ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

Vasútfejlesztés

KÉSNEK A FONTOS INFORMÁCIÓK
Mint arról már korábban beszámoltunk, február elejétől a Budapest–Hatvan vasútvonal felújításának következő ütemében a Pécel és Aszód közötti vonalszakaszt 10
hónapra teljesen lezárják. A vonatok autóbusszal való pótlása mind a közlekedőknek, mind az Aszódon és a környékünkön lakóknak plusz terhet jelent majd. Ezzel
kapcsolatban szerettünk volna minél több információval szolgálni Önöknek, ám
úgy tűnik, ez manapság egyre nehézkesebb.

Szervezeti átalakulás történt az önkormányzatnál

A HATÉKONYSÁG NÖVEKEDÉSÉT
REMÉLIK A VÁLTOZTATÁSOKTÓL
Az utóbbi hetekben nemcsak jegyzőváltás történt a Polgármesteri Hivatalban, hanem komoly szerkezeti változásra is sor került az önkormányzat hatékonyabb működése érdekében. Erről tájékoztatta lapunkat Sztán István polgámester.

A korábbi aljegyző, dr Ballagó Katalin helyét – aki
jegyzőként dolgozik a továbbiakban – az idevonatkozó jogszabályok értelmében a város első
embere megpályáztatta. A hét jelentkező közül dr.
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Negyela Katalin került kiválasztásra. Ő előzőleg az
Aszódi Járási Hivatal Hatósági Osztályát vezette.
A Polgármesteri Hivatalon belül létrehozták a Hatósági és Titkársági Osztályt, amit az aljegyző írá-
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Kérdéseinket elsőként a Vasúttechnika Kft-nek
küldtük el, ám ők másfél hét elteltével jelezték, nem ők az illetékesek, így tovább paszszoltak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Kommunikációs Osztályához, illetve a MÁV
Zrt-hez. Eltelt újabb hét, ám a feltett kérdéseinkre lapzártánkig nem érkezett válasz.
Pedig szerettük volna többek között megtudni, hogy pontosan mikor áll meg a vasúti
közlekedés a jelzett szakaszon, és mikor lehetséges az újraindítása, valamennyi Aszódon
menetrend szerint megálló vonat kiváltásra
kerül-e autóbuszokkal, hány autóbusz fog kiváltani egy vonatot, vagyis mekkora buszforgalomra lehet számítani, segítik-e a rendőrök
a megnövekedett forgalom áramlását például
a körforgalomnál, a vonatpótló autóbuszok
megállnak-e a vasútállomáson kívül másutt
is a városban, a számítások szerint mennyivel
növekedik meg majd a menetidő, közlekedik-e vonat az Aszód-Balassagyarmat vonalon, hogyan lehet jegyet vásárolni a vonatpótló autóbuszokra, lesz-e konténer állomás az
átépítés idején, mikorra várható a P+R parkoló
elkészülte, rendbetételre kerülnek-e a felújítást követően a vasútállomásra vezető út, a
pályaudvari placc és a 3-as számú főút városi
szakasza stb. Kérdés tehát akad bőven, az információ hiányzik.
(Folytatás a 4. oldalon.)

nyit majd. A továbbiakban ehhez az osztályhoz tartoznak az építéshatósági ügyintézők is. A Pénzügyi
és Gazdálkodási Osztály esetében csupán annyi
változás történt, hogy egy fővel növekedett az adóhatósági ügyintézői státusz, amely már betöltésre
került, az osztály létszáma pedig két újabb dolgozó érkezésével teljessé vált. A Városüzemeltetési és
Műszaki Osztály kettévált. A Településfejlesztési és
Üzemeltetési Osztályt Szászi Tamás osztályvezető
vezeti. Neki és munkatársainak a település és az
intézmények üzemeltetése, valamint az általános
napi köztisztasági munkák elvégzése a feladata.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

2018. december 13.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
154/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirata módosításra

szaﬁzetéséig vállalt készﬁzető kezességet viszszavonja.

A Képviselő-testület az Aszód Városi Kulturális
Központ Alapító Okirat módosítására vonatkozó előterjesztést- megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztés 1-2. sz.
mellékletben található módosító okiratot, valamint a módosított alapító okiratot egységes
szerkezetben elfogadta, mely a törzskönyvi bejegyzés napjától lép hatályba.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája
felé a változásokat jelentse át.

157/2018. (XII.13.) ÖKT sz.határozat
Aszód Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos
döntésekre

155/2018. (XII.13.)ÖKT sz. határozataz
önkormányzat 2018. évi költségvetésen
belüli előirányzat átcsoportosításról és
módosításról

158/2018. (XII.13.) ÖKT sz.határozataz
Aszód Város Önkormányzata 2019. évi
belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására szerződő fél kiválasztásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendeleten belüli előirányzat átcsoportosításról és módosításról szóló előterjesztését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat
és módosításokat vezesse át az alábbiak szerint:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. évi belső ellenőrzési terv feladatainak
ellátására a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (Székhely: 2373 Dabas,
Tavasz utca 3.) bízza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a belső ellenőrzés pénzügyi fedezetére
1.219.200,-Ft a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval történő szolgáltatási szerződés megkötésére.

Saját működési
bevétel
Aránya %
Központi költségvetési támogatás
Aránya %
Önkormányzati
ﬁnanszírozás
Aránya %
Bevételek összesen

Eredeti ei.

Mód.ei.

1 500 000

1 500 000

4,0

4,0

35 572 000

20 783 000

90,0

51,0

2 237 932

18 737 932

6,0

45,0

39 309 932

41 020 932

Az önkormányzati többlet ﬁnanszírozásra –
melynek összege 16 500 000 Ft- a helyi iparűzési többlet adóbevétel nyújt fedezetet.
156/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozatAszód Város Önkormányzat által vállalt
készfizető kezesség visszavonásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 188/2011. (VIII. 25. ) ÖKT határozat 2.)
pontja szerint az Aszódi Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat (székhely: 2170 Aszód,
Kossuth u. 59., a továbbiakban: Társulat) által
felvett 10 millió Ft társulati hitel és kamatai visz-

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Aszód Város településrendezési eszközeinek
teljeskörű felülvizsgálatához készített munkaanyagot megismerte, azt államigazgatási
egyeztetésre alkalmasnak tartja.
Felhatalmazza a polgármestert a véleményezési dokumentáció megküldésére az egyes államigazgatási szerveknek.

159/2018. (XII.13.) ÖKT sz.határozata
Ceglédi Tankerületi Központtal megállapodások megkötésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Ceglédi Tankerületi Központtal
kötendő megállapodásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ceglédi Tankerületi Központtal a Pest
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye ingyenes helyiség használatáról szóló, az Aszódi Napsugár Óvodára ( 2170 Aszód,
Szent Imre u. 1. logopédia terem, tormaterem),
valamint az Aranykapu Bölcsődére (2170,
Aszód, Kossuth L. u. 78. játszóház ) vonatkozó
megállapodásokat a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
160/2018. (XII.13.) ÖKT sz.határozata Dunakeszi Tankerületi Központtal Vagyonkezelési Szerződés II. számú módosítására és megállapodás megkötésére

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunakeszi Tankerületi
Központ kötött vagyonkezelői szerződés II.
számú módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési Szerződés II számú módosítását a
határozat melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
161/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozata
Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola térítésmentes helyiség használatára

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunakeszi Tankerületi
Központ kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola térítésmentes
helyiség használatára (2170 Aszód, Kossuth u. 72.
kamaraterem) vonatkozó megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza
a polgármestert a megállapodás aláírására.
162/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozatPM_
CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton történő
indulásról, tanácsadó kiválasztásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PM_ CSAPVÍZGAZD_2018
pályázaton történő indulásról, tanácsadó kiválasztásáról szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy:
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a PM_CSAPVÍZGAZD_2018
jelű pályázaton.
2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 pályázat
előkészítésére és a pályázat benyújtására kiírt
ajánlattételi felhívást eredményesnek nyilvánítja. Felkéri a polgármestert, hogy a legjobb
ajánlatot tevő Pro Regio Kft.–vel a tanácsadói
megbízási szerződést kösse meg.
3) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január hónapban soron-kívüli
képviselő-testületi ülésen dönt a projekt
pontos költségvetéséről és a szükséges önerő biztosításáról.
4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pro
RegioKft.-vel az ajánlatában szereplő bruttó
254.000 Ft összegben kösse meg a pályázatírásra a szerződést azzal, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén
a további feladatok ellátására a tárgyalásokat megkezdi.
5) A pályázatírás fedezetét – bruttó 254.000
Ft-ot – a 2019. évi költségvetésben tervezni
szükséges.
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Önkormányzati határozatok
164/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozataz
Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati
felhívás eredményéről hozott határozat
módosításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. május 17.-i ülésén hozott 73/2018.(V.17.)
ÖKT határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, a
legkedvezőbb árat meghatározó, formailag is
megfelelő ajánlatot adó
JRT Stúdió Bt.-vel
(2120 Dunakeszi, Ágnes utca 11.)
(az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítésére)
5.100.000 Ft + 1.377.000 Ft ÁFA = 6.477.000 Ft
értékben
az ajánlatkérésnek és ajánlatnak megfelelő műszaki tartalommal a szerződést kösse meg.
165/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozat
(Európa a Polgárokért Program 20142020) „Testvértelepülések találkozója”
című pályázat benyújtásáról

