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Keresztény államunk megalapítására emlékeztünk

„ISTEN ÉLTESSEN, MAGYARORSZÁG!”
Szent István államalapító tettével mindig tudott és a jövőben is tud számunkra
maradandót üzenni. Nemzeti imánk közös eléneklésével augusztus 20-án 10 órakor kezdődött a város Szent István napi ünnepsége a róla elnevezett téren, majd
hagyományosan ökumenikus istentisztelettel és az új kenyér megáldásával folytatódott. Az eseményt a Duna Kamarazenekar műsora és a Városi Nyugdíjasklub
Hagyományőrző Csoportjának dalcsokra színesítette.

Az ökumenikus istentiszteleten elsőként Urbán
Gedeon baptista lelkész imádkozott, majd Detre
János nyugalmazott evangélikus eseperes hirdetett igét. Az eseperes úr elárulta, jubileumi alkalom
az idei, ugyanis ezen ünnep alkalmából harmincadszor tartanak közös istentisztelet. Ráadásul az
első alkalommal is őrá esett az igehirdetés feladata.
Az ünnepségre már az új lisztből sütött kenyereket Rápolty Dávid református teológus hallgató
áldotta meg, majd mindenki meg is kóstolhatta a
megáldott, majd körbekínált kenyérkockákat.

Sztán István polgármester, az ünnepség szónoka elsőként a megjelenteket köszöntötte. Külön üdvözölte a város kitüntetettjeit és a Stefan
Braunig képviselő vezetésével érkezett obernburgi küldöttséget, amelynek tagjai szintén
részt vettek az ünnepségen. A vendégek között
volt Walter Berningert, német testvárvárosunk
korábbi polgármestere is.
Városunk első embere beszédében államalapító kirányunk, Szent István irányt mutató tevékenységét méltatta, amelyek ma is példaér-

NAPELEM PARK LÉTESÜLHET
A VÁROS HATÁRÁBAN
A város önkormányzata nemrégiben együttműködést kezdeményezett az MVM Villamossági Zrt.-vel annak érdekében, hogy csatlakozva a vállalat által elindított úgynevezett Megújuló Programhoz, a településünk határában is létesülhessen fotovoltaikus naperőmű. Ennek helyszíne a rekultivált szemétlerakó lehetne.

Az MVM Zrt. évek óta elkötelezett híve a klímabarát energiaszektor elterjedésének. Idén márciusban Pakson adták át az ország legnagyobb
naperőművét, amely évi 22,2 gigawattóra
áram megtermelésére képes. Ez a mennyiség
mintegy 8500 háztartás, azaz több mint 20
ezer ember éves villamosenergia-szükségletét
fedezheti. Az erőműben megtermelt villamos
energiát az országos nagyfeszültségű elektromos átviteli hálózatba táplálják be. Az új beruházásnak köszönhetően évi 22 ezer tonnával
csökken az ország széndioxid kibocsátása.
Ezek az erőművek – a paksi után a felsőzsolcai
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a legnagyobb – zajtalanul, tisztán, károsanyag
kibocsátása nélkül termelnek villamos energiát.
Szinte teljes mértékben automatizáltak, távfelügyelettel vezéreltek.
A kapcsolatfelvételt követően az önkormányzat és az MVM Zrt. munkatársai közös bejárást
tartottak a naperőmű lehetséges helyszínén.
Az MVM szakemberei úgy nyilatkoztak, a terület alkalmas a beruházás befogadására, ugyanis
valamennyi napszakban érné napsugár a napelemeket. Ráadásul reklámnak sem utolsó, hogy
egy olyan területen létesülne beruházás, amit
másra – tekintettel a korábbi funkciójára – már

tékúek lehetnek, ﬁának, Szent Imrének célzott
intelmei pedig a 21. század emberének is megfontolandó és megtartandó üzenettel bírnak.
Milyen volt István király? A szónok szerint
cselekedeteiben erős és következetes, valamint
határozott. Ezeknél az értékeknél is fontosabb
volt az elszántsága, amely az egyéniségéből
eredt. Meggyőződése nem vélekedéseken, kósza híreken alapult, hanem tudásán, konkrét
ismeretein.
(Folytatás a 4. oldalon.)

nemigen lehetne hasznosítani.
A szakmai egyeztetések és az előkészítési
munkák megkezdődtek. Sztán István polgármester lapunknak lemondta, ezek már a második fordulón is túl vannak.
A területtel kapcsolatos információ még, hogy
a Budapest – Hatvan vasútvonal fejlesztését kihasználva egy évvel korábban sor kerülhet a rekultiváció egyéként 2020-ban esedékes előírásának teljesítésére. Eszerint újabb 70 centiméteres
földréteggel kell borítani a jelenlegi réteget. Mivel
a vasútállomás felújításakor kidolgozott földet sikerült ideszállíttatni, és rövidesen sor kerül annak
szétterítésére, a város mintegy 300 millió Ft-ot spórolt, ugyanis kb. ennyibe került volna jövőre a szükséges földmennyiség megvásárlása és idehordása.
Amennyiben a beruházás megvalósul, Aszód
a terület – mivel az a város tulajdona – bérbe
adásával hosszú távon bevételhez juthat, és talán erre a részre sem kerülne ki újra és újra az
oda immáron illegálisan hordott szemét.
R. Z.

2

ASZÓDI TÜKÖR

Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2019. június 20.
84/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat a
Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évi
munkájáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
–jelen határozat mellékletét képező- Gödöllői
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
85/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2018. évi önkormányzati beszámolójáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
–jelen határozat mellékletét képező- Gödöllő
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi önkormányzati beszámolóját elfogadja.

88/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Kossuth L. u. 11. szám alatti
önkormányzati bérlemény bérlőjének
kérelméről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Aszód, Kossuth L. u. 11. szám
alatti önkormányzati bérlemény bérlőjének kérelmét elutasítja, a jelenlegi bérleti díjat fenntartja.
89/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat
„Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula
utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt
közbeszerző kiválasztásáról

87/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat az
ADAMEK FAGYI Kft. közterület-használati díjcsökkentésre irányuló kérelméről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Aszód, Pauler Tivadar és Kómár
Gyula utca vízelvezető rendszerének kiépítése a
Tél utcai árok felújításával” projekt műszaki ellenőri felhívásáról.” szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt ajánlati
felhívás szerint kérjen be ajánlatokat az „Aszód,
Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca vízelvezető
rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt tárgyában Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására.
A felhívást az alábbi közbeszerzők részére
küldje meg:
A) Cégnév: TAKTA-OSI Kft.
Képviselő: Osváth Sándor
Cím: 1028 Budapest, Dózsa György utca 27.
E-mail: taktaosi@taktaosi.hu
Telefon.: 0620 938-1171
B) Cégnév: KÖZ-PÁLYA Kft.
Képviselő: Göndör Gábor ügyvezető
Cím: 2367 Újhartyán, Monori u. 30.
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Telefon.: 06-29/372-315
C) Cégnév: KÖVITE-PLUSZ Kft.
Képviselő: Puskás János ügyvezető
Cím: 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
E-mail: kovite@kovite.hu
Telefon: +36-30/958-4115
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a nyertes ajánlattevővel szerződést kössön,
amennyiben a bruttó vállalási ár nem haladja meg a 600.000 Ft-ot. A pénzügyi fedezetet
Aszód Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a „Felhalmozási tartalék” költséghelyről átcsoportosítással biztosítja.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az APH/3374-2/2019 ügyiratszámon nyilvántartott közterület-foglalási engedéllyel kapcsolatos díj mérséklési kérelmet, és úgy
döntött5 kérelmezőnek (ADAMEK- FAGYI Kft. 2181
Iklad, Petőﬁ u. 16) nem biztosít díj mérséklést.

90/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat
„Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula
utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt
bíráló bizottság kijelöléséről

86/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat a
helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 24/2010.(XII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 24/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést vitára alkalmasnak találja.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet módosítása előtt, annak változásairól társadalmi egyeztetést lát indokoltnak, amely
idő alatt lehetőséget biztosít az aszódi polgárok
részére álláspontjuk kifejtésére. Az egyeztetés
időtartama 2019. július 1 – 2019. szeptember 30.
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a társadalmi egyeztetést a helyben szokásos módon
szervezze meg.(Honlap, Aszódi Tükör, stb.)
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyeztetések lebonyolítása, a vélemények összegzése után, a rendelet módosítását a
2019. novemberi képviselő-testületi ülésen tűzi
ismét napirendre.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca
vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai
árok felújításával” projekt közbeszerzési szakaszában a beérkező ajánlatok elbírálására, döntés előkészítésére bírálóbizottságot hoz létre.
Közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
a) Jogi és közbeszerzési szakértelmet biztosító tag: Nyertes közbeszerzési tanácsadó akkreditált közbeszerzője,
b) Pénzügyi szakértelmet biztosító tag: Uti
Csabáné osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály,
c)( Műszaki szakértelmet biztosító tag: Szászi
Tamás osztályvezető, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály
91/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat az
„Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula
utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt
műszaki ellenőri felhívásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Aszód, Pauler Tivadar és
Kómár Gyula utca vízelvezető rendszerének
kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt
műszaki ellenőri felhívásáról.” szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a mellékelt ajánlati felhívás szerint kérjen be
ajánlatokat az „Aszód, Pauler Tivadar és Kómár
Gyula utca vízelvezető rendszerének kiépítése
a Tél utcai árok felújításával” projekt tárgyában
műszaki ellenőr kiválasztására írjon ki ajánlati
felhívást.
A felhívást az alábbi műszaki ellenőrök részére küldje meg:
A) Cégnév: VIAPLAN 2000 Bt.
Műszaki ellenőri neve: Marton Zoltán
Cím: 2170 Aszód, Rákóczi utca 14/a.
E-mail: viaplan2000@gmail.com
Telefon.: 0630 478-4547
B) Cégnév: ABATERV Kft.
Műszaki ellenőri neve: Dér Ferenc
Cím: 3261 Abasár, Radnóti Miklós út 4.
Email: der_ferenc@t-online.hu
Telefonszám: 06 30 941 56 39
C) Cégnév: Manrex Bt.
Műszaki ellenőri neve: Hámor József
Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás király u. 58.
E-mail: hamorjo08@gmail.com
Telefon.: 06 30 955 0858
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a nyertes ajánlattevővel szerződést kössön,
amennyiben a bruttó vállalási ár nem haladja meg a 250.000 Ft-ot. A pénzügyi fedezetet
Aszód Város Önkormányzat 2019 évi költségvetésében a „Felhalmozási tartalék” költséghelyről átcsoportosítással biztosítja.
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Önkormányzati határozatok
92/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kampányának
megjelenítéséről az Aszódi Tükörben

93/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben lezajló a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása kapcsán az Aszódi Tükörben díjmentes megjelenést biztosít minden
nyilvántartásba vett jelöltnek.
Az Aszódi Tükör helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
kapcsán felmerülő többlet költségeinek fedezete
- legfeljebb bruttó 202.000.- Ft összegben -Aszód
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. ( III. 01.) ÖR Működési tartalék költségvetési soráról átcsoportosítással biztosítható.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testület
2019. II. félévi munkatervét.
94/2019. (VI.20.) ÖKT sz. határozat jelentés a lejárt határidejű határozatokról
és a két ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 17-én hozott 74.,75.,76.,
77.,78.,79.,80.,81. határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

SORON KÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2019. július 23.
95/2019. (VII.23.) ÖKT sz. határozat az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás módosított Társulási Megállapodás elfogadásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Észak-Kelet Pest és Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosított
Társulási Megállapodását valamint mellékleteit
jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
96/2019. (VII.23.) ÖKT sz. határozat kiegészítés a 76/2019. (V.16.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott,
2018. évre vonatkozó gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról szóló
átfogó értékeléshez

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2019. (V.16.) számú Képviselő-testületi
határozattal elfogadott, 2018. évre vonatkozó
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
szóló átfogó értékelés kiegészítését megismerte és a határozat melléklete szerint elfogadta.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelés
kiegészítését küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.
97/2019. (VII.23.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzata 2019. évi
közbeszerzési tervének módosítására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján Aszód Város
Önkormányzatának 21/2019. (II. 28.) számú határozatával jóváhagyott 2019. évi közbeszerzési
tervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja,
b) felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az
elfogadott közbeszerzési tervnek a város honlapján történő megjelentetéséről és a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéséről.

