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A naív festő hagyatékának megőrzése a Galga mentén élők közös feladata

KIÁLLÍTÁSSAL ÉS KÖNYVBEMUTATÓVAL 
EMLÉKEZTEK VANKÓNÉ DUDÁS JULIRA 
Kiállítással egybekötött könyvbemutatót rendeztek Vankóné Dudás Juli születésé-
nek 100. alkalmából az Aszód Város Kulturális Központ Közérdekű Petőfi  Muzeális 
Gyűjtemény Galériájában.  Az eseményre február 16-án, Julianna napján került sor. 
A dr. Klamár Zoltán és Villányi Péter néprajzkutatók által készített kiadvány meg-
jelenését – amelyet dr. Klamár Zoltán és Villányi Péter néprajzkutatók készítettek 
– az Agrárminisztérium, a Hungarikum Bizottság és a Galgamácsai Hagyományőr-
ző Egyesület támogatta. 

A szép számú közönség elsőként a galgamácsai 
Mácsai Menyecskék – Őszirózsa Nyugdíjas  Klub 
tagjainak vidám dalaival hangolódhattak rá az 
eseményre. A népi énekeknek  szép háttere volt 
a naív festő sok-sok munkája, illetve családi fotói, 
amelyekből a kiállítás készült. A galéria bejárat-
tal szembeni falát többek között az a Lakodal-
mas című kép díszítette, amely korábban a 40 
Galga Vezetésbiztosító Ezred laktanyája múzeu-
mában volt látható. Amikor a helyőrség bezárása 
nyilvánvalóvá vált, a festmény – számos más tár-
ggyal együtt  – a Petőfi  múzeumba került. 

A kiállítást eredetileg Vécsey László országgyű-
lési képviselő nyitotta volna meg, ám a honatya 
más, halaszthatatlan elfoglaltságára hivatkozva 
ezt az utolsó pillanatban lemondta. A köszöntők 
sorát így Sztán István, Aszód Város polgármestere 
kezdte, aki elsőként megköszönte a galgamácsai-
aknak a kiállítás megrendezését, majd egy törté-
nettel elevenítette föl Vankóné Dudás Juli alakját. 
Egy a Helyőrségi Klubban rendezett kiállítás alkal-
mából ő ment gépkocsival a művészért, csakhogy 
késett néhány percet. Juli néni eléállt, és toppan-
tott néhányat a csizmájával: – Katona, késett! Ez a 
késés miatti szapulás egészen addig tartott, amíg 
– végül időre – be nem értek a Helyőrségi Klubba.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Az utazás menetideje növekedett, de nincs tumultus

A MÁV SZERINT ZÖKKENŐMENTESEN 
ZAJLIK A FELÚJÍTÁS
Február 4-től teljes vágányzár mellett zajlik a Budapest-Hatvan vasútvonal Aszód 
és Pécel közötti szakaszának teljes felújítása. A két város között vonatpótló au-
tóbuszokkal szállítják az utasokat. Az első időszak azt mutatja, a munkába járók 
felkészültek a változásra, és sokan  más közlekedési eszközöket vesznek igénybe. 
Emiatt az M3-as autópályán érzehetően nagyobb lett a forgalom. Aki a vonatpótló 
autóbuszokat választja,  menetidő növekedésre számíthat. 

Az InterCity-járatokat helyettesítő pótlóbu-
szok nem érintik Aszódot, Budapest és Hat-
van között közlekednek az M3-as autópályán. 
A gyors- és a személyvonatok pótlóbuszait, 
amik Pécel és Aszód között közlekednek, elté-

rő színű jelzéssel és számozással különbözte-
tik meg.

A vonatpótló autóbuszok az aszódi vasútál-
lomásról indulnak, illetve oda érkeznek. Sajnos 
városunkon belül  másutt nem állnak meg. Fon-

tos tudni, hogy az autóbuszon nem lehet jegyet 
váltani, azt a MÁV állomásokon kell megtenni.