1.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a
„Testvértelepülések találkozója” program támogatására
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a
polgármester az Inter Grant Kft.-vel (H-2120 Dunakeszi, Kádár u. 5.) készíttesse el a pályázatot
az alábbi költségek szerint:
Pályázat elkészítése és online benyújtása:
85 000 HUF
A szolgáltatás tartalmazza:
• az előírt online regisztrációkhoz történő segítségnyújtást (EU Login, Participant’sPortal),
• a kapott információk alapján a pályázati
dokumentáció elkészítését (angol nyelven), illetve segítségnyújtást a mellékletek
összeállításához,
• a pályázati dokumentáció formai ellenőrzését,
• a pályázati dokumentáció online benyújtását,
• az esetleges hiánypótlások, utólagos értelmezések elvégzését,
• szükség szerint segítségnyújtás a végrehajtó hatósággal folytatandó kommunikációhoz (angol nyelvű levelezés),
• az eredmények közzétételének ﬁgyelemmel
kísérését és a pályázó értesítését.
Fenti megbízási díj magában foglalja a pályázat benyújtásához szükséges és a pályázati
dokumentáció részét képező angol nyelvű fordítások elvégzését. A megbízási díj a pályázat
online benyújtásakor esedékes.
Sikeres pályázat esetén a pályázat kezelésének díjai:
A) 10 000 EUR-t meg nem haladó elnyert támogatási összeg esetén: 115 000 HUF
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B) 10 000 EUR-t elérő, vagy azt meghaladó
támogatási összeg esetén: az elnyert támogatási összeg 8 %-a.
A szolgáltatás tartalmazza:
• a pályázat megvalósításához szükséges
folyamatos pályázati támogatást egészen a
projekt zárásáig,
• a pályázat megvalósításához szükséges
kommunikációs szimbólumok biztosítását,
• a pályázat megvalósítása során a szükséges
konzultációk elvégzését,
• szükség szerint segítségnyújtás a végrehajtó ügynökséggel folytatandó kommunikációhoz (angol nyelvű levelezés),
• a pályázat zárásához szükséges dokumentumok elkészítése (angol nyelvű zárójelentés).
A megbízási díj esedékessége:
A) pont esetében: a pályázat zárójelentésének
benyújtásakor
B) pont esetében:
• pályázat eredményének megjelenésekor: 50 %
• pályázat zárójelentésének benyújtásakor: 50 %
A fenti megbízási díjak alanyi adómentesek.
A megjelölt díjak, az eredetileg angol nyelven
készülő pályázati dokumentumok igény szerint
megrendelhető magyar nyelvre történő fordításának díja kivételével, a pályázat elkészítésével és kezelésével kapcsolatos összes költséget
tartalmazzák.

ASZÓDI TÜKÖR

• Fenti díjak nem tartalmazzák a pályázat elkészítésével kapcsolatos személyes megjelenéssel járó konzultáció(k) díját, amelynek
összege alkalmanként 15 000 HUF.
• A pályázat elkészítésének megrendelése
esetén a személyes megjelenéssel járó konzultáció díjából maximum egy alkalommal
7.500 HUF
• a pályázat elkészítésének megbízási díjából
(85 000 HUF) jóváírásra kerül.
• A pályázat megrendelése esetén a telefonon és e-mailen keresztül bonyolított konzultációk az alkalmak számától függetlenül
díjmentesek.
3.) A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezésre kerül.
4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges feladatokat végezze el, s a pályázat beadásáról és eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
166/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozata
lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az 2018. november 15-én hozott 137.,138.,139
.,140.,141.,142.,143.,144.,145.,146.,147.,150.,151.,
határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri jelentést elfogadja.
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Helyi élet

Vasútfejlesztés

KÉSNEK A FONTOS INFORMÁCIÓK
(Folytatás az 1. oldalról.) A felújítással kapcsolatban néhány információ jelent már meg az
országos médiákban, több hírportálon a pótlási renddel kapcsolatos tervezetek is napvilágot
láttak, amelyek szerint:
• A miskolci InterCity-k a borsodi megyeszékhelytől csak Hatvanig közlekednek. Hatvan
és Budapest között pótlóbusszal kell utazni.
• Az Észak-Magyarország (Sátoraljaújhely,
Eger) felől érkező távolsági gyors- és sebesvonatok szintén Hatvanig közlekednek
majd. A pótlóbuszok csak Hatvan és Pécel
között közlekednek, Pécel és BudapestKeleti között újra vonatokkal lehet utazni.
• Az elővárosi vonatok Budapest és Pécel, valamint Aszód és Hatvan között közlekednek.
• Aszód Péceltől pótlóbusszal, vagy közvetlen
budapesti Volánbusz-járatokkal közelíthető
meg.
A cikkek alapján valószínűsíthető, hogy nemcsak
az utazók menetideje növekedik majd meg, hanem az M3-as autópályán közlekedőké is. Több
helyen arról lehetett olvasni, hogy fontos volna
az M3-as autópályán buszsávot kijelölni, ennek
elmaradása esetén a térségből érkező valamenynyi pótlóbusz, illetve a Volánbusz menetrend
szerinti járatai dugóban araszolva, jelentősen
hosszabb menetidővel fognak közlekedni.
Számos hírportál a felújítás ezen módját is kifogásolja. A Közlekedő Tömeg Egyesület oldalán
például arról írnak, hogy a mai gépláncos technológia lehetővé tenné, hogy a két vágány közül az
egyiken folyamatosan közlekedhessenek vonatok,
hasonlóan a székesfehérvári vonal felújításához.
Szerintük a vasútvonal azért lesz lezárva ennyi ideig, mert a kivitelezőnek így kényelmesebb a munkavégzés. Egy másik hírportálon ugyanakkor arról
olvasni, egyvágányos forgalom fenntartása azért
nem lehetséges, mert a domborzati viszonyok,
illetve a kanyarívek miatt számos helyen a munkagépek belógnának a vágány űrszelvényébe.

Egy biztos, mivel a vasútfelújítás ezen időszaka óriási türelmet kíván mindenkitől, minden információ fontos az érintettek számára.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját az

Aszódi Napsugár és Szivárvány Óvoda
által szervezett

Jótékonysági bálra
$%iOIĞYpGQ|NH
Sztán István
Polgármester
,GHMH2019.. február 23.
+HO\HEvangélikus Gimnázium
Aszód, Régész út 34.

Svédasztalos vaacsorávDDOHJ\EHN|W|WWEHOpSĞMHJ\iUD Ft)Ğ
A jó hangulatról a PartyDance Band zenekaréés a büféggondoskodik!
Az estét PHJOHSHWpVIHOOpSĞN színesítik!
Támogatói jegyeket 1.000 Ft értékben értékesítünk
Tombola tárgyak felajánlását is szívesen fogadjuk.

Vendégek fogadása 1––tól
-HJ\HNHOĞYpWHOEHQD]yYRGiEDQOHJNpVĞEEIHEUXiU 15-ig megvásárolhatók!

Szeretettel várjuk!
$]$V]yGL1DSVXJiUpV6]LYiUYiQ\ÐYRGD'ROJR]yLpV6]OĞL
PXQNDN|]|VVpJH
7HOHIRQ-HPDLOovoda@aszod.hu

Szervezeti átalakulás történt az önkormányzatnál

A HATÉKONYSÁG NÖVEKEDÉSÉT
REMÉLIK A VÁLTOZTATÁSOKTÓL
(Folytatás az 1. oldalról.) A Településképvédelmi és Közterületfelügyeleti Osztályt Virág Bálint
mérnök irányítja. Ő korábban már dolgozott az
aszódi önkormányzatnál, ezt követően Gödöllőre került, onnan tért most vissza. Ő koordinálja a
települési mérnök, a három közterületfelügyelő,
a városrendész és az önkormányzati informatikus munkáját. Az osztály feladata többek között

Mi azt tudjuk ígérni, amint érkezik válasz a
kérdéseinkre, illetve egyéb fontos tudnivaló
érkezik hozzánk, feltesszük az Aszódi Tükör
Facebook-oldalára, de olvasható lesz Sztán
István polgármester Facebook-oldalán és a város honlapján, a www.aszod.hu-n is.
R.Z.

a magánszemélyek és a cégek által épített ingatlanok és a közterületek ellenőrzése.
Közvetlenül a polgármester irányítása alá tartozik az alpolgármester, az ebrendész, a piacfelügyelő és a temetőgondnok, a főépítész, valamint
a város ügyvédje is. Az alpolgármester tevékenységi körébe továbbra is a polgámester által kijelölt napi és egyéb munkák elvégzése tartozik.