Polgárőrség:

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

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

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104
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98/2019. (VII.23.) ÖKT sz. határozat
„Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula
utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt
közbeszerzés elindításáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta ,Aszód, Pauler Tivadar és
Kómár Gyula utca vízelvezető rendszerének
kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt
közbeszerzés elindításáról szóló előterjesztést,
és felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás megindítására, az alábbiak szerint:

ASZÓDI TÜKÖR

Érintett szakaszok:
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1524;
21/133

elvégzendő
feladat

A közbeszerzési eljárásra meghívandó kivitelezők:
Cégnév: MASTER RIDE Kft.
Cím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 711. hrsz.
Ügyvezető: Szilágyi Levente
Telefon: 0620 977 4018
E-mail: masterridekft@gmail.com
Cégjegyzékszám: 10-09-029233
Adószám: 14683347-2-10
Cégnév: MGT Kft.
Cím: 2173 Kartal, Rákóczi u. 2.
Ügyvezető: Száraz Árpád Telefon: 0620 978
4060 E-mail: mgtkft@freemail.hu
Cégjegyzékszám: 08-09-006022
Adószám: 11461148-2-08
Cégnév: Bau-Ma Sped Trans Kft.
Cím: 2174 Verseg, Bartók Béla út 11.
Ügyvezető: Balatoni Ottó Telefon: 06 30 289 2475
E-mail: baumasped@gmail.com
Cégjegyzékszám: 13-09-163554
Adószám: 24311445-2-13
Cégnév: Bácskai Elemér E.V.
Cím: 9561 Nagysimonyi, Kossuth Lajos utca 13-1
Telefon: 0630 940 3169
E-mail: bacskail85@gmail.com
Adószám: 49616541-2-33
Cégnév: Kovács Gusztáv József E.V.
Cím: 3000 Hatvan, Viola u. 18.
Telefon: 06 30 958 0278
E-mail: kovacsgusztav@gmail.com
Adószám: 47901377-2-30
Cégnév: AKVÍZ KFT.
Cím: 2191 Bag, Aszódi út 1.
Ügyvezető: Huszár Mihály
Telefon: (06-28) 400-144 E-mail: gavit@invitel.hu
Adószám: 11991339-2-13
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a közbeszerzés
lefolytatását követően rendkívüli testületi ülésre
készítsen előterjesztést a kivitelező kiválasztásáról.
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Ünnep

Keresztény államunk megalapítására emlékeztünk

„ISTEN ÉLTESSEN, MAGYARORSZÁG!”
(Folytatás az 1. oldalról.) Döntéseit reális tapasztalatok alapján hozta, ezért merte vállalni, hogy
szembe menjen a régivel, és az új mellé álljon az
ósdi helyett. Álmának megvalósításához idegen
építőmesterekre és saját népére egaránt támaszkodott, építve házat és hazát, amely több, mint
ezer év elteltével is stabilan áll, és amelyben népünk nemcsak lakni, hanem élni is tud.
A szónok szólt a város építésében, fejlődésében végbement változásokról is, amelyekkel
kapcsolatban István király minden bizonnyal
most is arra ﬁgyelmeztetne, hogy csak együtt,
összefogással lehet a mainál még nagyobb
eredményeket elérni.
A beszédet követően a Duna Kamarazenekar
varázsolta el a közönséget néhány kamarazenei

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

darabbal, utánuk pedig a Városi Nyugdíjasklub
Hagyományőrző Csoportja adott elő két Szent
István-éneket.
Hagyomány – bár az elmúlt egy-két esztendőben erre nem került sor –, hogy a képviselőtestület Szent István ünnepe alkalmából jutalmazza városunk arra érdemes polgárait.
A grémium idén úgy döntött, hogy Aszód Város
Sport Díját adományozza Kiss Bencének, aki a
street workout free style kategóriájában idén
megszerezte harmadik magyar bajnoki címét,
több nemzetközi versenyen is eredményesen
szerepelt, majd – megnyerve a világbajnoki selejtezőt – júliusban a sportág Moszkvában megrendezett világbajnokságán hazánkat képviselte.
Ezt követően az Én városom címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére került sor.
A legjobbakat a város önkormányzata oklevéllel
és 10-15-20 ezer Ft értékű ajándékutalvánnyal díjazta, melléje pedig az egyik cég által felajánlott
ajándékcsomagok is jártak. A legkisebbek kategóriájában – 3-6 évesek – a harmadik Matyóka
Veronika, a második Kárpát Bence, míg az első
Puskás Flóra lett. Különdíjat kapott Horváth
Olívia. A 7-10 évesek kategóriájában Győri Lilien

szerezte meg az első helyet, megelőzve Bakó
Dorinát és Bazán Blankát. Különdíjban részesült
Juhász Dóra és Klenovszki Lilla. A 10-14 évesek
kategóriájában Gajdos Veronika lett a harmadik,
Füleki József a második, míg a zsűri a legjobbnak
Gyárfás Réka rajzát látta. Különdíjban részesült
Pásztor Áron. A díjakat Sztán István polgármester nyújtotta át. Az ünnepség a Szózat hangjaival
zárult. A jelenlévők ezt követően családonként –
az önkormányzat ajándékaként – egy-egy cipót
is hazavihettek.
Képek és szöveg: R.Z.
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az
Aszódi Evangélikus
Gimnáziumkonyhájáról
„A” és „B” menü választás

Díszítsd fel
otthonod
családi
emlékekkel!

"[ÈS
'UBEBH

Kinyomtatjuk,
akár telefonról is,
és segítünk
keretet választani
életed legszebb
pillanataihoz.

Telefon:
(+36) 30 742 7972

2019. augusztus

Helyi élet
Lassan beérnek a pályázatok

FITNESSPARK ÉS JÁTSZÓTÉR
KÉSZÜL
Az elkövetkezendő hetekben két olyan fejlesztés is megkezdődik, illetve befejeződik, amelyre sikeres pályázaton keresztül
érkezett forrás az önkormányzathoz.

A képviselő-testület még 2018. januárjában döntött úgy, hogy él a lehetőséggel és a Galga Mente Leader Egyesület közreműködésével pályázik egy
ﬁtnesspark megvalósítására. Ennek helyeként a döntéshozók a Richly Emil
parkot jelölték meg. Pályázati költségként bruttó 7.058 millió Ft-ot, önkormányzati önrészként pedig 1,058 millió Ft-ot határoztak meg.
A város ez év május 7-én kapta meg az értesítést, amely szerint a páyázatot támogatásra alkalmasnak minősítették, a megvalósításhoz 9.056 millió
Ft-ot biztosítanak, a szükséges önerő mértékeként pedig 706 ezer Ft-ot
tartanak szükségesnek.
A képviselő-testület – mivel a park elkészítési határideje október 31. – az
augusztus 14-i soron kívüli ülésén döntött a parkot elkészítő kivitelezőről.
Eszerint a park elkészítését a legkedvezőbb pályázatot benyújtó Acer Kft.
végezheti el bruttó 6 millió 63 ezer Ft értékben, míg a parkot övező kerítést a Kondor Trade kft építheti meg bruttó 735 ezer Ft értékben. Ebben a
parkban az izmokat fejlesztő eszközökön túl lábtenisz pálya is helyet kap.
Üröm az örömben, hogy a terület közvilágására a legjobb ajánlat is 700
ezer Ft-tal haladta meg az erre a feladatra kapott 216 ezer Ft-ot, így ez a
tétel egyelőre nem készül el.
Ugyancsak tavaly januárban határozta el a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be a Falujárók útja 30. szám melletti területen egy új játszótér megépítésére. Itt korábban is voltak fából készült szabadtéri játékesz-

FELAJÁNLÁSOKBÓL IS
SZÉPÜL A VÁROS NÉHÁNY
INTÉZMÉNYE, ÉPÜLETE
Örömteli arról hallani, hogy létezik még városunkban önként
felajánlás magánszemélyek, vállalkozók vagy éppen tisztséget
betöltők részéről.

Valószínűleg nagy örömmel fogadják majd a Csengey Gusztáv Általános
Iskola Rákóczi utcai tagintézményében tanuló diákok, hogy új burkolatot
kapott az iskola folyosója. A burkolat nagyobbik részét még egy korábbi –
Karácsondiné Erzsike igazgatóhelyettes által lebonyolított – pályázatból, a
járólapok kisebbik részét, a szükséges anyagokat – aljzatkiegyenlító, ragasztó, fugázóanyag – pedig a Szülői Munkaközösség által szervezett programok bevételeiből sikerült megvásárolni, a csempék lerakását pedig Ágfalvi
Gábor és Gyebnár Zoltán vállalta magára. A két mesterember szabadidejében burkolta le a mintegy 130 négyzetméteres területet.
Ugyancsak felajánlásból újult meg a Csengey utcai iskola bejáratához
vezető lépcsősor, illetve a mellett lévő lábazat. Ezen munkák költségeit
Sztán István polgármester vállalta magára.
Bár a képviselő-testület által elfogadott Gazdasági Programban hátrébb
került a temető kolumbáriumának bővítése, végül ez a munka sem marad
el, sőt már folyamatban is van. A költségek megoszlanak az önkormányzat
és három képviselő – Buzás János, Rigó Éva és Urbán László – felajánlasa között: a lábazat megépítésének összegét a város állja, míg a többi munkáét az
említett döntéshozók viselik.
R. Z.
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közök, ám ezek már cserére szorultak.
Az ugyancsak a Galga Mente Leader Egyesület közreműködésével benyújtott pályázat 6 ezer Ft híján megkapta a kért összeget, így a város
számlájára 9 millió 405 ezer Ft került, amelyhez 1 millió 405 ezer Ft
pályázati önerőt kell biztosítani.
A kivitelezőkről szintén az augusztus 14-i soron kívüli képviselő-testületi ülésen született döntés. A munkákat – csakúgy mint a ﬁtnesspark
esetében – az Acer Kft, illetve a Kondor Trade Kft. végezheti el, előbbi 8
millió 92 ezer, utóbbi 1 millió 275 ezer Ft-ért.
A munkák megkezdődtek, az eszközöket gyártják, így mindkét létesítmény esetében elmondható, hogy nagy valószínűséggel már szeptember
10-én használni lehet azokat.
R.Z.
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29. ALKALOMMAL SZÓRAKOZHATTUNK
AZ ASZÓD FESZTIVÁLON
Augusztus 18-19-20-án este különféle könnyűzenei produkciók előadóinak tapsolhatott a 29. Aszód Fesztivál közönsége. A rendezvényt Sztán István polgármester
nyitotta meg, aki a jelenlévők üdvözlését és a támogatók segítségének megköszönését követően az obernburgi vendégek gesztusára hívta fel a figyelmet.

Testvérvárosunk küldöttsége – viszonozva
Aszód karácsonyi látogatását – a fesztivál
két estéjén hagyományos bajor kolbászt, almabort és szörpöt árult. Az eladásból befolyt
összeget az Aranykapu Bölcsőde fejlesztésére ajánlották fel. Természetesen nem csak ők,
hanem mások is kínáltak enni- és innivalót,
így bőven volt lehetőség a három este folyamán ﬁnom étkek és italok melletti beszélge-

tésekre, zenehallgatásra és persze táncra is.
Műsor tekintetében az első este az idősebb
korosztályé volt, ugyanis előbb népszerű operettdallamok csendültek fel, majd Soltész Rezső
varázsolt vissza bennünket a 70-es, 80-as évekbe. A Billantin zenekar ennél is visszább ment,
vérpezsdítő 50-es, 60 évekbeli rock and roll számokkal csalogatta „parkettre” a vállalkozó szelleműeket. Másnap elsőként Tóth Andi lépett
fel, majd a mulatós zene egyik reprezentánsa,
a Dupla Kávé következett, hogy aztán merész
váltással a Pesty Party Show Band perdítse
táncra a partizni vágyókat. Az estét Janicsák
Veca műsora zárta.
A harmadik napon a Pál Kriszti Acoustic szórakoztatta igényes, közismert dalokkal a közönségét, majd ugyanezt tette az Alibi zenekar,
amely cseppet sem alibizve nyújtott kellemes
szórakozást, hogy ezt követően fölröppenjenek
a várva-várt tűzijáték rakétái.

2019. augusztus

Fejlesztések
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MEGNYÍLT ASZÓD MÁSODIK SPORTPARKJA
Július 22-én adták át Aszód második street workout pályáját a Széchenyi utcában.
A beruházás kizárólag állami forrásból valósult meg. A 18 millió Ft-ból olyan eszközök kerültek beépítésre, amelyek megfelelő edzésprogram segítségével az emberi
test szinte minden izomzatát átmozgatják.