Gödöllőn az autóbuszok nem a vasútállomáson 
vesznek fel utasokat, hanem az autóbusz állomá-
son, a vonatpótló autóbuszok számára kialakított 
megállóhelyen. Aki nem kíván Isa szegen és Pé-
celen keresztül bumlizni, és ott ismét átszállni, 
választhatja a HÉV vonalát is. A H8-as vonalon a 
vonatok indulási időpontjai az eddig megszokott-
hoz hasonlóak. Jelentős eltérés azonban, hogy 
hétköznaponként Gödöllőről az Örs vezér tere 
felé közlekedő vonatok közül több – reggeli csú-
csidőben minden második vonat – Szentjakab, 
illetve Zsófi aliget, Kistarcsa, Kistarcsa kórház és 
Ilonatelep megállóhelyeken nem állnak meg. A 
vasúti jegyek és bérletek a HÉV-en is érvényesek. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2019. január 21. | Soron kívüli képviselő-testületi ülés

1/2019. (I.21.) ÖKT sz. határozat PM_ 
CSAPVÍZGAZD 2018 pályázaton önerő 
biztosításáról
1. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a PM_ CSAPVIZ-
GAZD2018 pályázaton önerő biztosításáról 
szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy: hogy 
megerősíti 162/2018 (XII. 13.) ÖKT sz. határoza-
tában hozott azon döntését, miszerint indulni 
kíván a PM CSAPVÍZGAZD 2018 jelű pályázaton.

2. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat kere-
tében az alábbi helyszíneken kíván fejlesztést 
megvalósítani Aszód városában:

• Galga utca 6 81 /16 hrsz.
• Galga utca 704 hrsz.
• Kerekréti utca 681 /24 hrsz.
• Céhmester utca 681/5 hrsz.
• Céhmester utca 675/6 hrsz.
• Berkes utca 033/3 hrsz.
• Berkes utca 660 hrsz.
• Iparos út 681/4 hrsz.
• 675/8 hrsz. árok.

A projekt megvalósításának összköltsége az 
alábbiak szerint alakul:

A forrás megnevezése összeg (Ft) %
A támogatási konstruk-
ció keretében igényelt 
támogatás

203 791 041 95,00

Saját forrás összege 10 725 844 5,00
támogatást igénylő 

önereje
10 725 844 5,00

hitel 0 0,00
egyéb (pl.: civil szervezetek 

hozzájárulása, lakossági 
hozzájárulás, stb.)

0 0,00

Projekt összes forrása 214 516 886 100,00

3. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a projekthez szüksé-
ges 10.725.844 Ft, azaz tízmillió-hétszázhuszon-
ötezer-nyolcszáznegyvennégy forint önerőt a 
2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

2019. január 24. 

2/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat az 
Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitva-
tartási rendjének jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat fenntartásában működő 
Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjét 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében kapott fel-
hatalmazás alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Aszódi Napsugár Óvoda (Aszód, Szent Imre u. 1.)
• 2019. július 22- augusztus 16. nyári szünet 

miatt zárva lesz.
• Szünet utáni első nevelési nap: 2019. au-

gusztus 21. (szerda)
Szivárvány Tagóvoda (Aszód, Falujárók útja 5. )
• 2019. június 24- július 19. nyári szünet miatt 

zárva lesz.
• Szünet utáni első nevelési nap: 2019. július 

22. (hétfő)
A fenntartó vállalja, hogy ezen időpontok alatt 
a szülő(k) kérésére gondoskodik gyermekük 
óvodai ellátásának megszervezéséről.

Felkéri az Aszódi Napsugár Óvoda vezetőjét, 
hogy az egységek zárva tartásáról, és a gyermekek 
ellátásának lehetőségéről tájékoztassa a szülőket.

3/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat az 
Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartá-
si rendjének jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat fenntartásában működő 
Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak sze-
rint hagyja jóvá: 2019. július 08-tól július 26-ig

A fenntartó vállalja, hogy ezen időpont alatt a 
szülő kérésére gondoskodik gyermeke intézmé-

nyi gondozásának megszervezéséről, és felkéri 
az Aranykapu Bölcsőde vezetőjét, hogy az intéz-
mény nyári zárva tartásáról, és a gyermekek el-
látásának lehetőségéről tájékoztassa a szülőket.