A 2013-ban életbe lépett önkormányzatokra
vonatkozó kormányrendelet értelmében a polgármesteri hivatalok munkáját és az intézmények
tevékenységét az adott település polgármestere
irányítja. A jegyző a hivatal állománytáblás beosztottjai felé gyakorolja a munkáltatói jogkört.
Lapunk megjelenése idején már minden bizonnyal közterület felügyelőkkel is találkozunk
majd. A változások között minden bizonnyal
ez a legszembetűnőbb, hiszen ilyen munkör korábban nem létezett Aszódon. Feladatuk mindenesetre nekik is lesz bőven.
R. Z.
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Helyi élet
Felhívás

TELEPÜLÉSKÉP VÉDELEM
Tisztelt Polgárok!
Örömmel tapasztaljuk, hogy városunkban számtalan új lakóház épül. Öröm az is,
hogy sokan költöznek be az új ingatlanokba, gyarapítva városunk lélekszámát, növelve térségbeli súlyát. Az építkezések megszaporodása azonban új feladatokat is
szab számunkra, nem utolsó sorban Aszód kisvárosi arculatának, épített örökségének megóvása érdekében.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 23.-i ülésén, 3/2018. (II.23.) számon fogadta el Aszód Város Településkép védelmi rendeletét. A rendelet megalkotásának
és elfogadásának célja Aszód településképe és
történelme szempontjából meghatározóépítészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek
védelme, a jellegzetes karakterének a jövőnemzedékek számára történő megóvása.
A fenti szabatos megfogalmazás idézet a rendelet bevezetőjéből. Miért volt szükség a rendelet megalkotására és bevezetésére? Bizonyára
közismert, hogy az építési jogszabályok változása nyomán a 300 m2 alatti alapterületű lakóépületek létesítésé már nem építési engedélyköteles
tevékenység, az építtetőt csupán bejelentési
kötelezettség terheli. A törvényalkotói szándék
ezzel az volt, hogy csökkenjenek az építkezéseket terhelő adminisztrációs terhek, csökkenjen
az állami bürokrácia. Az intézkedés eredménye
azonban az lett, hogy a települések vezetői szinte teljesen elvesztették kontrolljukat a településükön lévő építési tevékenységek felett.
A településkép védelmi rendelet bevezetésének egyik fontos célja tehát az ellenőrzés, az
építési tevékenységek feletti felügyelet újbóli
megteremtése.
A rendelet főbb fejezetei (Helyi védelem,
Településképi követelmények) elsősorban a
tervezők, építészek részére nyújt segítséget az
épület terveinek helyi előírásokba illeszkedő
megalkotásához. A rendelet V. fejezete a településkép védelmi eszközök érvényesítésének
eszközeit határozza meg. A rendelet alapján
építtető, tervezőt az építkezés megkezdése előtt legalább 15 nappal egyeztetési,
szakmai konzultációs kötelezettség terheli. A szakmai konzultáció a Polgármesterhez benyújtott, papír alapú kérelemmel indul.
A polgármester ez irányú munkájának szakmai
alátámasztását a városi főépítész látja el.
Településképi véleményezési eljárás lefolytatása kötelező a jogszabályban építési ésfennmaradási építésügyi hatósági engedélyhez kötött
tevékenységek esetén. Jelen rendelet előírásai
szerint településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni: a) kisvárosias területen homlokzati
hőszigetelés és színezés, b) a Kossuth Lajos utca
mentén a homlokzatot érintő átalakítás, utólagos
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hőszigetelés és színezés, c) kertvárosias területen
a nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekettartalmazó építmény építésénekkivitelezési tevékenység megkezdését megelőzően is!
A Településkép védelmi rendelet alapján az
egyeztetés, bejelentés elmulasztása illetve a kötelezettség végre nem hajtása esetén a polgármester bírságot szabhat ki. A bírság mértéke 10
ezer Forint és 1 millió Ft közötti összeg lehet!
Tisztelt aszódiak! Szeretném felhívni a ﬁgyelmét minden építkezést tervezőnek, építtetőnek,
tervezőnek, vállalkozónak, kivitelezőnek, hogy
a rendeltünk érvényben van, az ott leírtakat be
kell tartani és a magam részéről be is fogom tartatni. Természetesen nem a bírság beszedése a
cél, azonban mindannyiunk védelme érdekében
szigorúan a rendelet alapján fogok eljárni minden olyan esetben, amikor a jogszabálysértésre
fény derül és szükség esetén bírság kiszabására
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is sor fog kerülni. A rendelet betartásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Településkép
védelmi és közterület felügyeleti osztálya fogja
végezni a hamarosan munkába álló közterület
felügyelők bevonásával.
Azt szeretném, ha szeretett városunk megőrizné azt a jó értelemben vett kisvárosias jellegét,
ami miatt olyan vonzó a beköltözni szándékozók
részére is. Kérem megértésüket, együttműködésüket és szíves segítségüket abban, hogy Aszódot
megőrizhessük olyannak, amilyennek szeretjük!
Sztán István
polgármester

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszódon főutcai irodák kiadók!
(+36) 70 389 6705
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re?
Tegye meg, mielőtt szalagra rögzített
emlékei örökre elvesznek! Felvételeit
átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel
ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban. (+36) 20 824 4687
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Hely élet

Az önkormányzat pályázatot ír ki a tisztség betöltésére

VEZETŐ NÉLKÜL MARADT AZ AVKK
Áthelyezését kérte Odler Zsolt, az Aszód Város Kulturális Központ vezetője Sztán
István polgármestertől, mivel információink szerint a Néprajzi Múzeumban nyert
el egy fősztályvezetői állást.

A kulturális szakember 2012-ban került az AVKK
élére, 2018-ban pedig újra megpályázta a tisztséget, amit a képviselő-testület is támogatott.
Amennyiben a város első embere méltányolja a
kérelmét, 2019. februárjában már az új munkahelyen kezdhet.

Az idevonatkozó előírásoknak megfelelően az
önkormányzat pályázatot ír ki az intézmény vezetői feladatainak ellátására, erről január 24-én dönt
a képviselő-testület. A folyamat lebonyolítása alatt
az új vezető kinevezéséig a jelenlegi helyettes, Tóth
Zsuzsanna igazgatja a kulturális központot.

NYUGDÍJBA
VONULT ASZÓD
JEGYZŐJE
A december 13-i ülésén búcsúztak el
a város képviselői dr. Bóta Julianna
jegyzőtől, aki nemrégiben úgy döntött, él a korkedvezményes nyugdíj
lehetőségével.

TÁJÉKOZTATÁS
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER
2019. ÉVI FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYÉRŐL
A 2019. évi fordulóra összesen 5 fő nyújtott be pályázatot. Az érvényes pályázatot benyújtók száma: 5 fő.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport
Bizottsága a 2018. december 10. napján tartott ülésén 4 főt részesített támogatásban, 1
fő támogatási kérelmét elutasította, mert a becsatolt dokumentumok alapján nem érte a
126/2017. (IX.21.) Kt. határozatban meghatározott pontszámot.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2019. évi támogatások adatai
“A” pályázók száma
“B” pályázók száma
Támogatottak száma “A” pályázat
Nem támogatottak száma “A” pályázat
Támogatás mértéke
Összes támogatás összege

5 fő
0 fő
4 fő
1 fő
4000 Ft/fő/hó
160 000 Ft

Az önkormányzat tisztviselője 7 éven keresztül töltötte be ezt a pozíciót. A döntéshozók nevében Sztán István polgármester
köszönte meg munkáját, és kívánt jó pihenést, unokákkal töltendő esztendőket.
Utódja dr. Ballagó Katalin lett, aki korábban a Jegyzői Osztály vezetőjeként, illletve
aljegyzőként tevékenykedett.
R.Z.

A HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
TÁMOGATJA A KÖZÖSSÉGI HÁZ TERVÉT
December 17-én Sztán István polgármester személyesen vitte el az Aszódon építendő Közösségi Ház több száz oldalra rúgó iratanyagát, illetve a 3D-s látványtervet Krucsainé Herter Anikónak, az Emberi Erőforrás Minisztériuma kulturális
ügyekért felelős helyettes államtitkárának. A látogatásra elkísérte Vécsey László
országgyűlési képviselő is.

A 45 perces megbeszélésen városunk első
embere a terveken túl településünk kulturális
lehetőségeiről is tájékoztatta a helyettes államtitkár asszonyt, kihangsúlyozva, mennyire nagy
gondot okoz, hogy nincs megfelelő színtere a
nagyobb szabású programoknak. Vécsey László arra hívta fel a helyettes államtitkár ﬁgyelmét, hogy Pest megyében Aszód jószerével
az egyetlen olyan település, amelynek nincs
művelődési háza. Arra is utalt, a volt tiszti klub

épületének felújítása annak műemléki mivolta
miatt többe kerülne, mint egy részben új épület megvalósítása. Ezért is döntött nemrégiben
úgy Aszód képviselő – testülete, hogy megpróbálja értékesíteni a volt Koroházként is ismert
ingatlant.
A beszélgetés végén Krucsainé Herte Anikó
úgy nyilatkozott, hogy támogatásra méltónak
tartja a megismert anyagot, ezért a kormányülésen azt fogja javasolni, támogassák a város

kérelmét, mert járási központként mindenképpen szüksége van erre a településnek, és azt is
kéri majd, biztosítsák hozzá a megfelelő állami
forrást. Nem kevés összegről van szó, az előzetes számítások alapján az épület megvalósítása
több, mint 770 millió Ft-ba kerülne. Az összeg
magában foglalja a hang, fény és színpadtechnika, valamint az összes berendezési tárgy beszerzési árát is.
R. Z.
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Egészségügy
Az ügyeleti rendszer marad, csak többe kerül majd az önkormányzatoknak

JELENTŐS TÖBBLETTÁMOGATÁST
KÉRT A SZOLGÁLTATÓ
Mivel hazánkban 2005 óta nem történt ügyeleti alapdíjemelés, az állami finanszírozás elégtelensége miatt úgy tűnik, az önkormányzatoknak kell mélyebben a zsebükbe nyúlni annak érdekében, hogy tovább tudjanak működni az orvosi ügyeletek.