A sportpark rövid történetét Sztán István polgármester ismertette. Eszerint korábban ezen
a területen egy romos, omlás- és balesetveszélyes lakóépület állt. A telek tele volt szeméttel,
patkányokkal.
Az önkormányzat első lépésként 2010-ben a
kanyar biztonságossá tétele érdekében saját
forrásból a Magyar Közút Nonproﬁt Kft-vel közösen 150 cm-el kiszélesítette az utat, a kanyarban lévő árkot pedig befedette.
Második lépésként az ingatlan tulajdonosával való sikeres megegyezést követően az
önkormányzat elbonttatta a balesetveszélyes
épületet és elvégeztette a rágcsálóirtást. Az
elvégzett munkák fejében a két ingatlan teljes
egészében önkormányzati tulajdonba került.
2016-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
program néven pályázatot írt ki települési önkormányzatok részére. Aszód két kültéri sportpark építésére pályázhatott. Ennek benyújtására – két helyszínt megjelölve – 2016. július

ÚJABB SAJÁTERŐS
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS
Alig fejeződött be az önkormányzati utak építése és felújítása című
sajáterős beruházás, a város újabb
fejlesztésbe kezd.

Megépítteti ugyanis a Pauler Tivadar és a
Komár Gyula utcában a csapadékvíz elvezető rendszert, amelynek része a Tél utcai
árokrendszer rendbetétele is.
A munka előkészítése már idén januárban
megkezdődött. Első lépésként a képviselő-testület a Viaplan Kft-vel elkészíttette a
fejlesztés kiviteli terveit. Ennek alapján a két
utca felől érkező csapadékvíz a Tél utca és a
Városréti utca melletti árokrendszeren keresztül ömlik majd a Brada patakba. A legutóbbi
– augusztus 14-ei – soron kívüli képviselő-testületi ülésen a közbeszerzési eljárást követően
már a kivitelezőt is kiválasztotta. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig beérkezett négy ajánlat közül a legkedvezőbbet a
kartali MGT Kft. nyújtotta be bruttó 27,9 millió
Ft értékben, így a döntéshozók ezt a céget
bízták meg a munka elvégzésével.
R. Z.

2019. augusztus

11.-én került sor. Első számú helyszínként a Richly Emil játszótér melletti szabad területet jelölték meg, a második helyszínként pedig a
Széchenyi úti területet. Az itt található mindkét
ingatlan része volt a pályázatnak.
Időközben a Vidékfejlesztési Minisztérium
más konstrukcióban ugyan, de hasonló tárgyú
pályázati lehetőséget hirdetett meg. Ezzel a
lehetőséggel szintén élt a város. Egy idő után
kiderült, hogy mindkét benyújtott pályázat
nyert. Mivel a Vidékfejlesztési Minisztériumba benyújtott pályázatot hamarabb bírálták
el, a képviselő-testület úgy döntött, hogy az
itt nyert forrásból az első számú helyszínként
megjelölt Richly Emil játszótér melletti területen épüljön meg a sportpark.
Az önkormányzat 2018. márciusában kapta
meg az értesítést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, hogy Aszód kormányzati forrásból egy
„D” típusú sportpark megépítésére kapott lehetőséget. Ennek helyszíneként értelemszerűen a
Széchenyi úti két üres ingatlan lett kijelölve, már

csak azért is, mert a városnak ezen a területén a
ﬁataloknak nincs sportolási lehetősége.
Azt, hogy a sportpark milyen lehetőséget is
nyújthat az edzésre, három ﬁatalember mutatta
meg néhány gyakorlat segítségével. Köztük volt
Kiss Bence is, aki az első street workout pálya
megépését követően kezdett el foglalkozni komolyabban a sportággal. Rendszeresen használta
a Madách téri sportparkot, és a rendszeresség, a
kitartás olyannyira meghozta a gyümölcsét, hogy
Bence a sportágban idén – immáron háromszoros magyar bajnokként – Moszkvában megrendezett világbajnokságon hazánkat képviselhette.
Sztán István polgármester azon reményét kifejezve nyitotta meg a sportlétesítményt, hogy
a ﬁatalok szívesen választják a sportolás lehetőségét, és Bencének lesznek újabb követői.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

ASZÓDI KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!

GYÜMÖLCSFÁK konténerben
(alma, körte, kajszi, őszi, szilva stb.)
3000 Ft-tól

CSEMEGE SZŐLŐ, füge, kivi,
áfonya, fekete berkenye, málna,
homoktövis, josta, szeder

DÍSZFÜVEK:
pampafű, tollborzfű
Bambuszok, sziklakerti évelők,
formára nyírt örökzöldek

KERTI SZERSZÁMOK
kesztyűk, gyomfóliák, kötözők,
virágföld, fenyőkéreg, tőzeg

CSERJÉK, DÍSZFÁK,
ÖRÖKZÖLDEK
rózsák, levendulák, páfrányok
bimbós magnóliák (liliomfák)

FŰMAGOK
Őszi-téli kondíció javító
növénytápok, trágyák

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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Interjú

Ciklusértékelő beszélgetés Sztán István polgármesterrel

„RENGETEG TAPASZTALATOT
GYŰJTÖTTEM”
Szinte hihetetlen, de eltelt öt esztendő, októberben önkormányzati választásokra
kerül sor. Sztán István polgámesterrel a magunk mögött hagyott ciklusról beszélgettünk.

– Polgármester Úr! 2014-ben milyen terveket fogalmazott meg magában?
– Az aszódiak jóvoltából 10 éve vezetem a
várost. Ezalatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, melyek alapján én is sokat változtam. Ha
sarokpontokat kellene megfogalmaznom, akkor talán az alábbiak a voltak a legfontosabbak:
1. Működőképes képviselő-testület.
Hatékonyan működő bizottsági ülések, a kérdések tisztázása, a viták lefolytatása, műhelymunka színtere. A testületi üléseken már csak a
döntések meghozatala történik.
2. Minden fejlesztési lehetőség megragadása
Folyamatos pályázatﬁgyelés, lobbi tevékenység megyei és országos szinten. Országgyűlési
képviselővel normális napi kapcsolat kialakítása, lobbi tevékenység a pályázatok érdekében.
3. Az országos politika ajtón kívülre helyezése
Az önkormányzatok nem az országos politikai
csaták színterei. Helyben minden képviselőnek
együtt kell működnie a település érdekében, az
önkormányzati munka csak így lehet hatékony.
Céelm volt a nyugodt helyi közélet kialakítása is.
– A képviselő-testület a megalakulását követően gazdasági programot fogadott el, és többször is megerősítette, az ebben meghatározott
célok érdekében igyekszik tevékenykedni.
A fejlesztési célok elérésére több forráslehetőséget is megjelöltek, mint például ingatlanok
értékesítése, pályázati források szerzése, működési kiadások racionalizálása, stb. Mekkora
összeg épült be ebben a ciklusban Aszódba?
– A gazdasági Program egy vezérfonal volt
az önkormányzat munkájában. Minden évben
közösen alakítottuk ki a következő év programját, a képviselők beletették egyéni ötleteiket is.
A fejlesztésekhez szükséges forrásokat sikerült
előteremtenünk, és bármennyire is próbálják
most néhányan azt állítani, hogy a vagyont
elherdáltuk, az önkormányzat vagyona nem
csökkent, hanem dinamikusan és folyamatosan
nőtt az elmúlt öt évben. Ez az állam által is ellenőrzött önkormányzati vagyonnyilvántartásban nyomon követhető.
– A Gazdasági Programban a lehetséges
források között említették a helyi adók emelését. Ma 14.300 Ft a kommunális adó Aszódon, ez a kivethető összeg 50 %-a. Egyszer
sem került szóba, hogy emelést alkalmazva

oldjanak meg feladatokat? Emlékszem, jóval
korábban – még nem az Ön idejében -. az akkori testület így próbált forrást biztosítani a
Baross utcai parkolás megoldására.
– Választási kampányok idején divatos téma a
helyi adók kérdése. A kommunális adó olyan,
mint a társasházak közös költsége. Aszódon
közel 38 millió Ft kommunális adó folyik be a
közösség kasszájába. Ebből ﬁzetjük a város közvilágításának költségét, ami egyébként több,
mint 18 millió Ft, ebből ﬁnanszírozzuk a téli síkosságmentesítés költségét, a zöldfelület rendben tartását – példaként mondom, hogy csak
a lakótelep fűnyírása több, mint 2 millió Ft-ba
kerül -, az utak kátyúzását, a járdák javítását, a
ravatalozó fenntartását, és számos, mindannyiunkat érintő közös költséget.
Nem került szóba az emelés, mert a feladatokhoz hiányzó összeget takarékos gazdálkodással
mindig előteremtettük. Többször elmondtuk,
a Baross utca nem önkormányzati terület, oda
aszódi közpénzt nem lehet költeni. Mára a rendelőintézet körüli parkolási gondokat a hatvani
Kórházzal együttműködve a rendelő területén
belül sikerült megoldanunk.
– Aki áttanulmányozza a Gazdasági Programot, láthatja, hogy a célok – általam becsült
mértékről beszélek – mintegy 70-75 százalékban megvalósultak, több pedig még most
van folyamatban. Említsük meg, melyek voltak a legnagyobbak!
– A két legnagyobb projektünk a lakótelepi
Szivárvány Óvoda és a Kossuth Lajos utcai háziorvosi rendelő és védőnői szakszolgálat épületeinek energiahatékonysági felújítása, valamint
a Déli-iparterület útjainak megépítése volt.
Az elsőnél az esztétikai felújításon túl mintegy
40%-os működési költséget csökkentettünk, a
másodiknál pedig városunk iparának jövőbeli
fejlődését teremtettük meg.
A számomra legkedvesebb feladat a Szabadság tér felújítása volt. Ha valaki megnézi a tér öt
évvel ezelőtti arcát, meg a mostanit, látja a különbséget. Nyilván vannak, akiknek nem tetszik.
Nem vagyunk egyformák. Mégis azt gondolom,
hogy az aszódiak szeretik új főterüket, hiszen
minden délután sokan töltik idejüket a megújult főtéren. Igyekszünk a formát tartalommal is
megtölteni, ezért szervezzük ide a Nyári Zenei
Estéket, vagy a karácsonyi és húsvéti vásárt.