4/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat az 
Aranykapu Bölcsőde Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) 
bekezdés d) pontjában foglaltak értelmében 
az Aranykapu Bölcsőde Szervezeti és Működési 
szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint jó-
váhagyja, egyidejűleg 89/2016.(V.31.) ÖKT sz. ha-
tározattal jóváhagyott szabályzatot módosítja. 
Utasítja az Intézmény Vezetőjét, hogy az Intéz-
mény Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltakról az érintetteket írásban tájékoztassa.

5/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat ki-
egyenlítő bérrendezési alap támogatá-
sára benyújtandó pályázatról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a kiegyenlítő bérrendezési alap támo-
gatására benyújtandó pályázatról szóló előter-
jesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a 
pályázatát benyújtja.

2. Aszód Város Önkormányzat vállalja, hogy a 
Magyarország 2019. évi központi költségveté-
séről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekez-
désében szereplő összeg mértékéhez képest 
– az Aszódi Polgármesteri Hivatal vonatkozá-
sában – 2019. évre az illetménylapot emelt ösz-
szegben, 50 000 forintban állapítja meg.

3. Felhatalmazza a Polgármestert a MÁK felé 
szükséges dokumentumok benyújtására elekt-
ronikus úton az ebr42 önkormányzati informá-
ciós rendszeren és papír alapon, valamint az 
esetleges, hiánypótlások, javítások megtételére.

6/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat ille-
gális hulladéklerakók felszámolására 
kiírt pályázaton történő indulásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy indulni kíván az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által az illegális hulla-
déklerakók felszámolására kiírt pályázaton.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályá-
zat támogatási keretének fi gyelembe vételével 
jelölje ki azokat az illegális hulladéklerakókat, 
ahonnan a hulladék elszállítása a pályázat kereté-
ben megtörténik, felhatalmazza továbbá három 
vállalkozótól árajánlat bekérésére a hulladékszál-
lítási tevékenység elvégzésére és a nyertes pályá-
zóval a szállítási szerződés megkötésére.

7/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat az Aszód 
Városi Kulturális Központ igazgatójának 
áthelyezési megállapodásáról
1. Aszód Önkormányzata Képviselő- testülete a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény 
26. § (1) (2) bekezdése alapján úgy döntött, hogy 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
– mint áthelyező szerv –, és a Néprajzi Múzeum – 
mint fogadó szerv –, valamint Odler Zsolt közalkal-
mazott megállapodnak abban, hogy 2019. február 
1. napi hatállyal Odler Zsolt áthelyezésre kerül a 
Néprajzi múzeumba könyvtáros munkakörbe.

2. Aszód Város Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az 1. pontban megjelölt megál-
lapodás aláírására.

8/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat az Aszód 
Városi Kulturális Központ az intézmény-
vezetői tisztség betöltetlenségére vonat-
kozó helyettesítési rendnek megfelelő 
ideiglenes vezetői megbízásra
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Az Aszód Városi Kulturális Központ in-
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tézményvezetői feladatainak ellátásával in-
tézményvezetői tisztség betöltetlenségére 
tekintettel ideiglenesen Tóth Zsuzsanna közal-
kalmazottat, az intézmény jelenlegi könyvtáros 
igazgatóhelyettesét bízza meg 2019. február 1. 
napjától a pályázati eljárás lefolytatásáig,

2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
munkajogi és MÁK felé történő intézkedések, 
valamint az esetleges, hiánypótlások, javítások 
megtételére.

9/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat az Aszód 
Városi Kulturális Központ igazgatói (ma-
gasabb vezetői ) pályázat kiírásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- testü-
lete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. 20/A. és 20/B. §-ai alapján pályázatot 
ír ki az Aszód Városi Kulturális Központ – mint 
integrált kulturális intézmény – magasabb ve-
zetői beosztásának betöltésére. Megbízza a 
jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében 
meghatározott tartalommal a pályázat közzé-
tételéről és előkészítéséről gondoskodjon.