Az Aszódot és további öt települést 2008 óta
ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonproﬁt Kft.
nagymértékű emelést kért annak érdekében,
hogy sikerüljön megtartania az ebben a tevékenységi körben másodállást vállalt orvosaikat,
illetve a szakszemélyzetet.
Az Orvosi Ügyelet Nonproﬁt Kht. ma az ország
egyik legnagyobb ilyen jellegű szolgáltatója.
Kilenc megyében, valamint a fővárosban öszszesen 34 ügyeleti központot működtetve több,
mint 1 millió 200 ezer embert látnak el. Az orvosi
ügyeleteken túl kórházi ügyeleti szolgáltatást is
végeznek, illetve sürgősségi osztályokat működtetnek szakembereik - több, mint 320 orvos és
mintegy 400 szakdolgozó – segítségével. Korábban az egészségügyben tapasztalható folyamatos elvándorlás ellenére a szolgáltatásokat zavartalanul tudták biztosítani, ám paradox módon a
cég most éppen az egészségügyben végbement béremelések miatt került nehéz helyzetbe.
Az elmúlt időszakban a kormány a szakdolgozók
bérét 89, az orvosokét 79 %-kal emelte. Az orvosi
ügyeletek ﬁnanszírozása ugyanakkor nem változott, gyakorlatilag a 2005-ös (!) szinten maradt.
Emiatt az edigi közreműködők csak csökkentett
órában vállalnak ügyeletet, és inkább más területen néznek másodállási lehetőség után, ahol
kevesebb munkával jóval többet tudnak keresni.
A nagyobb szolgáltatókat tömörítő Sürgősségi Egészségügyi Magánszolgáltatók Országos
Egyesülete számos alkalommal fordult már az
egészségügyi tárcához, a ﬁnanszírozás a problémáik jelzését követően sem változott. Ebben
a helyzetben a piaci szolgáltatók két lehetőség
közül választhatnak: vagy megemelt díjakkal
vállalják az ügyeleti ellátást, vagy szerződést
bontanak azokkal az önkormányzatokkal, akik
ezt nem akarják vagy nem tudják megﬁzetni.
A cég a kérelmet alátámasztó indoklásban azt
is jelezte, korábban már tett javaslatot a takarékosabb működésre. Eszerint az aszódi ügyeleti
központ átkerülne Hatvanba, és a betegeknek
oda kellene eljutniuk, illetve az ügyeletes orvos
onnan indulna segítséget nyújtani. Ezt a változtatást az önkormányzatok elfogadhatatlannnak
tartották.
Az aszódi önkormányzat 2018-ban havi
331 ezer Ft-ot ﬁzetett a szolgáltatónak, ami
éves szinten 3 millió 974 ezer Ft-ot jelentett.
A megemelt összegre vonatkozó kérelemről
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korábban kétszer is tárgyaltak a döntéshozók,
ám úgy ítélték meg, az önkormányzat a munkakörülmények javításával már hozzájárult a
működéshez, emellett eszközbeszerzésben is
aktívan közreműködött. Csakhogy az Országos
Orvosi Ügyelet Nonproﬁt Kft. ismételten jelezte, önkormányzati segítség nélkül nem tudja
megtartani a dolgozóit, és emiatt kénytelen
lesz felmondania a szerződést.
Úgy tűnik, az érintett önkormányzatok kényszerhelyzetbe kerültek. Az orvosi ügyelet megszervezése és biztosítása az önkormányzati tör-
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vény értelmében az ő feladatuk. Sajnos a helyi
háziorvosok hosszú ideje nem kívánnak az ügyeleti ellátásban részt venni, ezért van szükség
külsős résztvevőkre. Az Országos Orvosi Ügyelet
Nonproﬁt Kft. 2019-ben közel dupláját kérte a
szolgáltatásáért, amire mindenképpen szükség
van. Hogy végül ez az összeg mekkora lesz, még
nem tudni, időközben ugyanis új helyzet állt elő.
Az eddigi településeken túl Hévízgyörk és Bag
szándéknyilatkozatban jelezte, a turai orvosi
ügyeleti rendszerből kilépve az aszódihoz kívánnak csatlakozni, de ugyanezt fontolgatja Galgahévíz is. A nagyobb létszámú ügyeleti rendszer
pedig a szolgáltatónak is kiﬁzetődőbb.
Az érintett képviselő-testületek az elkövetkezendő napokban döntenek a szerződések aláírásáról – az aszódi döntéshozók a január 24-i
ülésükön – de már most kijelenthető, az orvosi
ügyeleti rendszer nem változik, csak többet kell
majd érte a településeknek ﬁzetni.
R. Z.

TÁJÉKOZTATÓ!
Tisztelt Betegeim!
Az Aszód Falujárók útja 5 szám alatt működő fogászati rendelő nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00–13:00
13:00–18:00
13:00–18:00
8:00–13:00
8:00–13:00

Időpontot személyesen vagy telefonon, rendelési időben lehet egyeztetni!
2019. 03. 01-től minden nap magánrendelést
tartunk.

Köszönettel:
Dr. Masznyík Ildikó
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CIPŐSDOBOZ ÖSSZEFOGLALÓ 2018
2018-ban 360 darab cipősdoboz érkezett a Kistérségi Gondozási Központ Család és
Gyermekjóléti Szolgálatához az alábbi segítőknek köszönhetően.
Evangélikus Egyház Aszódi
Petőﬁ Gimnáziuma és Kollégiuma
Váci Szakképzési Centrum Petőﬁ Sándor
Gim., Gépészeti Szakgim. és Kollégiuma
Baptista Gyülekezet
Református Egyház
Magánszemélyek
Összesen

160
97
78
15
10
360

Nagyon szépen köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik valamilyen formában részt
vettek ebben a nagyszerű akcióban. Szeretetet
adni és kapni a világon a legnagyszerűbb dolog, aki összeállította a cipősdobozt az, a tárgyi
dolgokon túl – szeretetet adott – aki megkapta
azt, a tárgyi dolgokon túl szeretetet kapott.
A nehéz körülmények között élő aszódi gye-

rekek –bölcsödések, óvodások, és iskolások mellett az adakozás bőségének köszönhetően
a kistérséghez tartozó kartali, turai, zsámboki,
és vácszentlászlói gyerekek közül is többen
részesülhettek a cipősdobozok rejtette ajándékokból. A dobozok átnézésében és újra csomagolásában ezúttal is a közösségi szolgálatos
gimnazisták segítettek. Idén 13 fő szorgalmas
EGÁ-s és PSG tanuló vette ki részét a munkából.
Idősek ajándékkészítése

A közösségi szolgálatos diákok az idősek karácsonyi meglepetésének elkészítésében is sokat
segítettek: 173 szépkorú embernek – a kistérségi Gondozási Központ Nappali Nyugdíjas
Klubok tagjainak valamint a házi gondozottaknak is – készítettünk ajándékot 14 fő EGÁ-s

Magyar gyerekeknek kedveskedtek ajándékokkal karácsony környékén

IDŐUTAZÁS CSÁNGÓFÖLDÖN
Karácsony előtt több, mint 250 ajándékkal teli cípősdobozt, gyermekruhákat és tartós
élelmiszert szállított Csángóföldre az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium kisbusza. Mondani sem kell, hogy a hat tagú küldöttséget –
négy pedagógust és két 11. osztályos diákot – nagy nagy örömmel várták mindenütt,
az ajándékokért cserébe pedig az ottani gyerekek énekekkel, versekkel kedveskedtek.

Az aszódi evangélikus gimnázium a Gyakorló Gimnáziumok Szövetségével közösen évek óta szervez
adománygyűjtést a csángó magyarok támogatására. A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének
közreműködésével idén 9 segítségre szoruló települést választottak ki, melyek közül három faluba
– Lábnyikra, Magyarfaluba és Kóstelekre – az aszódi középiskola vitte a csomagokat.
– Vasárnap indultunk, hogy hétköznap érjük
oda, és tudjunk találkozni az ottani gyerekekkel.
Oda és visszafelé is Csíkszeredán szálltunk meg,
így egy nap alatt kellett mindhárom településre
eljutnunk, ami az ottani út-és hóviszonyok miatt
korántsem volt egyszerű – avatott be az utazás
részleteibe Veizer Valéria igazgató. – Lábnyikra
mentünk először, ez van a legmesszebb, és talán
a három település közül ez a legszegényebb. Azt
látni, hogy az egyfajta közösségi, kulturális központként működő „Magyar Házak” alapvetően
jó állapotban vannak, így a lábnyiki is, de éppen
emiatt nagy a kontraszt ezek és a falvak családi
házai között. A gyerekek az iskola után ide jönnek, itt töltik a délutánt. A pedagógusok igyekeznek számukra programot kínálni. Ne gondolja azt
senki, hogy számítógépeznek, tableteznek, mert
ilyen itt nincs. A tanító meséket olvas, a gyerekek

színeznek, közösen énekelnek, beszélgetnek.
Az említett falvakban nemhogy szennyvíz csatorna, de vezetékes víz sincs, az itt lakók a közösségi gémeskutakat használják. Az utakon haladva
is azt érezhetjük, hogy néhány évtizedet visszaléptünk az időben: a magyarok lakta települések
hófedte hegyi útjait egyáltalán nem túrják, sózzák.
Az itt lakók megszokottnak tekintik, ha egy elakadt
járművet lapáttal kell kiásni a hóból, vagy ha kell,
közös összefogással tolják meg az autókat a jeges
emelkedőkön. De nemcsak egy autónak nehéz
néha kijutni innen, hanem az egyénnek is. A szülők
nehezen engedik el a gyerekeiket. Pedig, ha azok

és PSG gimnazista részvételével. Köszönjük a
diákoknak, hogy iskola után fáradtan eljöttek
szolgálatunkhoz, és idejüket a másoknak való
örömszerzésre áldozták. A decemberi sötét
délutánokon vidáman, kreatívan, szeretetettel
készítették el a mécsestartókat, amik reméljük
sok idős embernek a Karácsony fényét hozták
el. Köszönjük tanáraik támogatását is.
Podmaniczky Júlia Nőegylet adománya