– Néhány fejlesztés elmaradt: temető kolumbáriumának bővítése, vendégház kialakítása a
Mély úton, illetve a Kossuth Lajos utcában, a Városháza épületének felújítása, két buszmegálló
korszerűsítése stb. Gyanítom, az aszódiaknak,
illetve az ide érkezőknek sokkal inkább szemet
szúr a Szabadság téren a Podmaniczky-kastély,
illetve a volt Tiszti Klub állapota, és pusztul a
volt kaltanya is. Van reménysugár az utóbbi három objektum sorsával kapcsolatban?
– A temető kolumbáriumának bővítése jelenleg zajlik. Itt engedjen meg egy megjegyzést.
Sokszor elmondtuk már, de sosem árt újra
emlékeztetnünk. Az aszódi temető két egyház
tulajdonában és kezelésében van: a Széchenyi
utca rész a katolikusoké, a Mély út felőli rész az
evangélikusoké. A temetővel kapcsolatos díjakat is ők szedik. Tehát a temető gondozása is
egyházi feladat, önkormányzatunk csak a ravatalozó és az ott létesült kolumbárium felelőse.
Ezeknek a feladatoknak mindig eleget is teszünk, hiszen a ravatalozó épületét folyamatosan karbantartjuk, és nemrég cseréltük le a régi
halott hűtőt egy új, megbízható berendezésre.
Voltak olyan terveink, amelyeket menet közben
módosítani vagy törölni kellett. Amikor egy projekt részleteit kidolgozzuk, akkor látjuk pontosan,
mi mennyibe kerül, és mekkora haszonnal kecsegtet a közösség számára. Így a Mély úti vendégház
ötletét elvetettük, és a Városháza épületének felújítását is elhalasztottuk. Volt ezektől sokkal fontosabb feladatunk is, például az önkormányzati utak
felújítása, megépítése. A meglévő pénzeket ide
koncentráltuk. Tessék megkérdezni az Kakashegy
utca lakóit, jól tettük-e, hogy inkább utat építettünk oda, mint vendégházat a Mély úton?
A Podmaniczky-kastély állami tulajdonban van.
Országgyűlési képviselőnkkel közösen folyama-
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tosan lobbiztunk a felújítás érdekében, ám az
ehhez szükséges költség előteremtése egyelőre
az államnak is fejtörést okoz. Ráadásul még nem
sikerült olyan feladatot találni az épületegyüttesnek, ami érdemessé tenné a renoválást. Ugyanez
igaz a szintén állami tulajdonban lévő laktanyára
és a Nőtlen Tiszti szállóra is. Nem vigasztal bennünket, de az országban számmos volt honvédségi ingatlan van hasonló állapotban. Nekem
különösen fájdalmas a három ingatlant ilyen
állapotban látni. Megjegyzem, a volt Tiszti Klub
épületét nekem sikerült ingyenesen önkormányzati tulajdonba adatni, ha ez nem történik meg,
akkor ma nincs miről beszélnünk. Az épület felújításának költségét felmértük, ennek összege
850 millió Ft-ra becsülhető. Ez Aszód éves költségvetésének közel 50%-a. Ennyi pénzünk nincs,
ezt be kell látnia mindenkinek, bármilyen érzelmi
kötődése is van az épülethez. A Közép-Magyarországi Régió részeként sem uniós, sem hazai pályázati forrás sincs ilyen célra. Aki azt állítja, hogy
a volt Tiszti Klub épületére talál állami forrást, az
becsapja az embereket. Szeretném megjegyezni,
hogy önkormányzatunk magántőkét is próbált
bevonni egy esetleges felújítás érdekében, akár
úgy is, hogy az épületet értékesítjük, de még érdeklődőként sem keresett minket senki.
– Minden aszódi szeretne megoldást látni
a város közlekedésére és parkolására. Épült
parkoló ebben a ciklusban, de ez kevésnek
bizonyult, és újabban már a Falujárók úti lakótelepen való autótárolás is szóba kerül. Ön
szerint mi jelenthet megoldást?
– A gépjárművek számának robbanásszerű
növekedése miatt minden város köszködik a
megoldással. Mindenhol ﬁgyelembe kell venni
a helyi sajátosságokat, így Aszódon is. Ötletek
vannak, szakemberek bevonásával igyekszünk
megoldást találni. Két dolgot érdemes azonban
megjegyezni. Először megfelelő számú parkolóhely biztosítására van szükség. Ennek első lépéseként a Polgármesteri Hivatal mögötti üres
telken építettünk parkolót, aztán a Városi Piac
bővítésekor, most pedig a Szakorvosi Rendelőintézetben alakítunk ki várakozási lehetőséget
az ide érkező betegek számára. Ezzel megszüntethetővé válik a Baross úti áldatlan helyzet, feltéve, ha a lakosság él az új lehetőséggel.
A Baross utca végén, a vasútállomás felé vezető
úton a vasútkorszerűsítéssel együtt épül egy 80
férőhelyes P+R parkoló. A Falujárók úti lakótelepen
olyan megoldást készítünk elő, amibe be kívánjuk vonni az ottani társasházak lakóit is. Közösen
együttműködve szerintem lesz megoldás, szeretnénk, ha ott is erősödne a tulajdonosi szemlélet.
Második lépésként azt kell megértenie mindenkinek, hogy a közlekedési szabályokat betartva lehet megállni, nem pedig ad-hoc jelleggel. A következő, döntésre váró kérdés pedig
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az, vajon lehet-e a belvárosban, az üzletek,
hivatalok előtt egész napra autók parkolását
engedélyezni azok részére, akik reggel lerakják
az autóikat, aztán busszal a fővárosba utaznak
dolgozni, majd délután/este visszaülnek az autóba és haza mennek a környező településekre.
Tessék nekem olyan várost mutatni, ahol ezt és
így a belvárosban meg lehet tenni!
Bármilyen megoldást is választunk, biztosan
sokak érzékenységét fogja sérteni. De a legelső
a megfelelő számú alternatív parkolási hely biztosítása. Ez idő- és pénz igényes feladat. A feltételek biztosítása tekintetében jól állunk.
– A város vezetése 2018-ben úgy döntött,
hogy – mivel forráshiány nem nyert az erre
beadott pályázat – saját erőből épít utakat.
Erre közel 149 millió Ft-ot költött. Lesz mód
újabb sajáterős fejlesztésekre?
– 2017-ben pályázati forrásból és önerőből
építettünk és újítottunk fel számos fontos,
forgalmas utat. 2018-ban is pályáztunk, de tudomásul kell vennünk, hogy más települések
is pályáznak a szűkös forrásokra, így mindig
nem nyerhetünk. Ez a realitás. Van, aki azt is
hibának rója fel, hogy saját pénzt áldoztunk és
áldozunk utak építésére. Ismét csak azt tudom
mondani, kérdezzük meg például a Kondoros
tér hátsó részén 50 éve élőket, örülnek-e az új
útnak? Hozzá kell tennem, nem csak az útépítés
a fontos, hanem a csapadékvíz elvezetés megfelelő minősége is, hiszen ezzel az utakat és a
lakosság ingatlanjait védjük. Megoldottuk a
csapadékvíz elvezetést a Kartali út felső végén,
a Breda patak mentén a Kossuth Lajos utcáig.
A Deák Ferenc utcában és a Széchenyi utcában
is, sokszor mások helyett dolgozva.
Azért volt ezekre lehetőségünk, mert jól és takarékosan gazdálkodtunk, a köz pénzéből csak a
lakosság részére is fontos feladatok megoldására
fordítottunk erőforrásokat. Lesz sajáterős fejlesztés, rövidesen indul két utca csapadékvíz elvezetésének elkészítése bruttó 28 millió Ft értékben.
– Bővül-e manapság Aszód lakossága?
– Ha nem lennénk vonzók a kívülállók számára, a
főváros környékére költözők biztosan nem Aszódot választanák lakhelyül. Gyönyörű bölcsődével
rendelkezünk, mindkét óvodánk rendben van,
minőségi szolgáltatást nyújtanak az aszódi családok részére. Orvosi rendelőnket felújítottuk, hamarosan átadjuk a felújított Szakorvosi Rendelőt,
felújított épületben működik az orvosi ügyelet is.
A Közösségi Ház projektünk jó úton halad.
Intézményeink kapacitása kb. 7000 fős kisváros
kiszolgálására elegendőek, ekkor fognak a leggazdaságosabban működni. Szerencsére azt látni, hogy új településrész épült a Városréti út mentén, hogy társasházak épülnek, hogy bármerre
megyünk, építkezésbe, felújításba botlunk.
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– Az ide költözőket hogyan sikerül bevonni a
közösségi életbe, illetve a közéletbe?
– Sok közösségi eseményt szervezünk azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy az új aszódi lakosokat, családokat bevonjuk városunk közösségi
életébe. Ilyen a Generációk Napja, Aszód Fesztivál, Karácsonyi Vásár, Húsvéti Vásár, Nyári Zenei
Estek, Baba-mama találkozó, csak hogy a legnagyobbakat említsem. Ebben a munkánkban
minőségi ugrást jelent majd az új Közösségi
Ház megépítése a volt tüdőgondozó helyén.
Olyan minőségi kulturális élettel szeretnénk
majd megtölteni, ami elvárható egy kisvárostól,
és amit megérdemelnek lakói.
– Kinek köszönné meg leginkább az elmúlt
öt esztendő eredményeit?
– Elsőként a várost szerető és együttműködő
– szerencsére ők a többség – polgároknak, hiszen nélkülük nem jutottunk volna erre a szintre.
Másodsorban a képviselő-testület 92 %-ának,
azoknak, akik tevőlegesen járultak hozzá a város
fejlődéséhez. Harmad- de nem utolsósorban a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik nélkül
a képviselő-testület által hozott határozatokat
nem tudtuk volna végrehajtani. Köszönöm!
Lejegyezte:
Rácz Zoltán

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
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Környezetvédelem

Társadalmi munkában számoltuk fel az illegális hulladéklerakókat

HÁROM ALKALOM, 150 KÖBMÉTER
ÖSSZESZEDETT SZEMÉT
Mint arról korábban beszámoltunk, ez év januárjában döntötte el a város képviselő-testülete, hogy részt vesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
által kiírt „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázaton. Néhány
hónappal később kapott hivatalos értesítést a város arról, hogy elnyerte a pályázatban kért 1.950.000 Ft-ot, amelyet az összegyűjtött szemét elszállítására és ártalmatlanítására lehet fordítani.

Mivel magára az összegyűjtésre nem lehetett
használni az összeget, az önkormányzat önkéntesek segítségét kérte, akik kiegészülve a
Városüzemeltetési Osztály munkatársaival három szombaton, három különböző helyszínen
szedték össze az illegálisan lerakott hulladékot.
Láthatósági mellényről, kesztyűkről, zsákokról és
az ásványvízről az önkormányzat gondoskodott.
Jómagam is a gyűjtők között voltam, és szomorúan állapítottam meg, hogy nem csupán
az utazók által a kocsiból kiröpített szemét
hevert az út szélén, hanem egyes háztartások
tudatosan összegyűjtött hulladéka is. Olya-

nok, amiket minden héten a házaktól gyűjt
be az ezzel megbízott vállalat, jelen esetben a
Zöld Híd Régió Kft. Niyilván az ember feltette
magában a kérdést: vajon mi vezérli ezeket az
embereket, hogy nem a portájuk elé, hanem a
természetbe viszik ki a „csomagjukat”? Ráadául ezt a magatartásformát látják a gyerekeik
is, akiknek a megunt játéka egyébként szintén
néhány csomag része volt. Amikor pedig azt
hitte az ember, hogy már nincs lejjebb, akkor
azzal kellett szembesülnie, hogy a korábban
megtisztított területre – Pintér utca vége –
valaki ismét odahordta a kidobott holmijait.

AZ SZTK HÁTSÓ UDVARÁN
VÁRAKOZHATNAK A BETEGEK,
HOZZÁTARTOZÓK GÉPKOCSIJAI

Vajon nevet rajtunk a tettes, amikor ezeket a
sorokat olvassa?
A társadalmi munkának és az abban részt
vállalt személyeknek köszönhetően 150 köbméter hulladéktól szabadult meg a természet,
és jutott lélegzethez. Sztán István lapunk kérdésére elmondta, még egy területen – a Trockáson – lesz szemétgyűjtés, de ott – mivel zajlik
a vasútfelújítás – kizárólag a Városüzemeltetési
Osztály munkatársai dolgoznak majd.
Kép és szöveg:
R. Z.

Mire lapunk megjelenik, addigra nagy valószínűséggel lekerül a Szakorvosi
Rendelőintézet kapujáról a Behajtani tilos tábla, és az autósok az épület mellett elhaladva, majd balra kanyarodva juthatnak arra a területre, amely a várakozó gépjárművek számára lett kialakítva. Az önkormányzat grédereltette a
talajt, amire zúzott kő került. A munkát társadalmi munkában végezte el egy
vállakozó, így ez a városnak egy fillérjébe sem került . A területen mintegy 5060 autó férhet el, így végre megszűnhet a Baross utcai áldatlan állapot.

Sztán István polgármester lapunknak elmondta, jelenleg a MÁV-nál lobbizik annak
érdekében, hogy a várakozóhely alsó részén
lévő kaput is használva az autósok az itt található úton jussanak vissza a Baross utcára.
Ez a szakasz jelenleg a MÁV felvonulási területeként funkcionál, ám ha a vasúti rekonstrukció elkészül, minden bizonnyal funkcióját
veszti. Az együttműködés, és a felek egymás
iránti gesztusa kölcsönös lehet. Az önkormányzat ugyanis ezen a részen szolgalmi jogot biztosított a MÁV-nak annak érdekében,
hogy az a Baross utca csapadékvizét egy fedett árokrendszeren keresztül a Breda patakba tudja juttatni. Korábban ezt a vizet egy
betoncsatornán keresztül a vágányok alatt
vezették át. A csatorna tisztítása azonban
rendkívül nehézkes volt, egy komolyabb du-

gulás pedig akár a vasúti töltés szilárdságát is
veszélyeztethette volna.
Az írásos felvetést a város első embere elküldte a MÁV illetékeseinek, válasz azonban
egyelőre még nem érkezett. Mindenesetre a
parkoló így is használható.
R. Z.

ÁLLÁSAJÁNLAT

VASSAL
dolgozni szándékozó
SEGÉDMUNKÁST
keresünk
BAGRA

}SEFLMèEOJ
06-30-231-4312
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LEGYEN ÖN IS KÉK TAG!
Mi vállalkozók sokszor érezzük úgy, jó volna tanácsot kérni valakitől, hogyan lehetne még gazdaságosabban, hatékonyabban működtetni az üzletmenetünket, hogyan
lehetne tovább faragni a költségeinket, hogyan volna érdemes bővíteni a tevékenységi körünket, vagy éppen bebiztosítani a már meglévő javainkat. Jó hír, hogy a közelmúltban Aszódon nyílt egy iroda, amely pontosan ennek érdekében működik.