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
pályázat véleményezéshez Országos szakértői 
névjegyzékből szakértőt kérjen fel.

3. Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete felhatalmazza Polgármestert, hogy a Kjt. 20/A 
§ (6) bekezdésében megjelölt bizottság tagjainak 
egy egy fő közművelődési, könyvtári, múzeumi 
szakértőt felkérjen a szakértői névjegyzékből.

4. A felmerült költségeket 150/1992. (XI. 20.) 
Kor. rendelet 7. § (6) bekezdésében foglaltak 
szerint szükséges biztosítani.

10/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat orvosi 
ügyelet további működtetésére
A Képviselő-testület megtárgyalta az Országos 
Orvosi Ügyelet Nonprofi t Kft. szerződés módosí-
tási kérelmét, és részére a 62 Ft/fő/hó kiegészítő 
önkormányzati támogatás megadását elfogadja.

Továbbá elfogadja ennek megfelelően a Fel-
adat-ellátási Szerződés módosítását 2019. feb-
ruár 1-jei hatállyal, és felhatalmazza Polgármes-
tert a szerződés módosítás aláírása.

11/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat Önkor-
mányzati utak rangsorolásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az „Aszód területén található burkolatlan 
utak listáját”, és az abban meghatározott sor-
rendet elfogadja.

2. Aszód Város Képviselő-testülete felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a Béke kert, Pau-
ler Tivadar utca, Kómár Gyula utca esetében az 
engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges 
munkát (tervező kiválasztása, engedélyeztetési 
lebonyolítása) végezze el.

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2. 
pontban felsorolt utcákra a tervezés, és az en-

gedélyezés költségei kerüljenek betervezésre a 
2019. évi költségvetésbe.

12/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat a 
163/2018. (XII. 13. ) határozat módosítására
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy módosítja a 163/2018. 
(XII.13.) ÖKT határozatának 2. sz. pontját.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 163/2018.(XII.13.) ÖKT határozat 2. szá-
mú pontját az alábbiak szerint módosítja:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert hogy az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 30/2012. (XI.13.) ÖKT rendelet 
16.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan eladása 
tárgyában a fent meghatározott értékesítési áron 
Juhász Erika (1975 06 10, Nagy Ilona) és Juhász 
Péter (1972 04 01, Kozecz Katalin) magánszemé-
lyekkel az adás-vételi szerződést kösse meg.

13/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, Maros utca és Gesztenye sor 
telekalakítási eljárás megindításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Aszód, Maros utca és Gesz-
tenye sor telekalakítási eljárás megindításáról” 
szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a telekalakítási eljárás megindí-
tásához szükséges lépéseket tegye meg.

14/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat a lejárt 
határidejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 2018. december 13-án hozott 154.,155.,157.,1
58.,159.,160.,161.,162.,163.,164.,165. határozatok 
alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármes-
teri jelentést elfogadja.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 5940

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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Az utazás menetideje növekedett, de nincs tumultus

A MÁV SZERINT ZÖKKENŐMENTESEN 
ZAJLIK A FELÚJÍTÁS

(Folytatás az 1. oldalról) Bár a MÁV szerint az 
átállás zökkenőmentesen zajlott, nem csökkent 
a vonattal utazók száma, és alig-alig van késés, 
lapunk megkérdezett néhány ingázót is. Szerin-
tük viszont alaposan megnövekedett a menet-
idő, tumultus ugyanakkor nincs a buszokon. 