2018. december 07-én a Podmaniczky Júlia Nőegylet az aszódi Karácsonyi Vásáron, a Kistérségi Gondozási Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálata részére tartós élelmiszert gyűjtött.
14 rászoruló családnak tudtunk jelentős menynyiségű élelmiszercsomagot készíteni, megkönnyítve ezzel a karácsonyi ünnepekre való
készülődést. Nagyon szépen köszönjük mind
az adakozóknak, mind a szervezőknek ezt a nemes gesztust, amivel egy kissé gondtalanabbá
tudták változtatni azok arcát, akiknek gondot
jelent az alapvető élelmiszerek megvásárlása is.

tovább szeretnének tanulni úgy, hogy a magyarságukat is megőrizzék, szinte csak egy lehetőségük
van: Csíkszereda, az ottani magyar középiskolák, és
a csángó kollégium, ahol nem csak szállást és étkezést kapnak, hanem igyekeznek őket a tanulásban is felzárkóztatni. Mégis kevesen döntenek úgy,
hogy elmennek a falujukból továbbtanulni.
A látogatás során nagyon sok szép és megható pillanatot éltem meg – mesélte az igazgatónő. Magyarfaluban volt egy autista kisﬁú,
akinek – miközben ment a nekünk szánt
kedves kis műsor – időnként rohama volt, és
elkezdett kiabálni. Ám a többiek nem közösítették ki, nem csitítgatták, hanem ilyenkor
egyvalaki mindig átölelte, amitől ő rendre lenyugodott. Jó volt látni, hogy őt is a közösség
tagjaként kezelik.
Az igazgató szerint a három nap igazi csapatépítő tréningnek bizonyult, és nemcsak azért,
mert pedgógusnak és diáknak egyaránt tolni
kellett az elakadt mikrobuszt. Mint mondta, abban is sokat segített, hogy megtanuljuk becsülni a saját sorsunkat és magyarságunkat.
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Iskolai élet

CSÁNGÓFÖLDI KIRÁNDULÁS
DIÁKSZEMMEL
A diákönkormányzat tagjaiként mi kaptuk azt a lehetőséget, hogy képviseljük az
iskolát. Izgatottan vártuk mindketten a csángóföldi utat, mivel minden évben megtöltöttünk-egy egy cipősdobozt, és szerettük volna látni, hová kerülnek.

Az út nem csak egy kirándulás volt számunkra,
hanem egy másik világ megismerése. Vasárnap
hajnalban indultunk és aznap este 6 óra tájban
érkeztünk meg Csíkszeredára. Útközben megálltunk Csögön ebédelni egy étteremben,ahol magyar nyelven fogadtak minket. Nagyon
ízletes volt az ebéd. Miután megérkeztünk a
szállásra, az igazgató úr volt tanítványával és 2
kollégájával elmentünk a helyi templomba egy
hangversenyre. Azok a gyermekek énekeltek,
akiknek a kollégiumba szintén vittünk cipősdobozokat és gyermekruhákat. Nagyon szépen, és

tisztán énekeltek magyarul,amely számunkra
bizony meglepő volt. Jártunk a gyerekek kollégiumában is, ahol azon csodálkoztunk, hogy
külön tabló volt kitéve azoknak akik tovább
tanultak, mivel ez náluk nagy dolognak számít.
Másnap ismét korán indultunk. Először a legtávolabbi magyar faluba mentünk. Valóban nagy
szegénységben élnek, nincs vezetékes víz, a lakók a közkutakhoz járnak vízért. Sajnos itt nem
tudtunk találkozni azokkal a gyerekekkel akiknek vittük az ajándékot, mert ők még iskolában
voltak. A második helyre jutottunk el a legnehe-

AZ ÍRÓ
EMLÉKE ELŐTT
TISZTELEGTEK
Wass Albert 111. születésnapja alkalmából szervezett gyertyás megemlékezést a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány 2019. január 8-án.

Az író mellszobránál tartott megemlékezésen Szilágyi Zita, az EGA történelemtanára, valamint
Liptai Kristóf, az egyházi középiskola végzős diákköltője mondta el gondolatait. A megemlékezésen részt vett Babusa János szobrászművész, a mellszobor készítője is.
Kép és szöveg: R. Z.
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zebben. Az itteni gyerekek műsorral fogadtak
minket. Magyarul énekeltek és táncoltak. Meghatódtunk, mivel számtalan aranyos kisgyerek
volt ott. Látszódott hogy nem élnek a legjobban.
A gyerekek alapvetően román nyelven tanulnak
az iskolában és a szülők azért íratják ebbbe a
napközibe, hogy a szép magyar nyelvet is megtanulják. Minden nap kisbusszal viszik őket oda és
haza is. A járműbe egyszerre tuszkolják be a 45
gyereket. Izgatottan várták a csomagokat, rohantak segíteni bepakolni az adományokat.
Sajnos az utolsó helyre nem tudtunk eljutni
még hólánccal sem. Tanáraink egy találkozóhelyet beszéltek meg az ottaniakkal. ahol átpakoltuk a helyiek kisbuszába az ajándékokat.
A harmadik nap reggelén már hazafelé indultunk. Útközben még megálltunk a híres korondi
vásárban, ahol szétnézhettünk, és vásárolhattunk. Este érkeztünk meg Aszódra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Diákönkormányzatnak, hogy bizalmat szavaztak nekünk, az iskolánknak pedig azt, hogy megadták
ezt a lehetőséget. Olyan dolgokat láttunk, amit
mi nem élünk át, és eddig fogalmunk sem volt,
hogy másutt milyen mostoha körülmények lehetnek. Egy életre szóló élményt szereztünk,
amire mindig jó érzéssel fogunk visszagondolni.
Laczik Laura, Rajkó Zsuzsanna
Fotó: dr. Roncz Béla

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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Egészségügy

A FELÚJÍTÁS ALATTI SZAKRENDELÉSEK
HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI AZ ASZÓDI SZTK-BAN
Javában zajlik az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet energetikai korszerűsítése.
Bár a munkák elsősorban az épület külső részét érintik, a nyílászárók cseréje miatt a betegellátás rendszerében történtek és történnek változások.
Az alábbiakban közereadjuk a jelenleg érvényes rendelési helyszíneket és időpontokat.

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Felnőtt háziorvosok:

Rendőrjárőr:

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

(+36) 20 516 5940
(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu

Gyermekorvos:

Városrendész:

Február 2–3.
Február 16–17.

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

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437

Városi Gyógyszertár:

Polgárőrség:

Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

Szent István Patika:

Január 26–27.
Február 9–10.
Február 23–24.
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JUBILEUMHOZ MÉLTÓ KARÁCSONYI
KONCERTNEK ÖRÜLHETTÜNK
Csodálatos műsorral kedveskedtek a közönségnek december 15-én este az evangélikus gimnázium aulájában a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
és tanárai. A közönség ízelítőt kapott az immáron 30 esztendeje önállóan működő
intézményben folyó, rendkívül sokrétű és színvonalas munkából.

A programot a gödöllői tagozat Dávid Gábor által
felkészített Csipetke néptáncsoportja nyitotta,
majd Nemecz Ézsiás Liliána és Balázs Martin, a
bagi tagozat növendékei tyukodi táncokat jártak.
Ők nemrégiben a Rákospalotán 6. alkalommal
megrendezett Gyermek és Ifjúsági Szólótánc Versenyen Aranypántlikás és Aranypitykés díjat szereztek, emellett a közönség különdíját is elnyerték. A néptánc-népzenei blokk ifjú népzenészek
által előadott darabokkal majd marosvásárhelyi
betlehemessel zárult, amit a Serteperte néptáncscsoport adott elő. Valamennyiük felkésztő tanára
Veresné Hajdú Zsuzsanna és ifj. Rónai Lajos volt.
A kalsszikus zenei műsorrészben elsőként a
Tücsök zenekar játszott, amelynek tagjai Mozart
Varászfuvola című operájából adtak elő részletet. (Felkészítő tanáruk: Nagyné Kánya Andrea.)
Ezt követően az éneké volt a főszerep, mégpedig
az evangélikus gimnázium általános iskolájának
tanulói jóvoltából, akik a Szálljatok le, szálljatok
le, karácsonyi angyalok című dalt énekelték, amit

2019. január

Hegedűsné Csák Mónika tanított be nekik. A közönség hallhatott egy nagyszerű zongora négykezest is Mc Fegan Louisa és testvére, Rebecca
jóvoltából. Ők Bizet Habanera, illetve Induló a
Carmen szvitből című darabját zongorázták el.
(Felkészítő tanáruk: dr. Magyari Zita.) A Fuvola Kamarazenekar Szegedi Sarolta vezetésével
Lightfool Dona nabis pacem-jét adta elő, majd
egy kamarakvintett következett Vivaldi: Tél című
hegedűversenyének első tételével. A hegedűszólót Nagyné Kánya Andrea növendéke, Samu
Barbara játszotta. A programot ezúttal is színesítették a püspökhatvani tagozat harmonikásai,
mégpedig a Flikk-ﬂakk polkával és a Tico-ticoval.
A zenészeket Blaskó Tamás József és Pál Lajos
készítették föl. Az ütős tanszak növendékei tanárukkal, Szaniszló Richárddal kiegészülve Spyro-Gyra: Carolina cimű számát szólaltatták meg.
Az iskola fúvós zenekara ezúttal a White Christmas című dal feldolgozását játszotta az intézmény címzetes igazgatójának, Rónai Lajosnak a

vezényletével. A műsort az intézmény szimfónikus zenekara zárta, amely ezúttal nemcsak az
iskola tanáraival bővült ki, hanem a gyerekek és
a Csengey iskola valamint az óvoda pedagógusaiból alakult alkalmi kórussal is. Nehéz megfogalmazni szavakban, hogyan hangzott ennyi torokból a Mennyből az angyal című dal. A java pedig
még hátra volt, ugyanis a zenekar és a kórus a
Polar Express című animációs ﬁlm betétdalaiból
is megszólaltatott néhányat, nagy-nagy sikert
aratva ezzel. Természetesen utolsó hivatalos zeneszámként a Podmaniczky-induló is fölcsendült. Azért fogalmaztam így, mert amikor már
szedelőzködött a közönség, több zenész mintegy
ráadásként a Wham együttes legendás számát, a
Last Christmas-t is előadta. Jubileumhoz méltó
estének tapsolhattunk, köszönet érte mindenkinek, aki ehhez valamilyen módon hozzájárult.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Tudomány

Naptársoroló

PROGRAMOKBAN IDÉN SEM LESZ HIÁNY
2018. decemberének első hetében immáron negyedik alkalommal vehettük kézbe a város önkormányzata által kiadott eseménynaptárt. A szép kivitelezésű kiadvány fotói
ezúttal a 60. születésnapját nemrégiben ünnepelő Petőfi Múzeum értékeit láttatják. Aki
az elmúlt hetekben belelapozott, láthatta, színes programokban – idén sem szűkölködünk majd. Nyilván az itt élők nyitottsága is kell ahhoz, hogy ezek sikeresen megvalósulhassanak. Az események előtt természetesen plakátok emlékeztetnek majd az
időpontokra, és reklámozás szempontjából fontos szerep jut a közösségi oldalaknak is.
A teljesség igénye nélkül szemezgettünk, mi vár ránk ebben az esztendőben.

