬ&ƚ ϳϭͬϮϬϭϳ͘;s͘ϭϴ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

,ĂƚǀĂŶŝƷƚϭ͘ĨƐǌ͘ϰ͘

Ϯ͕ϵ

ϮϵϲϲϬϬϬ&ƚ ϵϴͬϮϬϭϲ͘;s͘ϯϭ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

2016
ϯϬ

dĞƌƺůĞƚŵĞŐŽƐǌƚĄƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ
ůƅƚĞƌũĞƐǌƚĠƐǀŝƐƐǌĂǀŽŶǀĂ

73,1

2017
24

-

<ĠƉǀŝƐĞůƅͲƚĞƐƚƺůĞƚŵĠŐŶĞŵƚĄƌŐǇĂůƚĂ͘

&ĂůƵũĄƌſŬϱͬϮϰ

2018

ϱϬͬϮϬϭϵ͘;///͘Ϯϴ͘Ϳ

ϭϱϰϳϭϬϬϬ&ƚ ϳϬͬϮϬϭϳ͘;s͘ϭϴ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

30,0
ĞƌĐƐĠŶǇŝƵ͘ϭ͘

ϴ͕ϱ

ϴϱϬϱϬϬϬ&ƚ ϵϲͬϮϬϭϲ͘;s͘ϯϭ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϯϭ ϭϯϱϳͬϰϲͬͬϭϬ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ

&ĂůƵũĄƌſŬƵ͘ϱͬϱ//͘Ϯ

ϲ͕ϱ

ϲϱϱϳϱϬϬ&ƚ ϲϮͬϮϬϭϲ͘;/s͘Ϯϭ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϯϮ ϭϯϱϳͬϰϲͬͬϭϲ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ

&ĂůƵũĄƌſŬƵ͘ϱͬϱ///͘ϰ

ϲ͕ϯ

ϲϯϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϰϬͬϮϬϭϲ͘;/͘Ϯϴ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϯϯ

sĄƌŽƐƌĠƚŝƷƚ

ϱ͕ϲ

ϱϱϴϴϱϯϮ&ƚ ϯͬϮϬϭϲ͘;/͘Ϯϴ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

&ĂůƵũĄƌſŬƵ͘ϱͬϳ͘//ͬϮ

ϯ͕ϭ

ϯϭϬϱϬϬϬ&ƚ ϲϮͬϮϬϭϲ͘;/s͘Ϯϭ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϭϱϲϵ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

ϯϰ ϭϯϱϳͬϰϴͬͬϯϬ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ
2015
ϯϱ

ϭϱϲϴ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

ϯϲ ϭϯϱϳͬϰϴͬͬϮϲ ƚĄƌƐĂƐŚĄǌůĂŬĄƐ
ϯϳ

8,5
<ſŵĄƌ'Ǉ͘Ƶ͘ϭ

ϲ͕ϯ

ϱϴϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϯϴͬϮϬϭϴ͘;y͘ϭϱ͘Ϳ

&ĂůƵũĄƌſŬƵ͘ϱͬϳ/͘ϯ

Ϯ͕Ϯ

ϮϬϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϰϭͬϮϬϭϲ͘;/y͘ϮϮ͘Ϳ

ϬϮϴͬϯ ƌĠƚ

-

2014
ϯϴ
ϯϵ

ϲϴϭͬϮϬ ŝƉĂƌŝƚĞƌƺůĞƚ
ϭϱϬϮ ďĞĠƉşƚĞƚůĞŶƚĞƌƺůĞƚ

ϵϮͬϮϬϭϱ͘;s/͘Ϯϱ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ
EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

24,7
'ĂůŐĂƵ͘
^ǌĞŶƚŬĞƌĞƐǌƚƵ͘

ϰϬ

266/2 ůĂŬſŚĄǌ͕ƵĚǀĂƌ

<ŽƐƐƵƚŚ>ĂũŽƐƵϭϲͬϭ͘

41

ϯϴϳͬϭ ůĂŬſŚĄǌ͕ƵĚǀĂƌ

DĠůǇƵ͘ϯ͘

ϭϱ͕ϵ

ϭϱϴϵϮϬϬϬ&ƚ ϭϱϴͬϮϬϭϰ͘;y//͘ϭϴ͘Ϳ

ϲ͕ϴ

ϲϯϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϱϴͬϮϬϭϰ͘;y//͘ϭϴ͘Ϳ

2

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ
ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϮϳϴϬϬϬϬ&ƚ ϭϭϮͬϮϬϭϰ͘;s///͘ϭϯ͘Ϳ

ƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

ϮϬϬϬϬϬϬ&ƚ ϭϱϵͬϮϬϭϰ͘;y//͘ϭϴ͘Ϳ

EŝŶĐƐĠƌƚĠŬĞƐşƚǀĞ

2019. május

Helyi élet

sük, állapotuk miatt még hosszú távon sem
hozna hasznot a köz részére, vagy ezen ingatlan eladásokból ﬁnanszírozzuk intézményeink (óvoda, háziorvosi rendelő) vagy útjaink,
járdáink megépítését, felújítását? Mit szólnának például a Kakashegy utcában vagy a
Tavasz utcában élő, 40 éve normális útra váró
lakosok, ha az önkormányzat útépítés helyett
sok tízmillió Ft-ért újítana fel a főúton olyan

ingatlanokat, ahol a szociális lakások bérleti
díja még az 5.000.-Ft-ot sem éri el havonta?
Az elkészült vagyonelemek, felújított intézmények vagyonértéke bekerül az önkormányzat
vagyonnyilvántartásába. A következő táblázat
az elmúlt évek legfontosabb projektjeinek öszszefoglalását tartalmazza, benne az elnyert
támogatás összegével, a felhasznált önerő öszszegével, és a végén ennek eredményeképpen

ASZÓDI TÜKÖR

önkormányzatunk vagyonának növekedésével.
Ha ebből levonjuk az eddig már értékesített
ingatlanok értékét, láthatjuk, ténylegesen mekkora összeggel nőtt vagy csökkent önkormányzatunk vagyona. Szeretném megjegyezni, hogy
a táblázat alapján az is látható, nincs a város területén olyan városrész, amely hátrányt szenvedne
fejlesztések területén, nem igaz tehát az az állítás, hogy városunk csak a körforgalomig tart.

ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK 20142019
Év

2014

Megnevezés

2015

2015

2016

Saját forrás

622 872 Ft

622 872 Ft

99 187 Ft
305 910 Ft

99 187 Ft
305 910 Ft

6 979 767 Ft

6 979 767 Ft

1 651 596 Ft
841 039 Ft

1 651 596 Ft
841 039 Ft

119 999 988 Ft

74 195 000 Ft

194 194 988 Ft

119 999 988 Ft

120 505 341 Ft
12 406 583 Ft
2 650 000 Ft
3 663 760 Ft
5 108 472 Ft
8 836 675 Ft
5 421 681 Ft
365 239 Ft
4 606 708 Ft
1 355 889 Ft
5 335 469 Ft
49 750 476 Ft
844 506 Ft
1 460 500 Ft
886 339 Ft
16 731 088 Ft
599 389 Ft
2 669 089 Ft
807 805 Ft
3 083 625 Ft