A tanácsadói szolgáltatást működtető KÉK Cégcsoport – nevezzük inkább vállalkozói közösségnek – 15 évvel ezelőtt azzal a szándékkal
szerveződött, hogy segíti a hozzájuk forduló
kis -és mikrovállalkozásokat. A tanácsadói tevékenységnek éppúgy része a vállalkozás működésének teljes átvizsgálása, mint egy bajba
került üzletmenet válságmenedzselése.
A Cégcsoport irodáiban – így az aszódiban
is – szakképzett munkatársak segítenek abban,
hogy közösen megtaláljuk az Önnek leginkább
megfelelő egyedi ajánlatot, legyen szó gépkocsivásárlásról, eszközök bérléséről vagy éppen
pályázatﬁgyelésről, pályázatírásról.
Szeretne olcsóbban telefonálni, tankolni? Nem
probléma, hiszen a Cégcsoport tagjainak jelen-

tős kedvezményekkel kínálja termékeit a Telekom és a MOL. Pályázatokon kíván részt venni?
Szeretne megfelelő biztosítást kötni autójára,
lakására, nyaralására vagy biztosítással egybekötött megtakarításban gondolkodik? Munkatársaink segítenek eligazodni Önnek az internet kínálta
lehetőségek között, és a legmegfelelőbbet ajánlani a legmegbízhatóbb szolgálatók bevonásával.
Természetesen számos céggel van partnerszerződésünk, így Ön KéK tagként bőséges
kínálattal találkozhat, a termékekhez, szolgáltatásokhoz pedig a piacinál jóval kedvezőbb
áron juthat hozzá.
Tagságunk ma már meghaladja a négyezret.
A 15 év alatt bebizonyosodott, az igazi erő a
tagokban és az összefogásban van, a KéK csak

ISMÉT LESZ VÁLLALKOZÓK BÁLJA
ASZÓDON
Valószínűleg sokan emlékeznek még arra, hogy a 2000-es években Aszód egyik
legnagyobb civil társadalmi eseményének számított a Vállalkozók Bálja, amit minden év őszén a volt Tiszti Klubban rendeztek meg. Az esemény motorja a Szovics
házaspár volt, akik sajnos már nincsenek közöttünk. A hagyomány most megelevenedhet, ugyanis két fiatal úgy döntött, hogy belevág a szervezésébe. A bálnak
már kitűzött időpontja is van: október 12.

képviselet. Arra törekszünk, hogy a jövőben
a Cégcsoportot alkotó tagok száma tovább
növekedjen, mivel együtt, összefogva még
jelentősebb kedvezményeket, jobb alkupozíciót tudunk elérni a multikkal szemben. Ennek
érdekében ebben az esztendőben magánszemélyek számára is elérhetővé vált a KéK
Kedvezménykártya, amely a háztartások költségeinek csökkentésére hivatott.
Szeretne többet megtudni rólunk? Szeretne
Ön is KéK tag lenni? A részletekért térjen be
aszódi irodánkba!
Aszód Kossuth Lajos utca 33.
Telefon: 20 366-1525
(x)

Éjfélkor tombolahúzásra kerül sor, a szerencsések értékes ajándékokat nyerhetnek. A hajnalig tervezett táncmulatságon a talpalávalót
a Party Dance Band Zenekar húzza majd.
A szervezők szeretettel várják az érdeklődők
jelentkezését, akiktől csupán azt kérik, hogy
– mivel másnap önkormányzati választás lesz
– a bál alatt tartózkodjanak a kampánytevékenységtől.
Az elérhetőségek:

A két szervező, Hajdú-Győrﬁ Dominic és Szikora
Zsolt még rendkívül ﬁatalok, a huszas éveik derekán járnak. Közös bennük, hogy mindketten
az aszódi evangélikus gimnáziumban érettségiztek, mindkettőjük szülei vállalkozók, és már
maguk is elindítottak saját vállalkozásukat.
Arra kérdésre, hogy miért tartják fontosnak
a tervük megvalósítását, mindketten a szüleik
tapasztalatára hivatkoztak. Mint mondták, fontos, hogy legyen olyan esemény a városban,
amelyen lehet táncolni, lehet jókat beszélgetni,
és természetesen ennek keretében megosztani a tapasztalatokat, illetve alkalmat teremteni
újabb üzleti, baráti kapcsolatok szövődésére.
Igyekeztek biztosra menni, mintegy ötven vállalkozót, ismerőst szólítottak meg a szervezés
megkezdése előtt. Ők rendre úgy nyilatkoztak,
nagyon jónak tartják az ötletet, és szívesen
részt vennének rajta részt. Továbbá Szikora János fő szponzorként működik közre az esemény
megszervezésében.
A Vállalkozók Bálja a tervek szerint október
12-én 18 órakor kezdődik az EGA aulájában.
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A 8.500 Ft-os belépő – amelyből 500 Ft a
gimnázium támogatására fordítódik – tartalmazza a svédasztalos vacsora árát. 21 órakor
meglepetés vendég lép fel, akinek szereplését
valószínűleg sokan fogadják majd örömmel.

Hajdú-Győrﬁ Dominic:
06 70 657-9740
Szikora Zsolt
06 20 945-3906
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Zenei élet

ASZÓD CSILLAGAI
BUDAPESTEN RAGYOGTAK
Februárban kapott felkérést Énok Nagy Levente karnagyunk Somogyváry Ákos
budapesti karnagy úrtól, aki hallotta a kórusunkat tavaly énekelni és megkérte
vezetőnket, ha időnk engedi, énekeljünk a „Muzsikáló Budapest” fesztiválsorozat
egyik résztvevőjeként, a Mátyás templom melletti híres Zenepavilonban.

Somogyváry Ákos egyébként Erkel Ferenc szépunokája, szakmája egyik legjobbja, a Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetsége Választmányának Elnöke. Így még nagyobb megtiszteltetésnek
éreztük ezt a fantasztikus felkérést és elkezdtük
a hónapokig tartó műhelymunkát, felkészülést.
A fellépést megelőzte az évadzáró koncertünk, ami egy hatalmas főpróba volt a budapesti előadásra. Nagyon sokat próbáltunk, minden
szerdán és pénteken, este hattól nyolcig. Vagy
kilencig. Ahogy a karnagy jónak ítélte. Volt,
hogy maratoni próbát tartottunk egy szombati
napon. Mindenki, zokszó nélkül, és önként.
Az igazság, hogy sok áldozattal jár, amikor egy
családanya, aki egyébként magán kívül még 3
vagy 4 főt ellát, dolgozni jár 8 – 10 órában, és
még talán tanul is mellette: kórustag lesz.
De nem szoktuk érezni. Valahogy nem ebben az
univerzumban vagyunk a próbákon. Mert ami belül a kórusban zajlik az leírhatatlan. A zene általunk
kel életre, olyan mintha egy nagy hangszer részeként muzsikálnánk, illetve muzsikál a karnagy.
Beint és megállít. Fölemel és visszahúz. Sok-sok
munka, gyakorlás. Újra és újra. Végtelenítve. És bizalom. Így működünk. Meg azzal a megannyi szeretettel és egymás iránti tisztelettel, ami összeköt.
Elérkezett a nagy nap. A Zenepavilonnál még
csak beálltunk, még csak próbálgattuk a csodásan tervezett építmény nagyon jó akusztikáját,
már több tucatnyi ember vett minket körül és
csendesedett el: itt lesz valami.
17 órakor a Budapesti Filharmóniai Társaság
egyik megbízott munkatársa mutatott be minket az akkor már száz fő körüli közönségünk-

nek, akik már rég minden mozdulatunkat kamerázták és várták az előadást.
A Filharmónikus Koncert sorozat keretében
négy héten keresztül Budapest 5 meghatározott pontján és időpontjában különböző műfajú eladókkal várták az érdeklődőket. Hát mi
lettünk az egyik ilyen műsorszám.
A Zenepavilon üvegtetője és csodás tervezése által hangunk egészen a Mátyás templomig
hallatszott. Egyre többen jöttek körénk. Mi pedig csak énekeltünk, ahogy szoktunk: szívből és
kristálytisztán.
Világi és egyházi műveket, könnyed és nehezebb darabokat is vittünk magunkkal. A közönség pedig mindenevő volt. 45 perces műsorunk

SZEPTEMBER 14-ÉN A CSALÁDOKAT
VÁRJÁK A SZABADSÁG TÉRRE
A Családok Napja rendezvényre vár minden érdeklődőt szeptember 14-én
szombaton a város önkormányzata. A programot a Galga Mente Leader Egyesület és az Ágrárminisztérium finanszírozza a Vidékfejlesztési Program eredményességének bemutatása mellett.

A 11 órakor kezdődő esemény számos programlehetőséget biztosít kicsiknek és nagyoknak.
Lesznek gyermek és felnőtt zenei műsorok, vetélkedők, amelyeken ingyenes étel-ital fogyasztásra feljogosító kuponokat lehet nyerni, a város utcáit a Dotto-vonat járja majd, és a téren felállítandó ugrálóvárat is ingyenesen lehet használni. A részletes program a későbbiekben a város
honlapján, az Aszódinfón, illetve lapunk Facebook oldalunkon lesz majd olvasható.

után csak nevettünk, amikor a második vastapsot kaptuk és csak énekeltünk és énekeltünk.
És hogy az égiek is velünk voltak:
Bárdos Lajos Jubilate Deo művét elénekelvén
az utolsó AMEN taktus alatt megszólalt a Mátyás templom nagy harangja. Senki nem hittel
el nekünk, hogy ez nem direkt volt. Arra jutottunk az előadás után, hogy a nagy művész, Bár-

dos Lajos, aki a Mátyás templom karnagya volt,
és ezt a művet is valószínű, hogy ott a várban
írta, meghallotta, hogy az aszódi angyalok neki
énekelnek éppen. Hát megkondította a Mátyás
templom harangját. Döbbenetes és felemelő
érzés volt mindannyiunknak.
Hálásak, vagyunk, hogy mi ott énekelhettünk,
ahol nagy és neves művészek lépnek fel, ahol kiváló művészek és kórusok énekelnek. Hogy igen,
mi is beléptünk, beléphettünk ebbe a sorba. Hogy
ma mi is itt ragyoghatunk. Az aszódi Stelláriák.
Legközelebb szeptember 14- én találkozhatunk
Önökkel újra: Aszód város vezetése felkért minket
hogy lépjünk fel az aszódi Zenepavilonban a város szervezésében „Családi Nap” rendezvényen,
aminek szívesen teszünk eleget, hiszen az itthoni
éneklésnél nincs fontosabb és felemelőbb.
Majd október 1-én az Zene világnapján fogunk újra énekelni, ezúttal a Baptista Imaházban tartjuk a koncertünket: hálánk jeléül, hogy
a nyáron lehetőséget és helyszínt kaptunk a
koncertre való felkészülésre.
E koncertünket Rónai Lajos igazgató úr emlékére ajánljuk.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt
szeptember 14 -én a Családi Napon a Főtéren
és október 1-én a Baptista Imaházban.
Jöjjenek el, élvezzék zenét, amelyet örömmel
adunk át!
Stellaria Media Nőikar
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Ifjúság

ASZÓDI TÜKÖR

GALGAMENTI IFJÚSÁGI NAP – 2019
A Galgamenti Ifjúsági Nap több éves múltra tekint vissza. Az egész napos, térítésmentes prevenciós rendezvény helyszíne évenként változik, hogy a résztvevő gyermekek a környék szomszédos településeit is megismerhessék. Az Aszódi
Kistérség – Verseg, Iklad, Tura, Aszód, Domony, Zsámbok, Vácszentlászló, Kartal,
Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk – Gondozási Központjának Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatai által megszervezett rendezvénynek idén Zsámbok község adott otthont
2019. 08.08-án.