Mire lapunk megjelenik, már túl leszünk a Magyar Kultúra Napján, amely tiszteletére a Városi
Könyvtárban Szirb György operanagykövet volt
vendég. A február a farsang és a bálok hónapja,
a Csengey iskola például február 9-én tartja ezt
a rendezvényét, amely egyben a nyolcadikos
osztályosok szalagavatója is. A Városi Óvoda
munkatársai február 23-án rendeznek jótékonysági bált, amelynek bevételéből az intézményük
eszközparkját szeretnék fejleszteni. Az Aszódi
Evangélikus Petőﬁ Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium március 2-án a Szülők-Nevelők
Báljára hívja az érdeklődőket. A Váci Szakképzési
Centrum Petőﬁ Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
és Kollégiuma idén nem tartja meg ezt az eseményt. Március 9-én ugyanakkor ismét megrendezik az Országos Frankofón Karaoké Versenyt,
amelyen minden évben eredményesen szerepelnek az aszódi középiskola diákja.
Március 15-e tiszteletére a Városi Könyvtárban rendhagyó könyvtári, illetve múzeumi
foglalkozásokra kerül sor. A városi ünnepséget
ezúttal is a forradalom napján a szokott helyszínen (Tabán tér ) tartják.
A PAMI ebben a hónapban a Miből lesz a cserebogár? című programján keresztül mutatja meg
azt, ennyire tehetségesek a legﬁatalabb növendékeik, április elsején pedig a művésztanárok
adnak koncertet a klasszikus zene kedvelőinek.
Április 11-én a Költészet Napján Aszód Város Önkormányzata és az AVKK immáron 44. alkalommal
rendezi meg a Petőﬁ Szavalóversenyt. Április 13án újra lesz Húsvéti Vásár városunk főterén, és e
napon kerül megrendezésre a Rákellenes futás
is. Április 18-án a Magyar Holokauszt áldozataira
emlékeznek a Kistérségi Gondozási Központ épületénél. Izgalmas – egyben új - programnak ígérkezik április 26-án a PAMI Zeneiskolák éjszakája
– egy este Kodállyal című rendezvénye.
Május elsejének reggelén a PAMI fúvószenekara ébreszti a város lakosságát. Május 4-én a két
középiskola végzős diákjai ballagnak el. Május
8-án Aszód Város Önkormányzata ezúttal is köszönti településünk legﬁatalabb polgárait, akik
az utóbbi egy esztendőben születtek. Május 18án benépesül a Szabadság tér, e napon immáron
harmadik alkalommal kerül sor a Galga menti

Térzene és Néptánc fesztiválra. Egy héttel később
a IV. Generáció Napja alkalmából a Szent István
térre várják az érdeklődőket egy közös piknikre.
Tavaly nagy sikert aratott a hagyományteremtőnek szánt Csengey Gála, így ezt május 31-én
ismét s megrendezi az iskola.
Június 1-jén a Stellaria Media Nőikar tartja
évadzáró koncertjét, míg 15-én a PAMI növendékei lépnek pódiumra az evangélikus gimnázium aulájában.
Június 17-én már a táborozások kezdődnek.
A gyerekeknek ezúttal is több intézmény, az önkormányzat, illetve az egyházak kínálnak majd
nyári elfoglaltságot.
Sokan várják a Múzeumok éjszakája programot,
amely tavaly sajnos elmaradt a beszakadt parkoló
miatt. Remélhetőleg ez év június 22-én nem lesz
akadálya annak, hogy az intézmény újra érdekességet sokaságát kínálja a kultúrát kedvelőknek.
Július 6-án az önkormányzat szervezésében
kezdődik az immáron hagyományosnak mondható Nyári Zenei Est rendezvénysorozata. Ebben
a hónapban minden szombaton egy-egy zenei
csemege várja az aszódiakat és a környékbelieket
a Szabadság téren megrendezendő eseményen.
Ha augusztus, akkor Aszód Fesztivál, amelyre
immáron 29. alkalommal kerül sor. A rendez-

vény ezúttal három napos lesz. A Szent István
napi ünnepségre augusztus 20-án kerül sor.
Ebből az alkalomból az önkormányzat rajz és
fetménypályázatot hirdet „Az én városom” címmel. A részletes felhívást rövidesen közreadjuk.
Szeptemberben ismét lesz Helytörténeti séták
rendezvény, amelyen a város nevezetességeivel,
érdekességeivel ismerkedhetnek meg a kíváncsiskodók. 23-tól a Népmese hete kezdődik és két hétig tart a Városi Könyvtárban, illetve a múzeumban.
Október második hetében az Országos
Könyvtári Napok keretében lesznek programok
a Városi Könyvtárban, illetve megnyílik a 13.
Aszódi Honismereti Akadémia, amely 4 alkalommal, csütörtök esténként nyújt kimozdulási
lehetőséget othonról.
Október 19-én pénteken – amely az akkori
hosszú hétvége kezdete – ismét a művésztanárok adnak koncertet. Október 31-én a reformáció jegyében kerül sor emlékestre.
Aranyos színfolt a programok között az óvodások Márton-napi felvonulása, amelyre november
11-én hétfőn kerül sor. November 19-én a Miből
lesz a cserebogár második koncertjén újra a legﬁatalabb zenészek játszanak majd. November
30-án már az adventi jegyében rendeznek kézműves foglakozást a Városi Könyvtárban.
Dcember 6-án újra eljön a Mikulás, az önkormányzat-e napon köszönti a jubileumi születésnapos szépkorú aszódi állampolgárokat, és
ekkor tartják a Karácsonyi Vásárt is.
December 8-án a Stellaria Media Nőikar segít
ráhangolni bennünket a karácsonyra. A koncertnek ezúttal az evangélikus koncert ad majd
helyet. A Podmaniczky zeneiskola növendékei
december 14-én tartják karácsonyi koncertjüket.
Érdemes tehát szem előtt tartani az eseménynaptárt. Mindenkinek sok jó alkalmat kívánunk
a kikapcsolódásra!
R. Z.
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Portré

A KARÁCSONY LÁBTÖRÉST,
A BÚÉK SIKERT HOZOTT DORKÁNAK
A sors néhány hete alaposan próbára tette a Mindenki című Oscar-díjas film egyik
főszereplőjének, Gáspárfalvi Dorkának a türelmét. A korábban artistának készült
gyermekszínész karácsony előtt ugyanis eltörte a lábát, így néhány hétig kénytelen volt visszavenni egy kicsit a tempóból. Ám aki azt gondolná, teljes ágynyugalomban töltötte az ünnepeket, az téved, örökmozgósága miatt a fekvőgipszet is
meg kellett erősíteni. A beszélgetésre éppen a kórházból – immáron járógipszben
– érkezett, ám előtte egy szinkronhang válogatáson vett részt Budapesten.

vallanák, hogy a telefonjaik apró kis titkokat is
rejtenek.