240 505 329 Ft
12 406 583 Ft
2 650 000 Ft
3 663 760 Ft
5 108 472 Ft
8 836 675 Ft
5 421 681 Ft
365 239 Ft
4 606 708 Ft
1 355 889 Ft
5 335 469 Ft
49 750 476 Ft
844 506 Ft
1 460 500 Ft
886 339 Ft
16 731 088 Ft
599 389 Ft
2 669 089 Ft
807 805 Ft
3 083 625 Ft

1 050 000 Ft

105 000 Ft

1 155 000 Ft

1 050 000 Ft

75 090 766 Ft
102 278 107 Ft

75 090 766 Ft
103 328 107 Ft

Közvilágítás bővítés (Ravatalozó felé)

1 025 460 Ft

1 025 460 Ft

Kossuth L. u. 78. tisztasági festés, karbantartás munkák

1 104 341 Ft

1 104 341 Ft

Városi Honlap fejlesztése

1 516 126 Ft

1 516 126 Ft

21 161 149 Ft

128 994 964 Ft

KMOP-4.6.1-11 Nevelési
intézmények fejlesztése

Bruttó összesen
Szentkereszt utca útépítés
Buszvárók építése
Csapadékvíz-elvezetés a Gesztenye soron, a Lakótelepen
Gesztenye sori játszótér építése a Lakótelepen
DELEKS TR-140 Traktor- és kiegészítők beszerzése
Pihenőpark építés a Lakótelepen
Ravatalozó épület külső felújítás
Street workout park építés a Lakótelepen
Múzeumi járda építése
Polgármesteri Hivatal épület belső felújítás
Bruttó összesen
DELEKS DK 1500 ágaprító (traktorhoz)
Kegyeleti hűtő vásárlás
Parkoló építése Kossuth L. u. 78. előtt
Útépítés (Dózsa György utca - Tél utca)
Arany János utca járda felújítás
Múzeumi út építése
Polgármesteri Hivatal épület belső felújítás
Városi Pince kialakítása
Hősi emlékmű felújítása

2016

Pályázati és Saját forrás
összesen
33 370 681 Ft
33 370 681 Ft
189 611 Ft
189 611 Ft
2 249 678 Ft
2 249 678 Ft

Pályázati forrás

Útépítés (Babits u. Nyugat u., Tükör u., Kassai köz, Osváth G. u.)
Lépcső- és korlát javítás a Falujárók 5/8 és 5/9 között
Falujárók úti korlát építése
Lépcső- és járda javítás Falujárók úton a Petőﬁ Gimnázium
mellett
Korlát javítása Falujárók úton a Petőﬁ Gimnáziumnál
Korlát pótlása, javítása Tükör u. Gesztenye sor között
Renault Master típusú gépjármű beszerzése (Városüzemeltetés részére)
Kátyúzási munkák és járdaépítés
Napsugár Óvoda kerítés felújítása
Az Aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása

2014

Pályázat megnevezése

0 Ft

KKETTKK-CP-02 jelű pályázat
(I. Világháborús Centenárium)

Szabadság tér rekonstrukciója
Bruttó összesen

Aszód Város középületeinek energiahatékonysági felújítása

KEHOP-5.2.9-16-2016-00101

107 833 815 Ft

PM_ONKORMUT_2016/102
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007

63 256 350 Ft
132 181 600 Ft

Orvosi rendelő tetőfelújítás
2017

Aszód belterületi utak építése és felújítása
Aszód, Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése
Aszód, Déli-iparterület útépítés kiegészítő munkák

14 116 925 Ft

3 113 168 Ft
10 271 083 Ft
6 168 470 Ft

66 369 518 Ft
142 452 683 Ft
6 168 470 Ft

Védőkorlát építése Mély u.

229 362 Ft

229 362 Ft

Falujárók útja vízrendezése

12 615 370 Ft

12 615 370 Ft

Nyilvános wc kialakítása
2017

14 116 925 Ft

Bruttó összesen

2019. május

303 271 765 Ft

929 019 Ft

929 019 Ft

72 250 473 Ft

375 522 238 Ft
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Helyi élet

Lakótelepi ABC előtti út aszfaltozása

4 754 880 Ft

4 754 880 Ft

Kazáncsere szociális bérlakásban (2 db)

2 297 176 Ft

2 297 176 Ft

25 861 289 Ft

25 861 289 Ft

361 950 Ft

361 950 Ft

250 190 Ft

250 190 Ft

Polgármesteri Hivatal parkoló
2018

Polgármesteri Hivatal felújítása
Beléptető rendszer kiépítése

2018

Kossuth L.u. 59.

Főtéri viacolor javítása

1 573 681 Ft

1 573 681 Ft

Opel Vivaro tipusú gépjármű beszerzése

8 638 255 Ft

8 638 255 Ft

43 737 421 Ft

43 737 421 Ft

833 374 Ft

833 374 Ft

36 406 645 Ft

1 411 764 Ft
1 058 823 Ft
1 176 470 Ft
23 464 273 Ft

1 411 764 Ft
1 058 823 Ft
1 176 470 Ft
59 870 918 Ft

22 677 753 Ft

7 462 983 Ft

30 140 736 Ft

2 997 200 Ft

2 997 200 Ft

10 979 844 Ft

10 979 844 Ft

Bruttó összesen
Beléptető rendszer bővítése és telefonközpont kialakítása
Kossuth L.u. 59.
Játszótér építés a Falujárók útja 28. sz. mögött
Fitness pálya építés
Aszód Város Települési Értéktár kialakítása
Aszód Városi Piac bővítése
Járda felújítás Deák utca és Petőﬁ utca 2 ütemben

2019

0 Ft

VP6-19.2.1-36-3-17
VP6-19.2.1-36-3-17
VP6-19.2.1-36-02-17
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
BMÖF/107-20/2017
BMÖFT/7-1/2018

7 999 999 Ft
6 350 715 Ft

Dacia Dokker tipusú gépjármű beszerzése (Gyermekétk.
Intézmény részére)
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (folyamatban)

PM CSAPVÍZGAZD_2018
pályázat

Vízvezetékek áthelyezése (Aszód, Mély u.)

7 526 552 Ft

7 526 552 Ft

Gázvezeték áthelyezése (Aszód, Mély u.)

1 748 340 Ft

1 748 340 Ft

Gyermekétkeztetés - kapu, járda korlát építés
Út és járdaépítés tervezés (Béke kert, Pauler T. u., Kómár Gy. u.)
Út és járda építés
(Tavasz u., Vas Mór u., Kakashegy u., Kondoros tér, József A. köz)
Önkormányzati utak felújítása (Iskola köz, Miskolczi köz,
Benedek u.,Bethlen G.u., Bercsényi u.)
2019
Bruttó összesen
2014-2019 bruttó összesen
Mindösszesen:

Tehát Aszód Város Önkormányzata az elmúlt öt
évben a felhasznált pályázati források és önerők
összesítése alapján 1 milliárd 99 millió 242 ezer
723 Ft értékben végzett el vagyonnövelő beruházásokat. Ehhez a mai napi 146 millió 565 ezer
556 Ft összegben értékesített önkormányzati
vagyonelemeket.
Összességében megállapítható, hogy városunk vagyona az elmúlt öt évben nemhogy
csökkent volna, hanem a fejlesztéseknek
köszönhetően 952 millió 677 ezer 167 Ft értékben növekedett.
Önkormányzatunk mandátumának elejétől végéig az ingatlanok értékesítését a vonatkozó törvényeknek, rendeletnek megfelelően mindvégig a
legteljesebb nyilvánosság előtt bonyolította. Elkészítettük a hivatalos, független értékbecslést, melyet minden esetben a bizottságok, majd képviselő-testület megvitatott. A viták eredményeképpen
számos esetben a képviselő-testület megemelte
a korábban megállapított értéket, majd a helyben
szokásos módon (honlap, Aszódi Tükör, internet)
biztosította a pályázati felhívások nyilvánosságát.
A beérkezett ajánlatokat értékelte, azonos ajánlat
esetén licitáltatta a megegyező vételárat ajánlott
vevőket. Az értékesítésekről a képviselő-testület