Az esemény megnyitójára a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár udvarán került sor, ahol
Holló Ilona, Zsámbok polgármester asszonya,
Sztán István, Aszód és Társult Önkormányzatok
Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnöke, illetve
Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ
vezetője köszöntötte az összegyűlt 89 gyermeket. A reggeli, amit a Galga Coop Zrt. biztosított,
és az idős klub tagjai készítettek elő; barátságos
légkörben zajlott, lehetőséget adva a gyermekeknek új településekről való barátok szerzésére.
A tízórai után a gyermekek változatos programokon vettek részt.
Megismerhették a Zsámboki Falumúzeumot
Vera néni lebilincselő történeteivel, majd a múzeum udvarán található klisék segítségével a
község nevezetesebb épületeiről képeket készítettek. Ezt követően a Bajza Lenke Általános
Iskola tornatermében kiállított Jungvirthné Bús
Erzsébet több száz éves gazdag, egyedülálló,
falvédő kiállítását tekinthették meg, melyet Németh Kamilla tárlatvezetése tett élvezetessé. A

későbbiekben a gyermekek kézműves-foglalkozásokon vettek részt a József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár termében ahol szintén Kollárné Dobák Marianna védőnő, és dr. Gódor Mária
fogorvosnő tartott prevenciós előadásokat. Zabó
Ottó, számos ügyességi és koordinációs játékos
feladatokkal mozgatta meg a ﬁatal generációt,
adva így sok apró sikerélményt a csapatoknak. A
gyermekek önfeledt nevetésétől, egymás biztatásától és a csapatok ösztönzéstől volt hangos a
művelődési ház mögött lévő salakpálya.
A változatos programok után a gyermekek a
Bajza Lenke Általános Iskola ebédlőjében ebédeltek. Ezt követően feledhetetlen, lebilincselő
előadást tartott a Mesemanók Együttes, Lovagi
7 próba című interaktív gyermekműsorával. A lovagkorban játszódó mese, a lovagok küzdelméről szólt, ahol a legügyesebb, legbátrabb lovag
végül elnyerte jutalmát. A díszlet egy hatalmas
vár volt, ami a gyermekek nagy örömére sok
titkot rejtett. A gyerekek aktívan vettek részt és
örömmel vették fel a korabeli ruhákat, énekeltek,

BESZÉDES ADATOK PEST MEGYÉRŐL
Interjút készített a Pest Megye Lapja című internetes hírportál Szabó Istvánnal,
a Pest Megyei Közgyűlés elnökével. Ebben szóba került az úgynevezett Pest Megyei Kompenzációs Alap, amelybe a kormány 80 milliárd Ft-ot tett bele azért,
hogy így kárpótolja a megyét, mivel a Budapesthez való tartozás olyan számadatokat eredményezett, hogy a régiónak alig volt esélye arra, hogy uniós forráshoz
jusson (2021-től Pest megye leválik a fővárosról, önálló régió lesz, és ez az európai uniós pályázati lehetőségekre hatással lesz – a szerk megjegyzése).

A megyei közgyűlés elnöke úgy nyilatkozott, a kompenzációs alap megtette a hatását: „Olyan nagyságú beruházásokat hajtottunk végre, amelyekre nem volt példa
az elmúlt évtizedekben Pest megyében. 60
egészségügyi szakrendelő épül vagy újult
meg a megyében; 285 kis- és középvállalkozást nyert összesen 9 milliárd forintot
telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre;
123 településen épültek/újultak meg utak
11 milliárd forintból; 81 településen épül
óvoda/bölcsőde, 80 km-nyi belterületi kerékpárút épül; ipari parkokat alakítottunk
ki; megoldottuk több település csapadékvíz
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elvezetését; 20 település élelmiszerpiaca
újul meg. Az elmúlt hónapokban nem volt
olyan nap, amikor ne lett volna egy elkészült fejlesztés átadója a megye valamelyik
településén.”
Aszód a Pest Megyei Kohéziós Alapnak köszönhetően több, mint 350 millió forintnyi
pályázati forráshoz jutott hozzá. Ebből újult
meg számos önkormányzati út és épül a vállalkozói park. Fontos tudni, hogy nemcsak az
önkormányzat, hanem helyi vállalkozások is
kaptak támogatást telephelyfejlesztésre és
eszközbeszerzésre.
R. Z.

táncoltak. A gyermekek körében hatalmas sikert
aratott előadás szemmel láthatóan maradandó
élményt jelentett számukra.
A műsor követően, Czine János a Gödöllői
Hitgyülekezete nevében (mely a hívők adományaiból jött össze) ajándékcsomagokat adott át,
melyben iskolakezdéshez szükséges dolgokat
találhattak a gyermekek ezzel is segítve a gyermekek családjainak beiskolázási költségeit.
Célunkat elérve, hisszem, hogy a közel 100
gyermeknek egy élmény dús, önfeledt és tartalmas időtöltést biztosítottunk ezzel a nappal.
Tartalmas és építő jellegű nap volt ez a mikro-régiónkban elő gyermek számára, mely nem
valósulhatott volna meg az önzetlen segítők és
a rendezvényt támogató cégek, szervezetek nélkül, amiért ez úton is köszönetet mondunk. Külön
köszönetünket fejezzük ki Boda Henrietta, Művelődési Ház vezetőjének, aki mindenben támogatta munkánkat.
A rendezvény támogatói

• ASZÓD ÉS TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁSA
– KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT
• ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
• JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR
• BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA
• HITGYÜLEKEZETE GÖDÖLLŐ
• GALGA-COOP Zrt.
Czirják Gabriella
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa

Kedves barátaink és ismerőseink! Céljainkhoz és további munkánkhoz várjuk szíves
támogatásukat az alábbi bankszámlaszámra! Segítségüket és elismerő támogatásukat előre is köszönjük!
Stellaria Media Nőikar Egyesület
K&H Bank 10402915-50526854-77781009
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Közbiztonság

Éves beszámolót tartottak a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai

A RENDŐRSÉGI STATISZTIKÁK
JAVULÁST MUTATNAK
Júniusi ülésén a képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitány 2018-as
esztendőre vonatkozó beszámolóját. Az abban leírtakat Farkas Imre rendőr ezredes, a kapitányság munkatársa, illetve Gódor Ferenc rendőr alezredes, az Aszódi Rendőrőrs parancsnoka igyekezett személyesen alátámasztani. A beszámoló
szerint Aszódon kevesebb bűncselekmény történt, mint korábban, ugyanakkor a
közlekedési mutatók jelentősen romlottak. Utóbbi esetében a rendőrség igyekszik
új módszerekkel kiszűrni a szabálytalankodókat, ugyanakkor a városra zúduló forgalommal egyre nehezebb megküzdeni.

A város közbiztonságát tekintve érdekesség,
hogy amíg összességében csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, addig a közterületen elkövetett törvényellenes cselekedetek
száma 31-ről 37-re emelkedett. Ezen a területen
a növekedés a kapitányság egész területére
igaz. A rendőrség munkájának értékelésében
különösen fontos adat a nyomozás eredményességi mutató, ez 2018-ban 69,5 százalékos
volt, ami szintentartást jelez.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén az úgynevezett kiemelten
kezelt, regisztrált bűncslekmények – ide tartoznak az életet, testi épséget, egészséget
veszélyeztető események – száma némileg
csökkent. A képet árnyalja, hogy ezen a területen a nyomozás eredményességi mutatói is romlottak valamelyest. A vagyon elleni
bűncselekmények – ide tartoznak a betöréses lopások és a lakásbetörések, amelyek
különösen irritálják a magánszemélyeket –

száma szintén kevesebb a korábbiaknál, ám
itt is rosszabb lett az eredményességi mutató néhány százalékkal. A gépkocsi lopások
száma nagyjából azonos szinten maradt, a
rendőrségi munka eredményessége viszont
jelentősen javult. A zárt gépjármű feltörések
száma is csökkent, az elkövetők felderítése
azonban kevésbé volt sikeres a korábbi esztendőhöz képest. A vagyon elleni erőszakos
bűncselekmények száma – ide tartozik a rablás – 56 %-kal csökkent, a felderítésük pedig
100%-os volt. Összességében a rendőrség
felderítési mutatója 2018-ban 56, 8 %, s ez
évek óta folyamatosan javul, 2012-ben ez
mindössze 23,5 %-os volt.
Ami Aszódot illeti, városunkban 2018-ban a
korábbinál kevesebb, összesen 102 bűncselekmény történt. A különféle kategóriákon belül
a kiemelten kezelt bűncselekmények száma
valamelyest nőtt, a legtöbb esetben ez lopást
jelentett. A garázdaság száma 1 esetről 10-re

BONTSA A VONALAT!
A bűnelkövetők körében nem vesztett népszerűségéből az úgynevezett „UNOKÁZÓS” csalás. Az elkövetés módszerének lényege, hogy a csalók közeli hozzátartozónak (pl. unoka) kiadva magukat hívják fel vezetékes telefonon az idős embereket és valamilyen okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva készpénzt
vagy pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük.
Ezekben a csalástípusokban közös:

FONTOS!

• A csalók az idős emberek pénzét, értékeit
igyekeznek megszerezni.
• Telefonon (vezetékes) keresik meg őket.
• Olyan történettel állnak elő, melynek
alapja egy közeli családtagot ért krízishelyzet vagy baleset.
• Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős emberek hiszékenységét,
jóindulatát.
• Idős áldozataikat véletlenszerűen, de
akár előre eltervezett módon is kiválaszthatják.

Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a telefonhívást! BONTSA A VONALAT!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
megnevezett unokával, családtaggal, mert
így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! Ne
adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 107 vagy
112-es segélyhívószámon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

növekedett. A városból egy autót loptak el,
egyet pedig feltörtek.
Közlekedésbiztonság terén a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén ugyan
némileg kevesebb baleset történt, ám az adatok azt mutatják, a halállal és súlyos sérüléssel
járó karambolok száma nőtt. Nincs új a nap
alatt: a balesetek legtöbb esetben a gyorshajtás, az elsőbbség megadásának elmulasztása
és a kanyarodási szabályok megsértése miatt
következtek be. Az ittasság miatt bekövetkezett balesetek száma valamelyest csökkent,
ugyanakkor a közúti ellenőrzések alkalmával
a korábbiaknál valamelyest több ittas vezetőt
szűrtek ki.
Aszódon 29 balesetnél helyszíneltek a rendőrök. Ezek közül 2 járt halállal, 2 esetben súlyos sérülések keletkeztek, 6 esetben könnyebben sérültek meg az érintettek, 19 esetben
pedig csupán anyagi kárral járt a karambol.
Bár a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz nem
tartozik országhatár, az itt dolgozóknak is ki
kellett venni a részüket a migrációs feladatok
rendőri kezeléséből. 2018-ban ezen a területen
a munkatársak 1893 túlórát teljesítettek. Nemcsak az illetékességi területen végeztek feladatot, hanem az országhatár mellett is, ahová
több esetben bűnügyi és közigazgatási szakterületen dolgozó kollégákat vezényeltek le.
Az illetékességi területen illegális migrációval
kapcsolatos jogsértést nem fedtek fel.
A lakosság biztonságérzetének fontos eleme
a rendőri jelenlét. Ennek megteremtésére tavaly 13887 fővel, 110.730 közterületi órát használt fel a rendészeti állomány.
A rendőrségi anyag ezúttal is kiemelte, hogy
a rendőrkapitányság folyamatosan együttműködik az önkormányzattal, annak szerveivel,
a polgárőrséggel, valamint az erdészekkel, és
igyekeznek elejét venni a kisebb bűncselekményeknek. A bűnmegelőzést továbbra is kiemelt
feladatként kezelik, éppen ezért számos ezt
szolgáló akciót terveznek végrehajtani idén
is. Erre az esztendőre célul tűzték ki a balesetek számának visszaszorítását, a közbiztonság
terén pedig az eddigi eredmények legalább
szinten tartását. Fontosnak tartják a rendőrség
munkatársai azt is, hogy a kisebb bűncselekményeket elkövetett, és ennek során tetten
ért elkövetők szabálysértési őrizetet kapjanak,
illetve 72 órán belül bíróság elé kerüljenek. Szeretnének előre lépni a kábítószerrel kapcsolatos
bűnesetek felderítése terén is. A legfontosabb
cél pedig továbbra is az, hogy a lakosság érezze
a rendőri jelenlétet.
A képviselő-testület – elismerve a rendőrség
áldozatos munkáját – elfogadta a beszámolót
és jó munkát kívánt a belügyiseknek.
R. Z.

2019. augusztus

Közbiztonság
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Elvárások:

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság Hivatala az alábbi munkakör betöltésére vár jelentkezőket határozatlan időre rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba:
FŐÜGYINTÉZŐ (IT)

•
•
•
•
•
•

Munkavégzés helye:

rendszerek kezelése.

Jelentkezés benyújtása:

Gödöllő Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőﬁ Sándor utca 6-10.

Munkakör betöltésének feltétele:

Bérezés:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 2015. évi XLII. törvény 288/R §. 288/S §. és
288/T. §-ai, valamint a 12. melléklete szerint „E”
munkaköri kategória
Munkarend:

Hivatali
Munkakörbe tartozó feladatok:

Informatikai és rendszergazdai feladatok ellátása, a kapitányság teljes informatikai rendszerének üzemeltetése, esetlegesen felmerülő
informatikai problémák elhárítása, informatikai

• elsősorban felsőfokú szakirányú iskolai
végzettség,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• erkölcsi bizonyítvány,
• a jelentkező nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt, büntetlen előéletű,
• a jelentkező gazdasági társaságnak nem
lehet a tagja,
• egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Munkakör betöltésénél előnyt jelent:

• hasonló területen szerzett tapasztalat.