A felújítás decemberi befejezéséig az Aszód és 
Pécel között szünetel a személy-, valamint teher-
forgalom. A vasúti pályát ezen időszakban kizáró-
lag az építés kiszolgálása érdekében indított vo-
natok használhatják. Már a vasútvonal biztosító 

berendezését is kikapcsolták. Emiatt a Pécel–Isa-
szeg–Gödöllő szakaszon lévő közúti átjárókban a 
fényjelző berendezések és a sorompó berendezé-
sek nem működnek, azokat letakarták. Helyettük 
Andráskeresztek jelzik az autósoknak, hogy itt a 
KRESZ idevonatkozó előírásait kell betartani. A 
munkavonatok közlekedése alkalmával az egyes 
átjárókon jelzőőrök biztosítják a vasúti átjárókat. 

Az Aszód Balassagyarmat közötti vasútvo-
nalon  jelenleg még az ilyenkor szokásos me-
netrend szerint közlekednek a vonatok. 2019. 

április elsejétől viszont az Aszód–Galgamácsa 
állomások közötti szakaszon várhatóan június 
elejéig nem közlekednek majd a vonatok, he-
lyettük vonatpótló buszok állnak forgalomba, 
és szállítják majd az utasokat. A buszpótlás 
megszervezése és az autóbuszok biztosítása a 
MÁV-START Zrt. feladata.

Az utasok továbbra is tájékozódhatnak a köz-
lekedésről a www.mavcsoport.hu oldalon. Az 
eligazodást térképek és a gyakran ismételt kér-
désekre adott válaszok is megkönnyítik. A fel-
újítások ideje alatt érdemes fi gyelemmel kísérni 
az állomásokon elhelyezett hirdetményeket, 
útbaigazító táblákat, térképeket, a hangos utas-
tájékoztatót, valamint a Mávinform Facebook-ol-
dalát.  A módosított menetrend  a MÁV-csoport 
honlapján,  a  vágányzári hírek  között érhető el. 
Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkal-
mazásban és a Mávdirekt telefonos ügyfélszol-
gálatánál is a +36 (1) 349-49-49-es, illetve a +36 
(20/30/70) 499-49-99-es telefonszámon.

A következő időszakban a munkák miatt 
többször kell majd a vasúthoz közeli utakon 
a forgalmi rend megváltozására is számítani, 
ezekről lapunk facebook oldalán igyekszünk 
tájékoztatni Önöket.

ADÓSZÁMLA KIVONAT TÁJÉKOZTATÁS
Gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók részére

Tisztelt Adózó!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kor-
mányrendelet 22.§ (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adózó adó-
számlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pót-
lékról NEM ÉRTESÍTI azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve 
adatszolgáltatás teljesítésére ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELEZETT, vagy vá-
lasztása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak 
az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén ELEKTRONIKUS TÁ-
JÉKOZTATÁST küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elekt-
ronikus ELÉRHETŐSÉGÉRŐL.

Felhívjuk a tisztelt adófi zetőink fi gyelmét, hogy az elektronikus ügy-
intézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény. 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont alapján 2018. január 
1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vál-
lalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Adószámla egyenlege ügyfélkapus bejelentkezés után a https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap oldalról (Önkormányzati Hivatali Portál) érhető el az 
„adóegyenleg lekérdezése” menüpontban! A Hivatali Portált Aszód Vá-
ros honlapjáról is elérheti a Kezdőlap > Városháza > Ügyintézés > Elekt-
ronikus ügyintézés menüre kattintva! 

Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás. 
Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azono-
sítás (ügyfélkapus bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási Feltételek 
(ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait.

Az elektronikus ügyintézésről bővebb tájékoztatás: 
https://aszod.hu/tajekoztato-az- elektronikus-ugyintezesrol

Felhívom a fi gyelmét, hogy amennyiben képviselőként /meghatalmazott-
ként kívánja az adóegyenleg lekérdezés funkciót használni, ennek feltétele 
az adóhatósághoz írásban – a jogszabályi feltételeknek megfelelő űrlapon 
és adattartalommal – bejelentett teljeskörű képviseleti jogosultság! Ameny-
nyiben képviseleti jogosultsága az adóhatósági rendszerben nem rögzített, 
az adóegyenleg lekérdezést nem tudja használni! A meghatalmazás az ön-
kormányzati hivatali portálon Ügyindítás > Adóügy ágazat > Általános adó-
nyomtatványok menüpont alatt érhető el.