75 183 452 Ft
499 505 205 Ft

döntött, szinte kivétel nélkül egyhangú szavazással.
Az információ akkor korrekt, ha a mondat második felét is ismerjük. A közösségi hálón közzé
tett táblázat a mondat pontatlan, vagy szándékosan elferdített egyik fele. Én most kiegészítettem a mondat pontosított másik felével.
Az aszódiak becsületes emberek, ezért megérdemlik, hogy pontos információhoz jussanak,

1 304 417 Ft

1 304 417 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

100 000 000 Ft

100 000 000 Ft

50 000 000 Ft

50 000 000 Ft

211 215 700 Ft
599 737 518 Ft
1 099 242 723 Ft

286 399 152 Ft
1 099 242 723 Ft

és ne traktálják őket hamis és szándékosan
félrevezető adatokkal. Ha a fentiekkel kapcsolatban bárkiben kétség merülne fel, érdeklődik
vagy kérdése van, keressen nyugodtan. Az ajtóm mindig, mindenki előtt nyitva áll.
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

JUBILEUMOT ÜNNEPELNEK
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN
Május 31-én ünnepséget tartanak az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégiumban az aszódi evangélikus egyházi oktatás 25
éve történt újraindítása alkalmából. Az esemény – amelyre nemcsak az ország
minden részéből várnak vendégeket, hanem a gimnázium testvérintézményeiből is, például a németországi Uffenheimből, – ünnepi istentisztelettel kezdődik az evangélikus templomban. Ez alkalomból Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hirdet igét.

Ezt követően fórumbeszélgetésekre és köszöntésekre kerül sor az iskola dísztermében, majd a
vendégek bejárhatják az iskolát. Délben ismét a díszterembe várják vissza a vendégeket, ahol
az iskola diákjai adnak műsort, illetve bemutatásra kerül az iskola legújabb évkönyve, amely
az oktatás újraindítása óta immáron az ötödik a sorban.

2019. május

Helyi élet
Hivatalosan is birtokba vehettük a megújult Városi Piacot

A KERESLET NÖVEKEDÉSE
GENERÁLTA A FEJLESZTÉST
Április 27-én a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara által játszott pattogó ritmusú katonazene jelezte a Városi Piac aznapi közönségének, hogy
a megszokott árusításon túl egyéb eseményre is sor kerül. Hivatalosan ekkor került
átadásra a kibővített és felújított árusítóhely, amelynek köszönhetően még komfortosabbá váltak az itteni vásárlás-árusítás körülményei. Az eseményt megtisztelte
látogatásával Vécsey László országgyűlési képviselő is.

A városi piac legutóbb 2012-ben saját forrásból
újult meg. Az akkori fejlesztés során épült a
piacfelügyelő helyisége, és nyilvános illemhely
is kialakításra került. A teljes piac területét viakolorral burkolták, a fedett terület nagyságát
pedig 301 négyzetméteresre bővítették.
Az időközben eltelt néhány esztendő alatt tovább nőtt az igény a helyben vagy a környéken
megtermelt javakra, a polgárok szívesen vásárolják a megbízható helyről származó minőségi
élelmiszereket. A képviselő-testület ezért 2017ben döntött arról, hogy tovább bővíti a piacot,
és indul a kormány által meghirdetett VP6-7.2.17.4.1.3.-17 kódszámú, A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztése, helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázaton. Az elnyerhető
összeg 47 millió Ft volt, ebből végül 38,4 millió
Ft-ot kapott a város. Mivel a pályázat benyújtásának határideje óta alaposan drágultak a kivetelezési költségek, a városnak az eredeti önerő
összegénél jóval többet, 19,6 millió Ft-ot kellett
hozzátenni ahhoz, hogy megvalósulhassanak a
pályázati anyagban szereplő elképzelések.
Sztán István polgármester az átadó ünnepségen tartott beszédében adatokkal szemléltette
a bővítés nagyságát. Eszerint a piaci asztalok
száma 98-ról 216-ra növekedett, így már senki
nincs arra kényszerülve, hogy a földről árusít-

2019. május

son. Mindössze 7 asztalnak nincs gazdája. Az
árusítóhelyen egyébként 52 őstermelő, 5 egyéni vállalkozó és 4 gazdasági társaság (erdélyi
árusok) kínálják portékájukat. Az immáron
teljesen fedett piactéren négy faházat is felállítottak, amelyekben éllelmiszereket – füstölt
termékek, házi készítésű sajtok stb. – árulnak.
A korszerűsítés során a korábbi acélszerkezeteket is megerősítették, a régi-új csarnokszerkezet
világítását pedig energiatakarékosra cserélték. A
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csarnoktól északra 37 autó befogadására alkalmas, zúzottkővel borított parkoló került kialakításra. A piac melletti út új aszfaltszőnyeget kapott.
Üröm volt az örömben, hogy az éjszaka lezúdult
eső jelezte, a vízelvezetéssel gondok vannak. Azóta kiderült, két akna is eltömődött, ezeket kitisztították, azóta elfolyik a víz.
Vécsey László országgyűlési képviselő úgy vélekedett, egy-egy jó helyen lévő elárusítóhelynek mindig is kulcsszerepe, gyakran városalapító
funkciója volt. Az aszódi piac jelenlegi formája

szintén alkalmas lehet más szerepkör – pl. koncert helyszíne stb. – betöltésére. A honatya gratulált a város képviselő-testületének az elképzelés sikeres megvalósításához, majd Sztán István
polgármesterrel és Pásztor József kivitelezővel
együtt átvágta a nemzetiszínű szalagot, immáron hivatalosan is átadva ezzel a Városi Piacot.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

SIKERT ARATOTT A RETRÓ-DISCÓ
2019. május 11-én iskolánkban jótékonysági estet tartottunk a Retró-discó jegyében. A szülők nagy lelkesedéssel, több heti munkával készítették elő az estét. A jó hangulatról DJ Adalbertó gondoskodott, aki jótékonysági est lévén nem
fogadott el fizetést, hanem felajánlotta azt felajánlotta iskolánk tanulói javára.