Ahogy egy átlagpolgár értékeli a közbiztonságot

MÁS A STATISZTIKA, ÉS MÁS AZ
ÁLLAMPOLGÁR ÉRZETE
Saját példámon keresztül szeretném azt érzékeltetni, hogy a rendőri munka
eredményessége nem feltétlenül vált ki elégedettséget egy állampolgárban.

A Galga Televízió egyik kéthelyszínes forgatásán Iklad főterén hagytunk egy táskát, aminek
a hiányát a másik helyszínen érzékeltük. Nosza,
rohantunk vissza érte, és a táska szerencsére a
padon volt. Ugyanakkor hiába kerestük benne
a digitális keverő-rögzítőnket, az nem volt benne. Igazából otthon szembesültünk azzal, hogy
azt valaki a téren hagyott táskából vette ki. Mivel tudtam, hogy Ikladon működik térﬁgyelő
rendszer, fölvettem a kapcsolatot az illetékessel,
hogy keresse vissza az adott időszakban a főtéri
kamerák által rögzített felvételeket. Két nap múlva a kolléga jelezte, igen, látható, hogy hárman
körbeveszik a táskát, majd az egyikük kiemeli a
tokban található eszközt, amit magukkal visznek.
Rögtön elmentem az aszódi rendőrőrsre, ahol
feljelentést tettem. Eltelt egy hét, mire jelentkezett egy nyomozó, hogy ő foglalkozik az üggyel,
és menjek be hozzá kihallgatásra. Arra kért, vigyem magammal a felvételt. Vagyis nem ő ment
ki a térﬁgyelő rendszer központjába, hanem én.
Megtörtént a kihallgatás, majd eltelt vagy
három hét, mire a nyomozó ismét berendelt. Közölte, hogy a tettesek megvannak,
felismerhetők, és más bűncselekmények is
a rovásukra írhatók.

2019. augusztus

Kis idő múlva a rendőrkapitányságtól kaptam
egy levelet, hogy keresik az eltűnt eszközömet.
Majd vagy újabb két hét elteltével a nyomozó
közölte, elkészült a vádirat, a tettesek rövidesen
bíróság elé állnak. A tettesek vallomása szerint az
eszközt – mivel rájöttek, hogy azt semmire nem
tudják használni – bedobták a Galga patakba.
Mivel a rendőrségen korábban aláírtam egy papírt, hogy polgári peres úton nem kívánok kártérítéssel élni, gyakorlatilag véget ért az eljárás.
A rendőrség szemszögéből nézve a nyomozás eredményes volt, a tetteseket kézre kerítették, azok bűnhődni fognak. Én azonban
ennek ellenére nem vagyok elégedett, és sok
mindent nem értek. Két tanulságot viszont
mindenképpen levontam. Az egyik, hogy
jobban kell ﬁgyelnem a holmijaimra, most
megﬁzettem a tanulópénzt. A másik pedig
az, hogy a sokak által dicsért kamerarendszer
akkor ér valamit, ha azok képeit állandóan ﬁgyeli valaki, és a monitorokon látva a bűncselekményt, azonnal tud riasztani egy vonuló
egységet is. Ha ez a két feltétel nincs meg, az
egész nem több egy archiváló rendszernél.
Rácz Zoltán

megbízhatóság,
együttműködő képesség,
munkabíró képesség,
pontos, precíz, önálló munkavégzés,
rugalmasság,
problémamegoldó képesség.

A fényképpel ellátott önéletrajzokat a
veszelkade@pest.police.hu
e-mail címre kérjük megküldeni.
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást
Szabó Dorottya c. r. százados
tud nyújtani a
(+36) 28 524 500 és a
(+36) 20 444 1395
számok valamelyikén, valamint a
BM: 30/72-83-as melléken.
Jelentkezési határidő:

2019. augusztus 31.
A beosztásba kinevezés várható időpontja:

A szükséges felvételi eljárás lefolytatása után
azonnal.

POLGÁRMESTER- ÉS
KÉPVISELŐJELÖLTEK
FIGYELMÉBE!
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az Aszódi Tükör
választási melléklettel jelentkezik 2019. szeptember végén, hogy – az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében – a polgármester- és
képviselőjelöltek térítésmentesen bemutatkozhassanak, illetve ismertethessék elképzeléseiket Aszód polgárai előtt. A választási
mellékletben a polgármesterjelölteknek fél, a
képviselőjelöltek negyed oldal áll rendelkezésükre, amely 1500, illetve 3000 karaktert – beleértve a szóközöket is – biztosít. Szerkesztőségünk arra kér minden szeptember 9-én 16
óráig bejelentett, és a HVB által az ajánlások
ellenőrzése után nyilvántartásba vett polgármester- és képviselőjelöltet, hogy a bemutatkozó szöveget, illetve a hozzá mellékelt JPG
alapú portréfotót ( 3x4 cm)szíveskedjenek
minél előbb, de legkésőbb 2019. szeptember
16-án éjfélig az Aszódi Tükör mail címére
(aszoditukor2013@gmail.com) eljuttatni. Késedelem esetén az anyagot már nem tudjuk
megjelentetni, ugyanakkor annak helyét
üresen hagyjuk, jelezvén, hogy a lehetőséget
biztosítottuk, de a jelölt nem kívánt élni vele.
Kérem szíves együttműködésüket !
Tisztelettel:
Rácz Zoltán felelős szerkesztő
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EVANGÉLIKUS NAPKÖZIS TÁBOR 2019
Már sok-sok éve szervezünk gyermekeink részére Lőrincz Csaba evangélikus lelkész úr vezetésével, nyári napközis evangélikus tábort. Idén is közel 70 óvodás
– alsó tagozatos gyermekkel voltunk együtt. Jó lelki útravalókkal, mesékkel, foglalkozásokkal, kézműveskedéssel, énekléssel és sok játékkal töltöttük meg a napjainkat. A táborzáró istentiszteleten két kedves énekkel is szolgáltunk családjaink
és a gyülekezeti testvéreinknek.

Egyre többen vannak, akik már több éve táboroznak velünk rendszeresen.
Így fogalmazódott meg Enikőben és Panniban,
hogy ezt az élményüket, érzéseiket megosszák:
Így lettünk mi táborozókból evangélikus segítők

Amikor az első evangélikus táborba mentünk,
még nagyon kicsik voltunk. De már akkor is voltak segítők és elhatároztuk, hogy egyszer mi is
azok szeretnénk lenni.
Sok táborban vettünk részt, mint táborosok,
szinte minden évben, 6 éves korunktól kezdve.
Eközben már az evangélikus iskola tanulói lettünk. Kisiskolás korunktól jártunk vasárnapi iskolába is, ami minden vasárnap az istentisztelet
alatt volt, a szüleink a templomban mi pedig

az evangélikus gyülekezeti teremben játszva
ismertük meg az igét.
12 évesen konﬁrmáltunk, szerettük a konﬁrmáció előtti csendes, elvonulós hétvégét.
Szinte minden táborból megvannak még az
emlékfüzetek, a tábori emlékek, gyerekektől,
nevelőktől, segítőktől.
Nagyon sok jó emléket és szép élményt szereztünk az evangélikus közösségben. Ezért
idén, amikor elég nagyon lettünk, szerettünk
volna ebből visszaadni. Ezért részt vettünk az
evangélikus napközis táborban, mint segítők,
amire már nagyon vártunk.
A tábor minden pillanatát élveztük, mert nagyon sok szeretetet kaptunk. Sokat játszottunk a
gyerekekkel, úgy ahogy velünk játszottak régen.
Elmeséltünk nekik történeteket a mi régi tá-

BECSENGETÉS ELŐTT
Mire lapunk az Önök otthonába kerül, mindössze néhány nap lesz hátra a szünetből, és a pedagógusok reményei szerint a nyári szünetben kellőképpen kipihent
gyerekek ülnek vissza az iskolapadba.

Szerencsére pihenésre, táborozásra idén is szép
számmal volt lehetőség. A Csengey Gusztáv
Általános Iskola tanára, Ácsné Tóth Beáta ezúttal is sikeresen pályázott az Erzsébet táborra. A
programnak köszönhetően 40 diáknak napközben három héten keresztül volt jobbnál-jobb
elfoglaltsága. A gyerekek rendszeresen jártak
strandra, kirándulni, moziba, mellette játszot-

tak, vetélketőkön vehettek részt stb. Idén is
volt ökumenikus tábor, emellett több egyházi
felekezet külön tábort is szervezett. Számos
lehetőséget biztosított a szünidősöknek a
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola és az
Aszód Város Kulturális Központ is. Ottjártunkkor a diákok éppen a reneszánsz tábor keretében belül íjászkodtak.

bori élményeinkből. A felnőtteknek is a tábor
alatt, amikor csak tudtunk, segítettünk, úgy
ahogy minket annak idején.
Köszönjük szépen az evangélikus közösségnek, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy mi is
adhassunk!
Köszönjük, hogy megélhetjük, amit tanítottak,
amit tanultunk, s reméljük tovább is tudjuk adni:
„Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten,
nekünk is szeretnünk kell egymást.”
(János 4:11)
Erős vár a mi Istenünk
Garczik Enikő és Rácz Panni
EGA / 9.A

Az iskolák közül egyedül a Csengey Gusztáv Általános Iskola tartja szeptember elsején,
vasárnap 18 órakor a tanévnyitó ünnepségét.
A tankönyvet is ekkor kezdik kiosztani. Az iskolához kapacsolódik a szomorú hír, hogy 70
éves korában elhunyt az intézmény korábbi
igazgatója, Kommárné Gerőcs Edit. Temetésére
augusztus 14-én Gödöllőn került sor.
A VSZC Petőﬁ Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, illetve az Aszódi Evangélikus Petőﬁ Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium diákjai szeptember 2-án 8 órakor a
tanévnyitó ünnepséggel vágnak neki az új tanévnek.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK STATISZTIKÁJA
2014
Név
Sztán István
Asztalos Tamás
Buzás János
Kerényi Norman
Koncz István
Kovács Tamás
Rigó Lászlóné
Rizsák Krisztián
Urbán László

2015

2016

2017

2018

2019

Ülések Részt Ülések Részt Ülések Részt Ülések Részt Ülések Részt Ülések Részt
száma vett száma vett száma vett száma vett száma vett száma vett

3

Határ.
38

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2014
Rend.
5

16

Határ.
170

16
12
10
13
15
16
14
16
14
2015
Rend.
28

17

Határ.
182

17
7
16
15
16
17
13
17
16
2016
Rend.
19

16

Határ.
186

16
12
14
10
15
15
14
15
15
2017
Rend.
21

21

Határ.
166

21
12
13
14
20
19
17
19
20
2018
Rend.
22

11

Határ.
105

11
4
9
3
11
11
8
8
8
2019
Rend.
15

Összesen 2014–2019
Ülések
száma

Részt
vett

%

84
100,0
50
59,5
65
77,4
58
69,0
80
95,2
84
81
96,4
69
82,1
78
92,9
76
90,5
Összesen 2014-2019
Határozat
Rendelet
847
110
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Hirdetés

VÁ L L A L K O Z Ó K B Á L J A
2019
Időpont:
2019. Október 12. / 18:00 óra
Helyszín:
Evangélikus Gimnázium
(Aszód, Régész u. 34.)
Belépő:
Vacsorával együtt 8.500.- Ft
Minden belépőjegy megvásárlásával
500 Ft-tal támogatja az Evangélikus Gimnáziumot.
Az est programja:
18:00 – Asztalok elfoglalása, Welcome Drink
19:00 – Köszöntő
20:00 – Svédasztalos Vacsora
21:00 – Meglepetés Fellépő
24:00 – Tombola, hajnalig tartó mulatozás a PARTY
DANCE BAND Zenekarral.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Jegyértékesítés, támogatások,
tombola felajánlások:
Hajdú-Győrﬁ Dominic +36 70 657 9740
Szikora Zsolt +36 20 945 3906
A jegyek előjegyzési sorrendben
2019. augusztus 30-tól kerülnek értékesítésre.

2019. augusztus
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Biztonság

A megelőző munkára is összpontosítanak a lánglovagok

ÚJ VEZETŐK IRÁNYÍTJÁK
A TŰZOLTÓSÁGOT
A képviselő-testület júniusi ülésének egyik napirendi pontja volt a tűzoltóság beszámolója a 2018-ban végzett munkájáról. A napirendi pont jó alkalom volt arra,
hogy a képviselők megismerjék a Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát
– ő korábban az aszódi katasztrófavédelmi örsöt vezette –, valamint a Gödöllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Ürmösi Károly tűzoltó alezredest.