Köszönjük együttműködését!
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Orvosi ügyelet: csupán 20%-kal emelkedett a szolgáltatás ára 

AZ ELLÁTOTTAK KÖRÉNEK 
BŐVÜLÉSE SEGÍTETT 
Mint arról előző számunkban beszámoltunk, az Aszódot és további öt települést 
2008 óta  ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonprofi t Kft.  a szolgáltatás ellenérté-
kének nagymértékű emelését kérte az önkormányzatoktól annak érdekében, hogy 
sikerüljön megtartania az ebben a tevékenységi körben másodállást vállalt orvo-
saikat, illetve a szakszemélyzetet. Végül alig 20 %-os lett az emelkedés mértéke, 
ugyanis időközben újabb három település – Bag, Hévízgyörk és Galgahévíz csatla-
kozott az ügyeleti rendszerhez. 

A szolgáltató azért került nehéz helyzetbe, mivel 
miközben a kormány az elmúlt időszakban a a 
szakdolgozók bérét 89, az orvosokét 79 %-kal 
emelte, az orvosi ügyelet fi nanszírozását a 2005-
ös szinten hagyta. Emiatt a e területen dolgozó 
orvosok, szakápolók más területeken kezdtek 
másodállást vállalni. Mivel a nagyobb szolgálta-

tókat – így az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofi t 
Kft.-t is – tömörítő Sürgősségi Egészségügyi Ma-
gánszolgáltatók Országos Egyesülete hiába for-
dult több alkalommal is az egészségügyi tárcá-
hoz, nem maradt más lehetőségük, mint jelezni 
az önkormányzatoknak: a szolgáltatásért ezután 
jóval nagyobb összeget kell majd fi zetniük. 

 Az emelkedés mértéke végül  elfogadható 
mértékűre csökkent. Ez nagyrészt annak kö-
szönhető, hogy időközben Sztán István polgár-
mester az ügyelettel kapcsolatban egyeztetett 
Bag, Hévízgyörk és Galgahévíz polgármesteré-
vel, akik nem sokkal később jelezték,  az általuk 
képviselt önkormányzatok a turai orvosi ügye-
lettől elszakadva ide csatlakoznának. Miután 
új helyzet alakult ki, valamennyi érintett leült a 
szolgáltató cég képviselőivel, majd megszüle-
tett a mindenki számára elfogadható emelést 
tartalmazó megállapodás: minden település 
lakosonként 62 Ft/hó összeget fi zet. Aszód ese-
tében ezt azt jelenti, hogy ez év február elsejé-
től az eddigi 331 ezer Ft helyett 372 ezer Ft-ba 
kerül a szolgáltatás. Az ügyeleti rendszerhez  
frissen csatlakozott települések a korábbihoz 
képest kevesebbet fi zetnek.

R. Z.

Központi segítség érkezhet a felszámolásra

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓK
Ahogy olvad a hó, úgy bukkan elő az a sok szemét, amivel 
a lelketlen és lusta embertársaink elárasztják városunk 
külső – itt-ott belső – területeit. „Természetesen” nem helyi 
problémáról van szó, az egész országban ezt tapasztalni. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
adatai szerint mintegy 1000 (!) illegális 
hulladéklerakó működik az országban. 
Mintha egyesek nem akarnák vagy nem 
tudnák megérteni, ahhoz, hogy a kö-
vetkező nemzedék is élni tudjon a boly-

gónkon, ahhoz most már következetesen óvnunk kellene. A vigyázás 
pedig valahol itt kell, hogy kezdődjön. 