Kb. 250 vendég vett részt a retró-partyn.
Külön öröm volt számunkra, hogy a város
több intézményéből is érkeztek dolgozók, és
olyan szülők is, akiknek már nem iskolánkba
járnak gyermekeik.
A szuper zene mellett a jó kedvet fokozta
a limbóverseny, az értékes tombolák, a retró-ruhák díjazása. A büfében „retró” italok
és hot-dog várta a vendégeket.
Köszöntöttük a város labdarúgó-bajnok
csapatát. Hegedűs Dóra és Kalmár Klaudia 8.
b osztályos tanulók „Bajnok Csapat” címmel
egy szép tablót készített a ﬁúknak, melyet az
est folyamán adtunk át. Köszönjük Kovács
Tamásnak az Aszód FC elnökének és Oláh Róbert elnökségi tagnak és természetesen a focistáknak, hogy elfogadták meghívásunkat.
Az est bevételét a Csengey úti iskola játszóterének kialakítására és a Rákóczi úti iskola

folyosójának burkolására szeretnénk fordítani.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki
jelenlétével, támogatójegyek vásárlásával
vagy tombolafelajánlással támogatta iskolánkat.
Külön köszönöm az est szervezését a Szülői Közösség vezetőjének Rácz Krisztinának,
akinek lelkes munkája nélkül ez az est nem
valósulhatott volna meg. Köszönetet szeretnék még mondani Kerekes Bónus Tímeának,
Szabó Tímeának, Oláh Róbertnek, Klötzl Ferencnek, valamint Lippai Anettnek és minden kedves munkatársamnak, akik fontosnak
tartották, hogy ez az est jól sikerüljön.
Olyan szuper buli volt, hogy a 2020. év tavaszára tervezett partyra már most sorba állnak
a jegyekért
Skuczi Erika
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AVKK programok

HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!
Hirdetésfelvétel:
E-mailen: aszoditukor2013@gmail.com
Személyesen: Móni Fotó Kossuth Lajos utca 38. (A Postával szemben)

2019. május

Múlt
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Aszódi Tükör

HÁROM ÉVTIZEDE
AZ OLVASÓK SZOLGÁLATÁBAN
Harminc évvel ezelőtt, 1989 májusában jelent meg az Aszódi Tükör első évfolyamának első száma akkor még a Művelődés Háza kiadványaként. Az első felelős
szerkesztő Dinnyés László, az intézmény igazgatója volt. Őt később egy szerkesztőbizottság, majd Asztalos Tamás váltotta. Ezután újra Dinnyés László lett a szerkesztő, majd dr. Asztalos István, Rácz Zoltán, Hídi Szilveszter és újra Rácz Zoltán
következett a sorban.

Az első szám az Ikladi Ipari Műszergyár sokszorosító üzemében készült rotációs nyomdagépen
450 példányban. Bizony, a képek ebben még élvezhetetlenek voltak. Ma 2400 példányban készül az újság – tavaly óta színesben – a Prime Rate
Kft gödöllői üzemében a legkorszerűbb nyomdagépekkel. Az első szám 6 Ft-ba került, és a további esztendőkben is ﬁzetni kellett érte. 2003-ban
döntött a képviselő-testület arról, hogy ingyenessé váljon és minden háztartásba eljusson.
Az első szám címoldalára Bagyin József akkor még tanácselnökként írt köszöntőt. Úgy
fogalmazott, az újság indításával a nagyközség
nem a divatot követi, hanem egy nagyon kínos
lemaradását pótolja. Aszódnak ugyanis az új-

ságkiadás terén száz évnél is régebbi hagyományai voltak.
A lap három évtizede indult, és azzal büszkélkedhet, hogy folyamatosan működött – ezzel
egyetlen környékbeli újság sem büszkélkedhet
– és igyekszik továbbra is információval szolgálni. Ugyanakkor ma már érzékelhető, hogy nem
tud versenyezni az internet gyorsaságával, még
úgy sem, hogy van facebook oldala, és rengeteg
kép itt nézhető meg az egyes eseményekről.
Ugyanakkor továbbra is fontos szerepe van várostörténeti szempontból. Elég csak bemenni a
Városi Könyvtárba, kézbe venni az egyes esztendők könyvbe kötött példányait, és máris látható
a szóban forgó év minden fontos eseménye.

Találós kérdés hétvégére

MI AZ?
„Tavaly tavasszal 400 millióra tervezték, s bár azóta egyetlen kapavágás sem történt, szeptemberre 650 millió forintra, idén januárra pedig már 770 millió forintra drágult. Ez az összeg Aszód teljes idei költségvetésének a fele. Ha ilyen szédítő
iramban drágul a projekt, év végére akár már egymilliárd forintba is kerülhet majd
nekünk, adófizető állampolgároknak. Dokumentáltuk nektek a tervezett közösségi
ház döbbenetes drágulásának folyamatát.”

Üzenet hétvégére | A TÉNYEK!
Aszódon nincs olyan közösségi épület, ahová
300 néző beférne. Pontosabban van, de az nem
az önkormányzaté, hanem egyházi tulajdon,
ahová vagy beengednek, vagy nem. Számomra
is szégyen, hogy a legutóbbi baba-mama találkozónkat is az Evangélikus Gimnáziumban kellett
megrendeznünk. Teljesen jogos hát az aszódiak
igénye, hogy legyen városunkban ilyen épület.
A volt Tiszti Klub épülete erre a célra nem
alkalmas, hiszen az emeleti színházterem befogadóképessége mindössze 100 fő, és épület
átalakítása annak műemléki besorolása miatt
nem lehetséges. Lehetőségeink számba vételénél került elő a volt Tüdőgondozó Intézet
üres épületének közösségi célú hasznosítása.
Az elképzelések, tervek folyamatosan bővültek, a különböző lépcsőfokok mellé becsült
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költségeket rendeltünk. Mindeközben folyamatosan kerestem a kormányzati kapcsolatokat azért, hogy a majdani beruházáshoz
költségvetési forrást kaphassunk. Ennek érdekében a képviselő-testület döntése értelmében szakemberek bevonásával elkészítettük
a Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányát, melyet úgy állítottunk össze, hogy az
utolsó fogasra is legyen költségvetési fedezet.
Így, a tervezési folyamat végére alakult ki a
Kulturális Államtitkárságra benyújtott végleges tanulmányunk, mely alapján a Közösségi
Ház beruházásának végösszege 772 millió 914
ezer Forint. A megvalósíthatósági tanulmány
teljes dokumentuma városunk honlapján olvasható. A közel 773 millió Ft még most is csak
egy tervezett költség. Ebben az összegben
minden előre tervezhető költséget beletet-

Az eddigi szerkesztők nevében is köszönöm az
Önök segítőkészségét, visszajelzéseit, és továbbra is számítok segítő közreműködésükre.
Tisztelettel:
Rácz Zoltán felelős szerkesztő

tünk, a Közösségi Ház épületének kialakításától annak teljes berendezéséig.
A Közösségi Ház tényleges bekerülési költsége a majdani közbeszerzési eljárás végén lesz
megállapítható.
Aszód Városa a beruházáshoz szükséges
összeggel nem rendelkezik. Ezért azt szeretnénk, ha az aszódi Közösségi Ház teljes kormányzati támogatással és ﬁnanszírozással
valósulna meg. A megálmodott Közösségi
Ház minden aszódi háza lesz. Olyan kulturális
tér, ahol értékes, színvonalas programok szervezhetők, és ahol nem lesz kérdés, elférünk-e
vagy sem. Mi megteszünk ezért minden tőlünk telhetőt, mások meg igyekeznek elgáncsolni bennünket.
Végezetül engedjenek meg számomra egy
személyes észrevételt a névtelenség mögé bújókkal kapcsolatban. Számomra a döbbenetet
nem a közösségi ház drágulása okozza. Inkább
az a jelenség, hogy van olyan polgártársunk,
akinek kifejezetten fáj, ha városunk egy 770
millió Ft-ot érő új Közösségi Házzal gazdagodna úgy, hogy nekünk, aszódiaknak közvetlenül
egy ﬁllérünkbe sem kerülne.
Na látják, ez a döbbenetes!
Tisztelettel:
Sztán István polgármester
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Iskolai élet