A tűzoltóknak 2018-ban 792 káresethez kellett
kivonulniuk. 456 esetben tüzet kellett oltaniuk – ez mintegy 15 %-os csökkenést mutat
az előző esztendőhöz képest –, míg műszaki
mentésre 336 esetben volt szükség. Aszódon
16 alkalommal csaptak fel a lángok, 14 esetben
műszaki mentésre került sor.
A statisztikák azt mutatják, egyre többször ad
munkát a szélsőséges időjárás. Gyakoribbakká
váltak a heves viharok és széllökések, amelyek
miatt víz alá kerülnek útszakaszok, épületek
pincéi, illetve a kidőlt fák adnak mentési feladatokat. E tekintetben kifejezetten a július a legveszélyesebb hónap.
Köztudott, hogy a katasztrófavédelem időközben újabb feladatot kapott, a kémények
ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálása is hozzájuk került. Örvendetes, hogy
2018-ban a térségben nem történt szénmonoxid mérgezés. A szakemberek úgy látják, a
témával kapcsolatos felvilágosítások, megelőző intézkedések hozták meg ezt az eredményt.
A lakosság folyamatos tájékoztatását kiemelten
fontos feladatnak tarták, és szívesen élnek a helyi média kínálta lehetőséggel.
2013. augusztusa óta Aszódon is működik
katasztrófavédelmi őrs, amely aktívan kiveszi
részét a feladatokból. Az őrsön egy fél raj látja
el a szolgálatot az őrsparancsnok vezetésével.
A részleg létrehozásának köszönhetően jelentősen lerövidült a kivonulási idő, így az oltást,
műszaki mentést korábban meg tudják kezdeni.
Az utóbbi években folyamatosan korszerűsödött
a tűzoltóság gépparkja. A régebbi fecskendőket
újabbakra cserélték, legutóbb egy hazai gyártású

3D-Bau Kft.

Rába 16 típusú fecskendőt állíthattak szolgálatba.
Nagy segítség az ugyancsak nemrégiben érkezett
IVECO típusú létrás autó, amely az emeletes házak
létráról történő oltását teszi lehetővé.
A középiskolás ﬁatalok körében továbbra is
népszerűek a tűzoltóságok, sokan ide jelentkeznek, hogy letölthessék az 50 órás kötelező
közösségi szolgálatukat. Ugyancsak népszerű
a Nyitott szerajtó program. Az ideérkező gyerekeket a rendezvény során igyekeznek megtanítani a tűzgyújtás alapvető szabályaira, illetve – ha mégis megtörtént a baj – a tűzoltás
lehetséges módjaira. Az említett két program,
valamint számos más esemény – nyitott napok tartása az iskolákban, riasztási gyakorlatok

Villamossági
és Háztartási Kisgép
Üzlet

stb. – kiemelten fontos a tűzoltóság szakember
utánpótlának biztosítása szempontjából.
Az összefoglalóból azt lehetett leszűrni, hogy a
Gödöllői Tűzoltó Parancsnokság a vizsgált időszakban eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból eredő kötelezettségeinek. Ezt méltányolva a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a beszámolót, és megköszönte az érintettek munkáját. A köszönetnyilvánítás ezúttal tárgyiasult is:
az aszódi önkormányzat ugyanis – összefogva néhány településsel – egy klímaberendezést vásárolt
az aszódi örs számára, hogy a szolgálatban lévők
riasztásra várakozását az egyre gyakoribb kánikulában elviselhetőbbé tegyék.
R. Z.

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

VASALÓK, MȐXȘHɲ\ɲM, HAJSZÁRÍTÓK, vízforralók,
konyhai elektromos kisgépek

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

(70) 466 9889
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Sávalap ásás
Föld feltöltés
Lábazatok feltöltése
Tereprendezés
Raklapos anyagmozgatás
Épület bontás és egyéb földmunka

Elsősorban Gödöllő–Aszód–Hatvan térségében.
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Kép: a versenyző archívuma

„SOKAT TANULTAM
AZ ELSŐ VILÁGBAJNOKSÁGOMON”
Mint arról már korábban beszámoltunk az aszódi Kiss Bence háromszoros magyar
bajnokként képviselhette hazánkat a július 27-én Moszkvában megrendezett street
workout világbajnokságon, miután bő egy hónappal korábban kategóriájában megnyerte a hazai freestyle világbajnoki selejtezőversenyt. A sportoló a vb-n a középmezőnyben végzett, ám korántsem csalódottan tért haza. A hölgyeknél Hangrádi
Viviven versenyzett magyar színekben, aki kategóriájában a negyedik, míg az abszolút összetettben a hatodik helyen zárt.

Bence elmondása szerint a moszkvaiak – valamiért mindig ez a város a sportág világbajnokságának helyszíne – jó körülményeket teremtettek a sportolók számára, mind a szállás,
mind az étkezés – amelynek költségeit a sportág világszövetsége állta – megfelelő volt. A két
magyar versenyző kiutazását szponzorok tették
lehetővé. Városnézésre nem sok idő jutott, mivel másnap már versenyezniük kellett. Magát a
világbajnokságot egy szabadtéri sportparkban
rendezték meg, ahol érdekes módon több más
látványsportág – pl. BMX – versenye is zajlott.
Az aszódi ﬁatalember a márlegelést követően
a középsúlyú kategóriában indult. Sportolónk
a kvaliﬁkációs döntőbe nem jutott be, mert elmondása szerint a gyakorlata nem úgy sikerült,
ahogy szerette volna. Ezt több tényező is befolyásolta, amiből most levonta a tanulságokat:
Sokszor tényleg kis dolgokon múlik egy-egy
szereplés. Itt matt festékkel volt bevonva a nyújtó,
ami elsőre jó fogásúnak tűnt, ám menet közben
éreztem, több magnéziával kellett volna bekenni
a kezem, mert a cső iszonyatosan csúszott. Emiatt a lendületemet nem mertem úgy kiengedni,
mint szerettem volna, mert féltem, hogy lecsúszok a nyújtóról. A gyakorlatom elemei innentől
kezdve nem voltak annyira látványosak, mint szerettem volna. Tanultam belőIe, mint ahogy abból
is, hogy itt alkalmaztak egy általam nem ismert
szabályt, hogy a mikor a dobogóra fellép az ember, 25 másodperce van, hogy jelezzen a DJ-nek,
aki ekkor mindenképpen elindítja a zenét. Valamiért elvesztettem az időérzékemet, amikor egyszer
csak megszólalt a zene. Nos, ezekre a következő
világbajnokságomon már fogok számítani.
Bence következő terveiben több nemzetközi
versenyen való szereplés, illetve a következő évi
világbajnokságra való kijutás, illetve az azon való
indulás szerepel. Igaz, egyelőre kényszerpihenőt
tart, az egyik edzésen ugyanis elszakadt a bicepsze. Várhatóan augusztus végén állhat újra edzésbe. Szeptemberben a tanulás is megkezdődik,
sportedzőnek tanul, és jövőre végez. Mindezek
mellett persze nem marad el az újabb-és újabb
gyakorlatok, edzéstervek kitalálás, gyakorlattá
fűzése és a youtube-ra való feltöltése. A 21 ezer
követő mindenesetre magáért beszél.
R. Z.
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2019. szeptember 14. szombat

GALGAMENTE TÚRÁK
A Galgamenti Túrázók Egyesülete idén hetedik 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:
Táv

Rajt hely

Cél hely

Rajtidő

Táv

Szint
Szintidő Nevezési díj
emelkedés
1216 m

Galgamente 50

Aszód

Aszód

6:00 – 7:00

53,1 km

13 óra

1.000 Ft/fő

Galgamente 40

Aszód

Aszód

6:00 – 7:30

40,1 km 924 m

9,75 óra

900 Ft/fő

Galgamente 30

Aszód

Aszód

7:00 – 8:30

30,8 km 717 m

8,5 óra

800 Ft/fő

Galgamente 20

Aszód

Aszód

7:00 – 10:00

19,3 km 317 m

7 óra

600 Ft/fő

Galgamente 15

Aszód

Aszód

7:00 – 10:00

13,2 km 195 m

6 óra

500 Ft/fő

Galgamente 25A Aszód

Acsa

6:00 – 7:00

28,6 km 680 m

7 óra

700 Ft/fő

Galgamente 25B Acsa

Aszód

12:00 – 13:00 24,4 km 536 m

6,5 óra

700 Ft/fő

11:00 – 14:00 9 km

??? óra*

400 Ft/fő

Aszódi séta

Iroda Söröző

Az aszódi rajt és cél helye az Erika presszó
(Aszód, Falujáról útja 17.).
Az acsai rajt és cél a Művelődési Házzal
szemközti parkban található (Acsa, Kossuth
Lajos u. 83.)
Az útvonalon több helyen és a célban frissítővel kínáljuk a résztvevőket.
A nevezési díjból Galga menti diákoknak,

150 m

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!

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 –
Hosszú-völgy – Mária-völgy – Paskom
– Aszód
• 15: Aszód – Hosszú-völgy – Mária-völgy –
Paskom – Aszód
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• 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 (az útvonal
saras lehet!) * Szintidő nincs, azonban a
célba legkésőbb 17 óráig be kell érkezni!
További információ:

Galgamenti T.E., Soós Ádám
(+36) 30 924 75 43
mail@soosadam.hu
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Labdarúgás, megyei II. osztály

A MIEINKNEK NEM SIKERÜLT
A HELYZETKIHASZNÁLÁS
Megkezdődött a labdarúgó bajnokság a megyei II. osztályban. Miután az Aszód
FC felnőtt csapata feljutott ide, a szurkolók kétszer akkora izgalommal várták a
bajnoki nyitányt. Sajnos a debütálás nem úgy sikerült a mieinknek, ahogyan azt
szerették volna. Az első forduló ellenfeleként a leányvári csapat érkezett, amely
– leigazolva több felsőbb osztályban játszott focistát – a nyáron megerősödött, és
a folyosói pletykák szerint akár bajnokaspiránssá is válhatott. Velük szemben kellett felvennie a kesztyűt Baranyi Pál edző csapatának, amely ezúttal nem tudott a
legerősebb felállásban kezdeni: a tréner különböző okok miatt négy alapemberére
nem tudott ezen a mérkőzésen számolni.

A 8:2-es hazai vereség nem tükrözi hűen a játék
képét. Az Aszód FC nem játszott alárendelt szerepet. Ám amíg a mieink négy kapufát rúgtak,
és számtalan helyzetet hagytak, ki, addig az
ellenfél játékosai kíméletlenül bevarrták a saját
lehetőségeiket.

Az aszódi gólokat Zalaegerszegi Roland és Hegedűs Norbert szerezték.
A mérkőzés minden bizonnyal megmutatta,
már egy osztállyal feljebb is nagyobb az iram,
és gyorsabb a játék. A nyári átigazolási szezonban az Aszód FC-től Szénási Ákos (Tura, IV. osz-

Hegedűs Norbert
a magasabb osztályban
is gólt szerzett

tály) és Lakatos Valérió (Héhalom SE, Heves megye II. osztály) távozott, akiknek sok sportsikert
kíván az FC vezetése.
Friss igazolásként érkezett Zalaegerszegi
Roland (Bag), Nagy Roland (SK Tóalmás), Kifor
Bence (Kistarcsai VSC) és Zimonyi Dániel (Gyirmót SE). A felnőtt keretbe egy hazai nevelésű,
játékos, Simák Tamás is bekerült az U19-esek
közül, ak a második félidőben csereként pályára is lépett és kiválóan helyt állt.
Kovács Tamás, az Aszód FC elnöke lapunkat
arról tájékoztatta, hogy az osztályváltás ellenére új támogatók nem érkeztek a csapat mellé, így nem lesz könnyű a szezont jól teljesíteni.
A nagyobb elvárásoknak való megfeleléshez
idő kell, ehhez kérik a szurkolók türelmét és támogatását.

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.

Következő megjelenés: szeptember 24.
Lapzárta: szeptember 12.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Sajnos az állatorvosi ügyelet
aktuális beosztása lapzártánkig
nem érkezett meg.
Amint megkapjuk, lapunk
facebook oldalán közzétesszük.
Köszönjük megértésüket!

Felnőtt háziorvosok:

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

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

A Turul Állatorvosi Rendelő és Patika
minden szombaton 9 és 13, illetve
vasárnap 15 és 19 óra között
ügyeletet tart.

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:

Augusztus 31. –
szeptember 1.

Szeptember 14-15.
Szeptember 28-29.

Városi Gyógyszertár:

Szeptember 7-8.

Szeptember 21-22.
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