Az előző esztendőben az aszódi  önkormányzat több százezer fo-
rintot volt kénytelen arra költeni, hogy a külterületi részről elszállít-
tassa az illegálisan lerakott hulladékot. Azóta valakik újra telihordták 
szeméttel ezeket a részeket. Ez már csak azért is érthetetlen, mert 
minden évben van lomtalanítás, nálunk nem okozott gondot a Zöld-
hulladék Kft. körüli hercehurca,  egyszer sem maradt ki a kommunális 
hulladék elszállítása, rendszeres a szelektív hulladékgyűjtés. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemrégiben pályázati 
felhívást tett közzé az önkormányzatok számára. A pályázat célja az 
illegális hulladéklerakók fölszámolása, illetve a lerakott szemét el-
szállítása egy hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz. A 
támogatás egyszeri, vissza nem térítendő. Az elnyerhető összeg mi-
nimuma 500 ezer, maxiuma pedig 3 millió Ft. 

A képviselő-testület a legutóbbi ülésén a pályázat benyújtása mellett 
döntött, és abban bízik, ezúttal központi segítséggel és a lakosság be-
vonásával sikerül a mintegy 200 köbméterre becsült illegálisan lerakott 
szeméttől megszabadulni. Ha viszont ez nem sikerül, saját erőből kell 
majd megint megoldani.  

Kép és szöveg:  
R. Z.

KÖSZÖNETNYIVÁNÍTÁS 

Ferge Andrásné, született Chugyik Mária 2018. november 
28-án elhunyt. Köszönjük mindazoknak, akik a temetésére 
eljöttek, sírjára virágot hoztak. Drága emlékét megőrizzük! 

A gyászoló család
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TÜZELŐ KOMPENZÁCIÓ
Tisztelt Lakosság!
Magyarország Kormányának a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasz-
náló háztartások egyszeri támogatásáról szóló 
1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatában foglaltak 
alapján az Ön háztartása a 2018. október 15-ig le-
adott igénybejelentésében megjelölt fűtőanyag 
formájában – fa brikett/pellet, pb-gáz, tűzifa, 
szén – természetbeni támogatásban részesül.

Az utalványt Aszód Város Önkormányzat Ha-
tósági és Titkársági Osztályán vehetik át az ügy-

félfogadási időben: hétfő-szerda 8-12,13-16 óra 
között, pénteken 8-12 óra között.

Az alábbiakban megjelölt kereskedőhöz me-
het a magánszemély amilyen tüzelőanyagot 
igényelt.

Az igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag 
legkésőbb 2019. június 15-ig az alábbi szerve-
zettől vehető igénye:
• Tűzifa tölgy kugli 3,9 q
• Tűzifa tölgy hasított 3,0 q
• 14 csomag 10 kg-os fabrikett bükk-tölgy 

vagy 6 csomag (150 kg) szén német brikett 

– FEBA Tüzép, 2170 Pesti út 38., Nyitva tar-
tási idő: hétfő–péntek: 8:00–16:00, szombat 
8:00–12:00

• 2 db 11,5 kg alu PB gáztöltet  Golden-Glob 
Trans Kft. Cím: 2170 Aszód, Falujárók útja 
44. Nyitva tartási idő: 05.00–22.00. Telefon: 
(+36) 20 7798 430

Tájékoztatom Önöket, hogy a természetbeni 
támogatás háztartásokhoz való eljuttatásának 
költsége az igénybevevőt terheli. Az utalvány 
beváltásának végső határideje: 2019.06.15. 

Tisztelettel:
Sztán István polgármester

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSRE IS 
PÁLYÁZOTT A VÁROS 
Rendkívüli testületi ülésen döntött a város képviselő-testülete arról hogy elin-
dul a PM_CSAPVÍZGAZD _2018 pályázaton. A pályázat segítségével  az önkor-
mányzat az Aszód Déli Iparterület csapadékvíz elvezetését kívánja megoldani. 
A fejlesztés a Galga, a Berek, a Kerekréti, a Céhmester és az Iparos utca közti 
területet érinti. 

A pályázaton 400 millió Ft erejéig lehetett ösz-
szeget igényelni. A tanácsadással és a pályáza-
tírással megbízott Pro Regio Kft által elvégzett 
számítások alapján a projekt összes költsége – a 
tervezéstől a kivitelezésig – bruttó 214,5 millió Ft-
ba kerül. A városnak ebből mindössze 5 százalék 
önerőt, vagyis 10,7 millió Ft-ot kell biztosítania. 