BÚCSÚT VETTEK ALMA MATERÜKTŐL
A VÉGZŐS DIÁKOK
(Folytatás az 1. oldalról) Az Aszódi Evangélikus Petőﬁ Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákjai az eső miatt az iskola aulájában
vették át a tarisznyájukat és egy szál virágot a
búcsúztató osztályok tagjaitól, ezt követően
az iskola alsó szintjének termeit járták végig,
majd az evangélikus templomba vonultak az
istentiszteletre. Ezen Lőrincz Csaba parókus
lelkész és Novotny Dániel iskolalelkész szolgált,
igét pedig Szabó András, a Nógrádi Evangélikus
Egyházmegyes esperese hirdetett, aki prédikációja során azon reményét is kifejezte, hogy a
gimnázium végzős diákjai, amikor arra a kérdésre kerül sor, hogy ki nekem az Isten, ugyanazt a választ tudják majd adni, amit Dávid a 23.
zsoltárban: „Az Úr énnékem őriző pásztorom.”
Az eső miatt a hozzátartozók az iskolába
való visszatéréskor ezúttal az aulában tudták
átadni a virágokat szeretteiknek. Ezt követően
a ballagási ünnepség a gimnázium tornacsarnokában folytatódott. Elsőként a végzős diákok
képviselői adták át az iskolazászlót a 11. évfolyam ijelölt tagjainak, majd Lázár Dalma (12. B)
és Fehér Barnabás (12. A) az évfolyam nevében
rákötötte a szalagot a zászlórúdra.
Az ünnepi hangulatot Krekács Dalma 11. C
osztályos tanuló fokozta, aki Emile Sande Read
All About It című szerzeményét énekelte. Ezt
követően Veizer Valéria, a tanintézmény igazgatója lépett a mikrofon elé, aki több okból is
rendkívülinek, különlegesnek tartotta az alkalmat. Az egyházi oktatás aszódi újraindításának
25. évfordulóját ünnepli az iskola ebben az
esztendőben. Ráadásul még soha nem búcsúzott ennyi diák az alma matertől: öt osztály 145
tanulója, akinek a felét szakos tanárként taní-

totta is matematikából és kémiából. Emiatt lett
számára személyesebb a mostani búcsúzás. A
sok-sok élményteli pillanatból számosat fel is
idézett az igazgatónő, nevetést vagy könnycseppeket csalva ki ezzel a hallgatóság érintett
tagjaiból.
A ballagási ünnepség egyik emlékezetes
pillanata az iskola legmagasabb – éremmel
és pénzjutalommal járó - kitüntetésének, a
Brouth János-díjnak az átadása. Idén ezt a

tantestület két diáknak - Mohácsi Gábornak
(12. E) és Braun Bálintnak (12. D) adományozta, akik mindvégig kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak és több tanulmányi versenyen
öregbítették az iskola hírnevét. Rajtuk kívül
számos végzős diák vehetett át könyvjutalmat
kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájukért Veizer Valéria igazgatónőtől.

A 11. évfolyamosok nevében Makó Berta (11. D)
búcsúzott a végzősöktől. A 12-esek beszéde valahogyan elkallódott, ám a búcsúzásra kijelölt diák,
Sándor Virág (12. E) nem jött zavarba, és rögtönzött visszaemlékezéssel megoldotta feladatát.
Az esztendő során az iskola három diákja részt
vett azon a pályázaton, amelynek kiírása értelmében kortárs magyar költök verseit kellett
megzenésíteni. Csordás Péter, Karácsony Anna
és Kapuszta Dominik bejutottak az országos
döntőbe. Közös szerzeményüket most az ünnepség résztvevői is meghallgathatták.
A legszívszorítóbb pillanat ezután következett, amelyet Nemecz Ézsiás Réka (12. C) egy
csodálatos, az édesanyához szóló népdallal vezetett fel. Ezt követően a közelgő Anyák Napja
alkalmából a végzősök egy-egy szál rózsával
és öleléssel köszönték meg édesanyjuknak a
sok-sok törődést, amit eddig kaptak tőlük. Ezt
a szép hagyományt egy másik követte: Veizer
Valéria igazgató kézfogással engedte útjára a
145 végzős növendéket.
A ceremónia az iskola énekkarának szolgálatával és nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklésével ért véget.
Rácz Zoltán
A képeket Koncz István készítette
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Iskolai élet
Ballagás a VSZC Petőﬁ Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumában

„NE CSÜGGEDJ, HISZ IFJÚ VAGY, S
MINDEN ELÉRHETŐ, HA VAN BENNED
BÁTORSÁG, REMÉNY, S SZERETNI ERŐ...”
(GOETHE)
A tanév legszebb ünnepén, a gyönyörűen feldíszített iskolából május 4-én 161 tanuló ballagott el, közülük 41 fő technikus tanuló. Rendezvényünkön részt vett Dr.
Basa Antal úr, az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesületének választmányi tagja és a
Robert Bosch Elektronika Kft. képviseletében János Pál úr.

ASZÓDI TÜKÖR

Némethné Holló Krisztina igazgató asszony
ünnepi beszédében kifejezte köszönetét az
együtt töltött évekért, a tanulmányi és sportversenyeken elért sikerekért. Megköszönte,
hogy a tanulók aktív hozzáállásukkal, ötleteikkel segítették az iskolai rendezvényeket,
öregbítettétek iskolánk hírnevét. Igazgatónő
jutalomkönyveket adott át azoknak a tanulóknak, akiknek a tanulmányi vagy a közösségért végzett munkája kiemelkedő volt.
Sok évtizedes hagyományt követve az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesülete a kiemelkedő
eredményt elért végzősöknek Petőﬁ Aranyjelvényt adományozott. Idén Pataki Luca 12. F
osztályos tanuló kapta az elismerést. A díjakat
Dr. Basa Antal úr adta át.
Technikusaink közül Bobál Martin elektronikai
technikus, Hoﬀmann József gépgyártástechnológiai technikus és Csorba Erik szoftverfejlesztő tanulók vehettek át tanulmányi eredményükért az ezüst Petőﬁ emlékplakettet Varga
Zoltán műszaki igazgatóhelyettestől.
Az ünnepség méltó alkalom volt arra is, hogy
köszönetet mondjunk a szülőknek, hogy bíztak
bennünk és ránk bízták gyermekeiket. Hálásak
vagyunk a szülőknek, akik az iskola mindennapi
életét éveken át kiemelkedően támogatták.
Leitli Gabriella
igazgatóhelyettes
A képeket Csintalan Andrea készítette

Búcsúzott a 12.A francia-magyar két tanítási
nyelvű osztályunk (o.f.: Veszprémi Péter). A
12.B gimnáziumi osztályunk (o.f.: László Anikó). A 12.F emelt óraszámú angol-német nyelvi osztályunk (o.f.: Nagy Márta), a 12.D informatika osztály (o.f.: Szilágyi Zoltánné) és a 12.E
osztály gépész tanulói (o.f.: Tóth Marianna).
Az érettségi utáni képzésből a 13.D szoftverfejlesztők (o.f.: Varga Gyula), a 13.E gépgyártástechnológiai technikusok (o.f.: Rekettyei
Zoltán) és a 14.H elektronikai technikusok (o.f.:
Mayer Tamás) ballagtak. A diákok végigjárták
az iskolát, a tantermeket és koszorút helyeztek
el a Petőﬁ-szobornál, majd az ünnepség helyszínére vonultak.
A műsorban Oláh Bálint 12.A osztályos tanuló
Petőﬁ Az Apostol című elbeszélő költeményéből szavalt. A végzősök nevében Pataki Luca
magyar nyelven, Balogh Ágnes francia nyelven
búcsúzott. A 11.-es tanulók Ákos, Ilyenek voltunk c dalával köszöntek el, melyet Benkó Benjamin, Sándor Adrián, Juhász Barbara és Katona
Csenge adott elő.