– Dorka, volt már eltörve a lábad?
– Nem, még soha, pedig előtte négy évig
jártam az artistaképzőbe, és közben kaszkadőrködtem is. Talán ezért viselem ennyire
nehezen, hogy a mozgásomban némileg korlátozott vagyok.
– A közönség nemrégiben ismét láthatott
Téged a mozvásznon. Goda Krisztina BÚÉK
című ﬁlmjében az egyik főszereplő kamasz
korú lányát alakítottad. Hogyan kerültél a
ﬁlmbe?
– Többfordulós castingon vettem részt előtte. Természetesen van olyan is, amikor valakit
kiválasztanak egy karakterszerepre, és egyszerűen meghívják a produkcióba, de most
nem így történt. Az első fordulóban – ahol
egyébként a rendező ott sem volt – a ﬁlm egy
kis részletét vették föl velem, ezt követően
értesítettek, hogy lesz második, végül harmadik forduló. Ez természetes folyamat, még
a színészóriások – pl Meryl Streep- is járnak
válogatásra.
– Teljesen más karaktert kellett alakítanod,
mint a Mindenki című ﬁlmben. Mennyire
érintett meg a BÚÉK! mondanivalója?
– Egy mindennapos történetet dolgoz fel,
olyat, ami bárkivel megtörténhet. A mobiltelefonok életünk részévé váltak, és sok esetben
részesei, okozói a konﬂiktusoknak.
– Ennyire hamis volna a világ, mint amit a
ﬁlmben látunk?
– Minden második ember kezében okostelefont lehet látni. Szerintem nagyon sokan be-

2019. január

– A ﬁlmbeli szereped alapján Neked is van
egy kis stiklid. Nem vagy őszinte az édesanyádhoz…
– Nem hinném, hogy egy tinilány mindent
megoszt ebben az időszakában az édesanyjával vagy a szüleivel. Nem akarok általánosítani,
de a kamaszkorban bennünk van az a vezérmotívum, hogy lassan a magunk útját szeretnénk
járni, és nem kell mindent tudni rólunk még a
szüleinknek sem.
– Te voltál a ﬁlm legﬁatalabb szereplője.
Mennyire volt könnyű a többiekkel együtt
dolgozni?
– Nagyon egyszerű volt, mindenki közvetlenül viselkedett velem, könnyű volt megtalálni
az összhangot. A legtöbbet Elek Ferenccel lehetett viccelődni, és a ﬁlmbéli édesanyámmal,
Szávai Viktóriával.
– Rengeteg helyre hívnak szerepelni. Te voltál Sissy Gödöllőn az Erzsébet-napon, hívnak
szavalni, műsort vezetni. Megtanultál már
nemet is modani adott esetben?
– Attól fögg, mire. Nekem nagyon tetszik,
hogy sokfelé hívnak, és amíg úgy érzem, hogy
bírom, szinte minden elvállalok. Ugyanakkor a
BÚÉK című ﬁlm szerepe miatt – a rendező rövid, sötét hajú lányt képzelt a szerepben – le
kellett volna vágni a hajamat. Na, erre tényleg
azt mondtam, hogy nem! Így a rendező volt
kénytelen engedni.
– Nemrégiben egy televízió sportműsorában láttam egy Veled készült beszélgetést.
Abból az derült ki, hogy nagyon tehetséges
vagy légtornában is. Ezt is űzöd még?
– Ezt már csak kizárólag otthon. Persze sokan
mondják, hogy ez nem ugyanaz, mint eljárni
az artistaképzőbe vagy valamilyen sportklubba, és úgy edzeni magam, de én próbálok
igazodni a lehetőségeimhez. Vannak otthon
sprteszközeim, és rendszeresen karbantartom
az izmaimat.
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– Hogyan osztod be úgy a napodat, hogy tanulni is maradjon időd?
– Az első hely mindenképpen a tanulásé.
Ezért is döntöttem úgy másfél évvel ezelőtt,
hogy otthagyom az artistaképzőt, és az aszódi
evangélikus gimnáziumban tanulok tovább,
ott, ahol korábban a nővérem is végzett.
Igyekszem jelezni a válogatásoknál is, hogy
nekem délelőtt iskola van, délutánra, estére
tegyék a meghallgatásokat. A másnapra való
felkészülést pedig akkor csinálom, amikor alkalmam van, akár utazás közben is.
– A beszélgetésre éppen egy szinkronhang
meghallgatásról érkeztél. Elárulod, mihez
adnád a hangod?
– Egy egészestés animációs ﬁlm főszereplőjének egy lánynak keresik a magyar hangját.
Két hangot is keresnek, egy gyermek-és egy
felnőtt korit. Erre hívott meg az ügynökség.
A ﬁlm egy részletét kellett felovasnom. Bár
én a gyermekhangra pályáztam, a meghallgatáson azt modták, próbáljam meg a nagyobb szerepet, mert a kicsire már túl érett
a hangom.
– Valahányszor interjút látok vagy olvasok
Veled, arra a kérdésre, hogy mivel fogsz a
későbbiekben foglalkozni, mindig az állatorvosi hivatást emlegeted. Édesapád is
az. Ugyanakkor amit most csinálsz, azt is
szereted, ráadásul sikeres vagy. Nagy dilemma…
– Tényleg nagyon nehéz ez a kérdés, két éve
folyamatosan felteszem magamnak, hogy hogyan, merre folytassam. Ráadásul mást már itt
van a nyakamon a fakultáció választás, rövidesen tényleg döntenem kell. Annyi változás azért
történt, hogy már nem az állat- hanem a humánorvosi hivatást választanám, ha mégsem a rivaldafény mellett döntök.
– Hol láthat legközelebb a közönség?
– Valószínűleg Gödöllőn. Az a hölgy ugyanis,
aki az Erzsébet-napokat rendezte, meghívott
egy másik műsorába is. Ez valószínűleg tavaszszal kerül majd bemutatásra.
– Rövidesen átadják az idei Oscar-díjat. Figyelemmel szoktad kísérni az eseményeket?
– Hogyne, de azóta teljesen más szemmel nézem. Egyszerre érzem közelinek – hiszen alig
két éve. hogy ott állhattunk mi is – és távolinak.
Ám az ott megtapasztalt hangulat és légkör
mindig felidéződik.

R.Z.
Kép: Dorka archívuma
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Helyi kultúra

HÉT INTÉZMÉNY, 25 MILLIÓ FT,
SOK-SOK PROGRAM
Karácsonyi ajándéknak is beillett a hír, amely arról tájékoztatta az Aszód Városi Kulturális Központot, mint gesztorintézményt, hogy 25 millió Ft-ot nyert a VEKOP 7.3.4-17
Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázaton. Az elnyert
összeg segítségével hét intézmény valósíthatja meg oktatási és kulturális céljait.

– A pályázatot még 2017-ben benyújtotta az
Aszód Város Kulturális Központ – tájékoztatta
lapunkat Koncz István a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, egyben
a projekt menedzsere. – Hosszú időn keresztül
semmi hírünk nem volt, csupán tavaly december
elején értesítettek bennünket arról, hogy a pályázat 100 %-os támogatásban részesült.
Az említett pályázatnak korábban már volt
egy „ikertestvére”, mégpedig 2010-ben. Akkor az Aszódi Szabadidősport Egyesület és az
Aszódi Városi Könyvtár bonyolított le közösen
egy hasonló projektet, szintén több intézmény
részvételével. A pályázat megírásában, az adminisztrációs tevékenységek elvégzésében és
az elszámolás lebonyolításában pedig ugyanaz
a soproni cég működött közre, aki most is segít.
A nyertes projektben a gesztorintézmény mellett városunkból a Napsugár Óvoda, a PAMI és a
Csengey Gusztáv Általános Iskola érintett, mellettük a hévízgyörki általános iskola, az ikladi álta-

lános iskola domonyi tagintézménye és a ceglédi
katolikus általános iskola vállalt feladatokat. Az
intézmények az elnyert összegből a projektben
megjelölt terveik arányában részesülnek. Az igazi
nyertesek azonban minden bizonnyal a gyermekek lesznek, akik az elnyert összegnek köszönhetően rengeteg programban vehetnek majd részt.
Csupán néhány esemény ízelítőként, a teljesség
igénye nélkül: a Csengey iskola vetélkedőt, témanapot és tábort valósít meg, a Napsugár Óvoda
többek között drámapedagógiai foglalkozásokat, játékos gondolkodásfejlesztést, témahetet,
bábszínház látogatást jelölt meg célként, a PAMI
szolfézsversenyt, népdaléneklési és néptánc versenyt szervez, zenei tehetség gondozást végez,
táborokat tart, az AVKK többek között vetélkedőket, nyári táborokat, szakköröket szervez stb.
A projekt február 1-jén startol, az érintett intézményeknek másfél évük van a célok megvalósítására.
R. Z.

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium
konyhájáról
„A” és „B” menü választás
Ára: 700 Ft / adag
Telefon:
(+36) 30 742 7972
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Sport

AZ ASZÓD FC U14-ES CSAPATA IS
ŐSZI BAJNOK
A labdarúgásról szóló cikkeinkben legtöbbször az Aszód FC felnőtt csapat eredményei, illetve az ezzel kapcsolatos információk szerepelnek. Pedig van büszkélkedni
való az utánpótlás korúak esetében is. Az egyesület U14-es gárdája például hét győzelemmel és egy vereséggel a tarsolyában vezeti a Gödöllő körzeti másodosztályú bajnokságot. Edzőjük Kovács Erik. A fiatal tréner egyben a felnőtt csapat aktív játékosa.

Az ifjú palánták eredménye azért is megsüvelendő, mert az ellenfelek többsége szintén
nagy múltú egyesületekhez tartozik, elég csak
Bagot, Ikladot, Isaszeget vagy Gödöllőt említeni, ahol eleve nagyobb létszámból tudnak
meríteni a szakemberek. A sportolni, focizni
akaró gyerekek száma az utóbbi időben nagyon lecsökkent, olyannyira, hogy a környéken
Hévízgyörkön, Galgahévízen stb. nem is tudnak
indítani utánpótlás korú csapatokat. Kovács
Erik szerint összetett problémáról van szó. Egyfelől nagyon erős a technikai újdonságok, az
internet, a számítógép stb eltérítő ereje, másfelől az MLSZ utánpótlás programja előírja a korosztályos csapatok versenyeztetését. Ez Aszód
viszonylatában – ahol össszességében nem
csökkent a ﬁatalok száma – azt jelenti, hogy
több csapatra kell osztani a meglévő létszámot.
Megﬁgyelhető az is, hogy ahogy idősödnek az

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Január
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26–27.: dr. Szőke Zsolt