2019. május

15

16

ASZÓDI TÜKÖR

Közbiztonság

POLGÁRVÉDELMI GYAKORLATOT
TARTOTTAK VÁROSUNKBAN
A minap polgárvédelmi gyakorlatot tartottak városunkban. A képzelt szituáció
szerint egy a pótkocsija tartályában ammóniumot szállító kistraktor karambolozott egy személyautóval a Malom közben. A baleset következtében a veszélyes
anyagból az úttestre került, amit hatástalanítani kellett. A résztvevők a program
során mind elméleti, mind gyakorlati képzést kaptak.

Hazánkban a polgári védelmi kötelezettséget
az Alaptörvény írja elő, és a 2011-es katasztrófavédelmi törvény szabályozza. A polgári védelmi
kötelezettség a törvény szerint minden nagykorú, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem
ért magyarországi nőre és férﬁra vonatkozik,
ám bizonyos szakmák képviselői mentességet
kapnak alóla.
2013-ban az aszódi önkormányzat százhúsz
helybéli polgárt jelölt ki a polgári védelmi szolgálat tagjának egy esetleges katasztrófahelyzet
elhárítására, további harminc főt pedig tartalékként jelölt meg. A kijelölt személyek még abban
az esztendőben egy egynapos továbbképzést
kaptak. A mostani gyakorlaton csupán azok vettek részt, akiknek egy adott éles helyzet esetén a
műszaki mentés és az elsődleges kármentesítés
a feladatuk. Nekik elsőként Bodrogi Ágnes tűzoltó alezredes, polgárvédelmi felügyelő tartott

elméleti felkészítést, majd Tamás Sándor tűzoltó őrnagy, az aszódi katasztrófavédelmi őrs parancsnoka ismertette a végrahajtandó feladatot
az érintettekkel. Fél 11-kor pedig „megtörtént a
baj”. Azonnal értesítették a rendőrséget, a katasztrófavédelmet és a mentőszolgálatot, majd
összeült az operatív törzs, hogy a mentéshez

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Június:

Felnőtt háziorvosok:

1-2.:
Dr. Márton János (+36) 30 400 9819
8-10.
Dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938
15-16.
Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
22-23.
Dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319
29-30.
Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529

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

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

meghatározza a feladatokat. A helyszín lezárását
követően a feladattal megbízott, arra kiképzett
szakemberek elhárították a veszélyt.
A tervezett polgárvédelmi gyakorlat végén
tartott értékelésen elhangzott, mindenki előírásszerűen elvégezte a rá bízott feladatot. Reméljük élesben erre sohasem lesz szükség.

INDULÓKRA ÉBREDHETETT
A VÁROS LAKOSSÁGA
„Az Élet megállhat, de a Csepel soha!” Ez a felirat állt annak a Csepel D344 típusú teherautónak a motorházán, ami május elsején a zenés ébresztőt szolgáltató
fúvószenekart szállítmányozta közel három órán keresztül.

Tény, a több, mint 60 éves magyar gyártmányú jármű derekasan helyt állt, csakúgy, mint
a zenészek, akik a nyolc fokos hidegben is
rendületlenül fújták a sokak által ismert népszerű indulókat. Többen tényleg erre ébredtek, míg mások már friss pogácsával és némi
itókával várták a csapatot. A hagyomány
népszerűségét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az egyik közösségi oldalon többen kifogásolták, feléjük miért nem
járt az ébresztőjárat.
Rácz Zoltán

Gyermekorvos:

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

Szent István Patika:

Május 25–26.
Június 8–9.

Június 22–23.
Július 6–7.

Városi Gyógyszertár:

Június 1–2.
Június 10.

Június 15–16.
Június 29–30.
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76 MILLIÓS
LIFTFEJLESZTÉS
A HATVANI
KÓRHÁZBAN
Fenntartói támogatással, 76 millió forint értékű beruházás eredményeként
megújult a hatvani kórház főépületének
4 felvonója.

Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója
az átadó ünnepségen mondott beszédében
hangsúlyozta, hogy a fejlesztés – amely mind
műszaki, mind betegbiztonsági szempontból
fontos volt – 76 millió forintos fenntartói támogatásból valósulhatott meg. Az 1967-ben
beépített lifteket teljes egészében újakra
cserélték, melyek megfelelnek a XXI. századi
előírásoknak. A beruházás eredményeként az
egyik liftet kizárólag a betegmozgatás szolgálatába tudja állítani a kórház, így a betegek
intézményen belüli szállítása elkülönülhet a látogatói forgalomtól. Kiemelte a kivitelező segítőkészségét és együttműködését, melyet a felújítás során nyújtott, majd külön megköszönte
a dolgozók és a betegek türelmét, amelyre a
felújítás alatt nagy szükség volt.
Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője beszédében külön tisztelettel köszöntötte az
egészségügy dolgozóit. Mint mondta, nagyon
hálás a fejlesztésért és köszönte a magyar kormány, illetve az egészségügyért felelős államtitkárság segítségét a beruházás megvalósításáért.
Dr. Jakó Ildikó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója arról beszélt, hogy a liftek
felújítása fontos kiegészítése a korábban megvalósult több milliárdos fejlesztéseknek, és jól illeszkedik a jelenleg folyó korszerűsítések sorába is.
ASK Hatvan
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ASZÓDI KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!

MUSKÁTLI,
egynyári virágok,
cserjék, díszfák, örökzöldek

BALKON- és korlátládák,
CSEREPEK és kaspók,
függőKOSARAK

DÍSZFÜVEK,
sziklakerti évelők,
rózsák és levendulák

ESŐVÍZGYÜJTŐK,
(dézsák és hordók),
virágföld, fenyőkéreg, tőzeg

KERÁMIÁK,
rattan-, vessző- és fatermékek,
bambuszrács, nádszövet

KERTI SZERSZÁMOK,
kesztyűk, locsolótömlők,
csatlakozók és toldók

Nyitva: H-P 8.00-17.00 Szo: 8.00-14.00 V: 8.00-12.00
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 947
Bankkártyás fizetési lehetőség!
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Civil élet

KÁRTYAPARTNER KERESTETIK!
„Olyan cikket írjon, hogy arra jöjjenek a játszótársak, a kártyapartnerek!” – adta ki
nekem tréfásan a parancsot Ica néni a Petőfi utcai Idősek Klubjában. Nos, ennek
a kívánalomnak kellene most megfelelnem annak érdekében, hogy a jelenleginél
több időskorú polgár vegye igénybe az említett intézmény szolgáltatásait.

– Nem tudok szebben fogalmazni, az utóbbi
időben a tagok többsége megöregedett, és
sajnos el is távozott közülünk, legföljebb föntről nevet közösen velünk – fogalmazta meg a

problémát Varga Jánosné, az intézmény vezetője. De mire arról beszélgettünk volna, hogy
miért nem jön az utánpótlás, közrevett a klub
három törzstagja, és máris vitték a prímet.
– Tudja, én miért jöttem ide? Mert amikor

egyedül maradtam, és magamnak főztem, rögtön fölszedtem 20 kilót. Akkor azt mondtam,
hogy ez így nem mehet tovább. Valahogy ezzel
egy időben hallottam a klubról. Gondoltam,
egy próbát megér. Azóta itt vagyok. Mert első
pillanattól kedvesek voltak velem – nézett hálásan Ildikóra, az egyik gondozóra. - Ráadásul
ennem sem egyedül kell – hadarta el Ica néni,
aki a három hölgy közül a legbeszédesebbnek bizonyult. Társa, Kati néni azzal indokolta
a klubba való belépését, hogy a nyugdíjazása
után napközben egyszerűen nem találta a helyét. Akkor javasolta neki valaki, hogy keresse
föl a napköziotthont.
– Jaj, nagyon nehezen jöttem be, szégyelltem.
De hogy mit szégyelltem benne, azt már ne kérdezze, mert ennek van vagy 18 éve – nevetett a
mondat végén.
Varga Jánosné szerint a klubot sokan összekeverik az Idősek Otthonával, amitől a szépkorúak
azért idegenkednek, mert azt gondolják, hogy
oda azok mennek, akik már nem kellenek a családjuknak. Csakhogy a klub nem erről szól, nappali elfoglaltságot kínál, a családtagok pedig
rendre azt jelzik vissza, számukra megnyugvás,
hogy a szeretteik biztos helyen vannak, amíg
ők dolgoznak. Jutka néni, aki szinte a legrégebbi törzsgárdatag a maga 20 éves klubtagságával, már mondta is a napi teendőket.

#PIHENÉS
#OLVASÁS
#ÉLMÉNY
#NAPSZEMÜVEG
ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ
Aszódon, a város főterétől 700 méterre,
a Szőlő utcában ápolt környezetben, kifejezetten csendes, kulturált szomszédok
mellett, szép kilátással a Galga-völgyére
2 darab, egymás mellett lévő, déli fekvésű, 700 és 1000 négyzetméteres építési
telek csak egyben 5,8 millió Ft/db áron
eladó. Bizonyos feltételek mellett milliós
(akár több milliós) árengedmény lehetséges. A terület részben közműves és bekerített. Hrsz: 502/7 és 502/8.
További információk a nap bármely
szakában telefonon:
(+36) 70 387 4686

Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek:
8.00–17.00
kedd, csütörtök:
8.00–17.30
szombat:
8.00-12.00

Szemüvegmegoldások

napos helyzetekre

25%
akár

kedvezménnyel!*

y
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 /SQTPIXX HMSTXVMʛW RETW^IQʳZIK ZEK] JʣR]VIWʯXʣXIH˽ W^IQʳZIK OʣW^ʧXʣWI IWIXʣR E^ EOGMʬFER VʣW^X
ZIZ˽JʣR]VIWʯXʣXIH˽TSPEVM^ʛPXʣWW^ʧRI^IXX,S]EW^IQʳZIKPIRGWʣOEOʛV OIHZI^QʣRR]IPOETLEXʬO%^
EOGMʬFER VʣW^X ZIZ˽ W^IQʳZIKPIRGWʣO PMWXʛNʛVʬP ʣVHIOP˽HNʯR E^ ʳ^PIXFIR % OIHZI^QʣR] QIPPIXX QMRHIR
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Cím:
Aszód,
Kossuth Lajos u. 34.

És az
olvasnivalót
ajándékba
adjuk!**

LÁTÁSVIZSGÁLAT
a hét minden napján,
akár szombaton is.

Bejelentkezés:
(+36) 28 402 121
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Civil élet

– Reggelivel kezdjük a napot. Ha szükséges
elmegyünk a boltba bevásárolni, ha pedig az
SZTK-ba kell menni, oda is együtt megyünk.
Úgy sokkal jobban telik az idő. Ha kedvünk van,
társasjátékozunk, kártyázunk, akad, aki keresztrejtvény fejt vagy olvas valamit. Aki pedig ebéd
után szeretne ledőlni egy kicsit, azt is megteheti,
vannak ágyak erre a célra. Kora délután hazamegyünk, és sokszor alig várjuk, hogy másnap újra
találkozzunk. Itt vigyáznak ránk, mérik a cukrot,
a vérnyomást, ﬁgyelmeztetnek a gyógyszerek
bevételére. De kell is ez, mert megöregedtünk.
Amikor az anyagiakra tereltem a szót, a hölgyek nagyon gyakorlatiassá váltak. Rögtön
megemlítették, nemcsak azzal spórolnak, hogy
a nyugdíj nagyságától függő, viszonylag alacsonynak számító összeget ﬁzetnek, hanem
azzal is, hogy ilyenkor otthon nincs fogyasztás.
– Amikor reggel eljövök, mindig letekerem a
gázt – mondta Ica néni. – De nem fogy az áram
sem, mert itt megy a tévé, nem otthon.
Azt is írja meg, hogy akár itt is mosathatunk,
ha tönkrement otthon a mosógép, vagy ha úgy
éreztük, hogy nincs erőnk hozzá. Az intézmény

munkatársai mind segítőkészek – osztotta meg
a véleményét velem Kati néni.
A klubtagok napi térítési díja egyébként 0 és
800 Ft között mozog, aszerint, hogy az illetőnek
mennyi a nyugdíja. Az ingyenesség 57 ezer Ft
alatti nyugdíj alatt jár. Az összeg a napi háromszori étkezés ára. A rezsiért és az egyéb szolgáltatásokért – a klubba, illetve haza történő szállítása azoknak, akik ezt igénylik – a nyugdíjminimum
esetében nem kell ﬁzetni, akinek 106 ezer a nyugdíja, az 90 (!) Ft-ot térít havonta. A nehezebben
mozgókat a szakrendelőbe vagy a temetőbe is a
Kistérségi Gondozási Központ kisbusza viszi.
Arra a kérdésre, hogy mi volt a legemlékezetesebb pillanat a klubtagságuk során, beszélgetőtársaim elsőre kivétel nélkül a közösség erejét említették: a közös karácsonyokat, azt hogy
azok hangulata mennyire bensőségesek. Aztán
szóba kerültek a farsangok is, hogy olyankor
mennyit lehet nevetni, mert mindenki beöltözik olyenkor. A három néni nevetve említette
például Józsi bácsit, aki Cicciolina jelmezt öltött magára, s ez még némi pajzánságra is okot
adott. Aztán szomorúbb dolgokat is említettek.

SZÍNJÁTÉKHÁZ AZ AVKK KÖNYVTÁRÁBAN
Az idei Petőfi szavaló-találkozó (jobb szó rá, mint a verseny) felnőtt nyertesei jelezték, hogy a munkájuk mellett hiányzik nekik a kultúrával való rendszeres foglalkozás, az évi egy versmondási alkalom kevés.