20 956 6529

Február

2–3. dr. Márton János
9-10. dr. Fodor Sándor
16-17. dr. Németh Mihály
23-24. dr. Dobos László
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30 400 9819
20 446 0938
30 275 4718
20 925 3824

ifjú labdarúgók, úgy fordulnak el a sportágtól,
és választanak más foglalatosságot. Ebben nyilván közrejátszik, hogy többen nem helyben járnak iskolába, egyre nagyobb terhelést kapnak
a tanulás során, kialakulnak az első párkapcsolatok vagy ők maguk változtatnak a fontossági
sorrenden. Mindezen hatásokat kell ellensúlyozni valamivel. Az ifjú tréner szerint ilyenkor
mindig valami plusz motiváció segíthet.
– Nem nagy dologra kell gondolni, hanem sokszor egészen kicsi ﬁgyelmességekre. Virtuálisan
otthon is lehet focizni, a pályán kell, hogy újabb
élmények, valós impulzusok érjék őket. Az egészen kicsiket még motiválja, hogy kapnak egyesületi felszerelést, a nagyobbakat már nem. Az ő
esetükben inkább a közösségépítő lehetőségeket
kell megragadni. Ilyen az edzőtáborozás, a közös
NB I-es mérkőzésen, korosztályos tréningeken tett
látogatás, edzőmérkőzések szervezése stb. Sokszor az edzés után a legjobb teljesítményt nyújtó
focistáknak kiosztott csoki is eredményezheti azt,
hogy újra és újra kijöjjenek a pályára.
Az uutánpótlás nevelés egyik természetes célja,
hogy a tehetségesnek mutatkozó gyerekek a későbbiekben nagyobb egyesületekben kapjanak
lehetőséget. Aszódról az utánpótlás bázisának
számító Gödöllőre, onnan pedig az MTK utánpótlás központjába, a Sándor Akadémiára kerülhetnek a legjobbak. Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha az ifjú labdarúgóban van akaraterő,
kitartás, és nem mellesleg támogató szülői háttér.
– Amikor különböző tornákon szerepelünk,
szoktunk játékosmegﬁgyelőket hívni – avat be
a részletekbe a ﬁatal tréner. – A mi feladatunk
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ugyanis az, hogy megadjuk a feljebb lépés esélyét
a ﬁataloknak, még akkor is, ha a csapatunk érdeke azt kívánná, hogy nálunk maradjon. De hangsúlyozom, manapság már nem elég a tehetség,
rengeteg lemondás kell ahhoz, hogy valaki felnőtt
korára eljusson az élvonalbeli szereplésig.
Kovács Erik az U14-es csapata legnagyobb
erejének azt tartja, hogy a közösség magja már
5-6 éve együtt játszik, és végig képzett szakemberek foglalkoztak velük. Mentálisan is erősek,
képesek adott esetben egy-egy mérkőzés eredményét számukra kedvezően megfordítani.
Nincs gond az edzéslátogatások számával sem,
ezen mutató náluk a legjobbak közé tartozik.
– Ha azt kérdezed, bajnokok leszünk-e, nyilván
azt mondom, jó volna. A felkészülést már megkezdtük, és jóleső érzés volt, hogy az ünnepek
után a csapat tagjai sorra kerestek, hogy mikor
kezdünk végre edzeni. Különféle tornák segítségével lesz módunk ráhangolódni a bajnokságra.
Azt tartom a legfontosabbnak, hogy a rám bízott
utánpótlás játékosok igazi közösségként működjenek, és képesek legyenek egymásért is küzdeni.
Ha ez megvalósul, talán tettünk valamit ezért a
szép sportágért, és az erőfeszítéseik nyilván az
eredményekben is megmutatkozik majd.
Szöveg: R.Z.
Kép: Aszód FC archívuma

Aszódon

FŐUTCAI IRODÁK
KIADÓK!
Nagy iroda, ügyfélváró,
teakonyha, vizesblokk.
Egyben 100 négyzetméter
vagy irodánként is.
Minimum egy iroda
bérlése esetén

25.000 Ft/hó+ rezsi
+36 70 389 6705
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Sport

SAKKÉLET AZ EGA-BAN 2018/19-BAN
Intézményünkben kiemelt helyen szerepel a sportolás. A mindennapi testnevelés,
a délutánonkénti szakkörök, a tanulás utáni fakultatív testmozgás mind, mind az
egészséges életmódra nevelést szolgálják. Ebbe a célkitűzésbe illeszthető a sakkozás is, amely elsősorban a logikai képességek fejlesztését, a kitartásra, a céltudatosságra való felkészítést segíti.
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Hetente két alkalommal (kedd, csütörtök) az
evangélikus általános iskolában találkozom
a sakkozás iránt érdeklődő diákokkal, ahol az
elméleti sport alapjainak megismertetése mellett, feladványok megfejtésére és sakkozásra
is marad a rendelkezésre álló egy-egy órában.
E két napon túl, a gimnáziumunk könyvtárában
várom minden délutánazokat a diákokat, aki
szívesen sakkoznak egymással avagy velem.
Ebben az évben immár hatodik alkalommal
(2014-től évente) adott helyet intézményünk a
Sakk Diákolimpia Pest megyei döntőjének. 2019.
január 5-én illetve január 12-én az egyéni összecsapások zajlottak le hat korcsoportban. A két
alkalomra közel másfélszáz versenyző érkezett.
A Pest megyei sakkozás színvonalát mutatja,
hogy ez az egyetlen régió az országban, ahonnan korcsoportonként az első két helyezett az
országos döntőbe jut, amelyet idén is Miskolcon
rendeznek meg 2019. márciusában. Ez a tény
mindenképpen arra mutat, hogy Solymosi László
a Pest megyei Sakkszövetség elnöke (az 1980-as
évek óta) és munkatársai (edzők, versenybírók,
pedagógusok) nagyszerű munkát végeznek. A
versenyzőket kisérő szülők és edzők közül többen kiemelték a nagyszerű aszódi versenykörülményeket, amelyek véleményük szerint az
országban a legjobbak közé tartoznak. Ez a dicséret elsősorban Veizer Valéria igazgatónő és Dr.
Roncz Béla címzetes igazgató munkáját illeti. Az
idei megyei diákolimpiai döntőben 16 diákunk
indult egyéniben. Hárman közülük az országos
döntőbe jutott: Tóth G. Brigitta II. korcsoport, Orgoványi Dóra V. korcsoport, Rajkó Zsuzsanna VI.
korcsoport. Bízunk benne, hogy az előbbiekben
említett miskolci országos döntőn iskolánk jó hírét öregbítik. Még hátra van a csapatverseny megyei döntője, amelyet szintén nálunk rendeznek
meg 2019. január 26-án. Az EGA is indít csapatot.
Az Aszódi Evangélikus Petőﬁ Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium ötödik éve működő sakkszakosztálya alapítása óta minden évben részt

vesz a Pest megyei Sakkszövetség által szervezett
bajnokságban. Öt fős csapatunk a Herczeg-csoportban indul. Jelenleg az erősorrendi listán tizenhat versenyző szerepel. Közülük nyolcan az iskola
jelenlegi és volt diákja. Ketten a Csengey Gusztáv
Általános Iskolában tanulnak. Négy tanár is segíti
a versenyzést, két szülővel együtt. A csapat átlagéletkora 30 év. A legﬁatalabbak 11 évesek, a
legidősebb Tóth József 74 éves, aki elsősorban az
evangélikus egyházhoz való kötődése miatt kérte a csapathoz való leigazolását. Ő Pásztóról jár
hozzánk. Az ottani helyi tévé szerkesztője, mellette nagyszerű fotós. A jelenlegi bajnokságban
öt fordulót követően három döntetlennel és két
vereséggel a középmezőnyben vagyunk. Tizenhárom közül a hetedik helyet foglaljuk el. Pontszerzőink: Kapitz Dominik (3), Rajkó Zsuzsanna, Rajkó
Márton (2), Garczik Gábor, Tóth József (1,5). Ebből
az eredményből is kitűnik, hogy diákjaink nagyszerűen szerepelnek, hiszen a pontok többségét
(7) ők gyűjtötték. Bízunk benne, hogy a hátralévő
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mérkőzéseken hasonló sikerrel szerepelnek. Ne
felejtsük el, hogy az Aszód EGA csapat a felnőtt
bajnokságban szerepel, mi vagyunk az egyetlen
középiskolai csapat. Ezúton is kérjük és várjuk jelentkezését azoknak a sakkozóknak, aszódiaknak
illetve a környékbelieknek, akik szívesen sakkoznának az EGA Aszód szakosztályában.
Koncz István

ELŐZZÜK MEG A LAKÁSTÜZEKET!
Az év első két hetében már huszonhatan sérültek meg lakástűzben, tizenegy
emberen pedig nem lehetett segíteni. Mind a sérülések, mind a lakástüzek
megelőzhetők néhány egyszerű szabály betartásával.

A közhiedelemmel ellentétben a lakástüzek
többségénél a mérgező füst okoz tragédiát.
Mindez megelőzhető egy néhány ezer Ft-ba kerülő, jó minőségű füstérzékelő műszerrel, ami 85
decibeles hangerővel jelez a tűz keletkezésekor.
Évente csaknem négyszáz lakástűz keletkezik a tűzhelyen, vagy a sütőben felejtett étel
miatt. Érdemes főzés közben ébresztést beállítani, hogy más ne vonja el ﬁgyelmünket a
készülő ételről.
Sokan vesztik életüket dohányzás miatt keletkezett tűzben. Soha ne dohányozzon az ágyban!

Sok tűz keletkezik elektromos zárlat miatt.
Otthonunk elektromos rendszerét mindig
szakember telepítse és ellenőrizze! Azokat a
kisgépeket – hajvasaló, hajszárító, kávéfőző,
mobiltöltő –, amelyeknek nem kell egész nap
feszültség alatt lenniük, ne tartsuk áram alatt!
Sérült vezetéket, hibás hosszabbítót, elosztót
soha nem szabad használni!
Forrás:
www.katasztrofavedelem.hu
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