Még aznap beszélgettünk erről a könyvtár dolgozóival (mint a rendezvény házigazdáival),
felajánlották rá a helyet, aztán összeültünk átbeszélni, mit is szeretnénk igazából…
… ebből lett a színJÁTÉKház ötlete.
Micsoda is ez pontosan?
Egy hely, amely rendszeresen, alkalmanként 3
órás kulturális programot kínál kamaszoknak (13

éves kortól), és felnőttebbeknek: játékos feladatokat, megmutatkozási lehetőséget, közösségi
élményt, egy tapasztalt, Aszódhoz kötődő szakember értő terelgetésében. Szándékosan nem
tűzünk ki konkrét célt, elsőre a biztos pont megteremtése és a köztudatba történő bevezetése a
terv, bízunk benne, hogy a jelentkezők vágyai,
képességei ki fogják jelölni a további utat…

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Villamossági
és Háztartási Kisgép
Üzlet

Rendőrjárőr:

(+36) 20 516 5940
Polgárőrség:

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

ASZÓDI TÜKÖR

Azt, hogy ha valaki végleg eltávozik, megemlékeznek róla. Előveszik a fényképét, és versekkel,
imákkal vesznek búcsút tőle. A beszélgetésnek
ezt a blokkját Jutka néni zárta, aki egy személyes élményét osztotta meg velem. Most sem
lát jól a szemére, de volt egy olyan időszak, amikor teljesen vakká vált, emiatt műteni kellett őt.
– Annyi szeretetet kaptam a társaktól, hogy el
sem tudom mondani – kezdte törölgetni a szemét. – Csak cirógattak, bíztattak. Sosem fogom
elfelejteni, mennyi erőt adtak nekem.
Amilyen gyorsan betoppantak a hölgyek, olyan
gyorsan el is tűntek. Később kiderült, megérkezett a kártyaparti negyedik tagja, kezdődhetett a
játék. Közben Józsi bácsi is előkerült, aki egy általa
készített egyszemélyes tekepályával büszkélkedett. No meg azzal, ha Isten megadja nekik, akkor novemberben a 65. házassági évfordulójukat
ünneplik majd a feleségével. Gyorsan kaptam is
erre az alkalomra egy szóbeli meghívót. Amikor
búcsúzkodtam, Ica néni még egyszer megkérdezte: – No, akkor lesz kártyapartnerem?
Tényleg, lesz kártyapartnere?
Képek és szöveg: Rácz Zoltán

Igazából minden rajtatok múlik! Ha szeretnétek valamit, amiért hajlandóak vagytok időt,
energiát áldozni, és még jól is érzitek közben
magatokat: már megéri.
Az első alkalommal bónusz meglepetéssel
készülünk: a foglalkozás után (20 órától) megtekinthető lesz Barabás Tamás: Kapard le! című
színdarabja, a Vécsey Kamarateatrum színészeinek előadásában. A belépés ára rátok bízott,
csoportunkat támogathatjátok vele!
Mi ott leszünk. Ti?
A szervezők
Bővebb információ kérhető:
AVKK Könyvtár (+36) 28 400 606

MAVILL
IZZÓK, fénycsövek,
KAPCSOLÓK, konnektorok,
KÁBELEK, kábelcsatornák,
VEZETÉKEK, lámpák,
LÁMPATESTEK, csillárok,
villanyszerelési segédanyagok

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104
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VASALÓK, MȐXȘHɲ\ɲM, HAJSZÁRÍTÓK, vízforralók,
konyhai elektromos kisgépek

2170 Aszód Kossuth Lajos utca 36.
(Postával szemben)
Marton Tamás
ǭ
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Sport

Bajnok lett az Aszód FC felnőtt csapata

MÉRKŐZÉS NÉLKÜL IS JÁRT AZ ARANY

(Folytatás az 1. oldalról.) Ezt követően a bajnoki címért járó serleget és az aranyérmeket
Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei Igazgatóságának vezetője adta át az FC vezetőségének és
a játékosoknak, valamint Baranyai Pál edzőnek.
Az este az időközben megfőtt babgulyás közös
elfogyasztásával zárult.

KORÁBBI EREDMÉNYEK:
Püspökhatvani SE – Aszód FC: 2-4; (1-1)

Gyorsan vezetést szerzett a hazai csapat, Vizler Viktor (püspökhatvani gólgyáros) beadása
Kovács Kristóf lábán úgy pattant meg a labda,
hogy kapusunk Nagy Tamás feje felett az aszódi
kapuba hullott (1-0). Többet birtokoltuk a labdát, mégis a 45. percig kellett várni Hegedűs
Norbert egyenlítő góljára (1-1).
Az 56. percben a nagyszerű napot kifogó Fülep Norbert bombáját kellett a helyi hálóőrnek
kiszednie a kapuból (2-1), de csak három percig vezettünk, a hazaiak egy szép akció végén
egyenlítettek. Ám végül elfáradtak a saját maguk diktálta iramban. A 85.percben Hegedűs
meglőtte második gólját (2-3), majd a csereként
beállt Zdenkó József ragasztott életerős bombát a hazai kapuba, lezárva a meccset (2-4).

ben a vendégek egy védelmi hibából szépítettek (3-1).
A lényeg azonban mégis az volt, hogy a győzelemmel behozhatatlan előnyt szerzett az
Aszód a többiek előtt, és megszerezte a bajnoki címet!
Szobi SC – Aszód FC: 1-5; (0-1)

Az első félidőben jól tartotta magát a hazai egylet, számos helyzetet hagytunk ki, volt, hogy a
szobi kapu gólvonalán gurult végig a labda,
míg végül kifelé pattant. Többet birtokoltuk a
labdát, a hazaiak Stefkó Kornélban bíztak. A 34.
percben Hegedűs Norbert váltotta gólra mezőnyfölényünket (0-1), és ez az eredmény a szünetig nem is változott. A második félidő elején
egymás után három szöglethez jutott Szob, a
harmadik próbálkozásra Stefkó Kornélról lemaradtak védőink, aki fejjel egyenlíteni tudott (11). Vérszemet kapott a hazai együttes, két Nagy
Tamás bravúr akadályozta meg vezetésüket.
Aztán beindult a Hegedűs Norbi féle gólgyár,
sorra kapta a jó labdákat és szerezte a gólokat

IMPRESSZUM
Felelős kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán
(+36) 20 824 4687
aszoditukor2013@gmail.com
A kiadásért felel:
Sztán István polgármester
Levélcím:
Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
2170 Aszód Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai előkészítés:
ElektroPress Stúdió
(www.elektropress.hu)
Készült 2400 példányban
a Prime Rate Nyomdában
Terjeszti a Magyar Posta
ISSN-1217890X
Lapunk teljes terjedelmében letölthető
PDF formátumban a
www.aszod.hu honlapról.

KEDVES OLVASÓINK!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Aszódi
Tükör következő, június-júliusi összevont
száma július 10-én jelenik meg. Lapzárta:
június 22.
Az augusztusi szám már a megszokott
időpontban, augusztus 25-én kerül Olvasóinkhoz.
Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívánok!
Üdvözlettel:
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

(1-4). A végén Fülep Norbert tette fel az i-re a
pontot, amikor a 88.percben becsúszva állította
be a végeredményt (1-5).
Forrás: aszodinfo.hu
Kép: Rácz Zoltán

Aszód FC – Pilisszentiván SE: 3-1; (2-0)

A vendégek csere nélkül érkeztek, gy várható
volt, hogy el fognak fáradni. Mégis a 34. percig
kellett várni az aszódi vezető gólra. Ekkor Kocsi
Bence lépett a védők mögé, és becsúszva szerezte meg vezető gólunkat (1-0). A 42. percben
Hegedűs Norbert a levegőben úszva perdítette
a labdát a vendégek kapujába (2-0).
A 83. percben büntetőből szintén ő növelte
góljaink számát (3-0). A végén fél szemmel már
az ünnepre készült mindenki, amikor a 89.perc-
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