A pályázatot időközben be is nyújtotta a város. 
Az eredményhirdetés dátuma még nem ismert.

Garantáltan FRISS, MINŐSÉGI MAGYAR TOJÁS házhoz szállítását vállalom!
A tojóállományt az állategészségügyi szakhatóság rendszeresen ellenőrzi

Rendelhető:
Varga Szabolcs | (+36) 70 560 28 79

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!

Azon állampolgárok, akik még a csatorna-
bekötést nem végezték el és hivatalosan 
nem jelentették be, kérem haladéktalanul 
tegyék meg a további környezetszennye-
zés elkerülése érdekében!

Tájékoztatom a bekötésre várókat, hogy a 
bejelentést hivatalosan a Polgármesternél 
kell megtenni. A nyilvántartó kartont is itt 
kapják meg kitöltésre. A DAKÖV Kft. csak 
ennek megléte esetén végzi el a bekötést.

A városban megkezdődik a csatornabe-
kötések ellenőrzése, melyet a Település-
képvédelmi és Közterületfelügyeleti Osz-
tály dolgozói végeznek majd.

Sztán István polgármester
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A naív festő hagyatékának  megőrzése a Galga mentén élők közös feladata

KIÁLLÍTÁSSAL ÉS KÖNYVBEMUTATÓVAL 
EMLÉKEZTEK VANKÓNÉ DUDÁS JULIRA
(Folytatás az 1. oldalról.) Ecker Tamás, Galga-
mácsa első embere arról beszélt, hogy Galga-
mácsa kincsének – vagyis Vankóné Dudás Juli 
örökségének – megőrzése közös feladat, mivel 
a naív festő munkássága, a képek ábrázolta ha-
gyományok összeköti a Galga mentén élőket. 

Dr. Asztalos István nyugalmazott múzeumigazga-
tó évtizedeken keresztül munkakapcsolatban volt  
Vankóné Dudás Julival. A közös munkának számos 
fontos állomása volt, például a galgamácsai Falu-
múzeum megalapítása is, amellyel kapcsolatban 
az akkori művelődési minisztérium kihangsúlyozta, 
ebben főként a naív festő műveit, örökségét kell 
megőrizni. Ezt az álláspontot azonban helyben is 
meg kellett védeni a tanács más irányú próbálko-
zásaival szemben – mesélte a nyugalmazott múze-
umigazgató. Az, hogy ez végül sikerült, jól példázza, 
hogy néhány esztendővel később a galgamácsai 
Falumúzeum hivatalosan is Vankóné Dudás Juli 
Emlékház lett. Juli néni halála után 1990-ben a 
család létrehozta a Vankóné Dudás Juli Díj  Alapít-
ványt, amelynek dr. Asztalos István 10 éven keresz-
tül kuratóriumi elnöke volt. Az Alapítvány minden 
esztendőben azok munkásságát ismeri el, akik 
eredményesen tevékenykednek Galgamácsa és a 
Galga-mente népművészetének, népi hagyomá-

nyainak feltárásában és megőrzésében. 2018-ban 
Balázs Gusztáv újságíró részesült a díjban. 

Ugyancsak számos érdekes történetet tud-
hatott meg a közönség Ikvainé Sándor Ildikó 
nyugalmazott főmuzeológus előadásából, aki 
nagyon precíz számadást készített a naív nép-
művésszel közös munkáiról. 

Az esemény során bemutatásra került a Vankó-
né Dudás Juló munkásságát többféle szempont 
alapján feldolgozó kötet, amelyet dr. Klamár Zol-

tán és Villányi Péter néprajzkutatók készítettek. A 
könyvben olyan képek, dokumentumok is meg-
találhatók, amiket eddig még sehol nem publikál-
tak. A délután csodálatos énekekkel zárult, amiket 
egy bagi fi atalember, a néhány hónapja Vass La-
jos-díjjal jutalmazott Volter Domonkos adott elő. 

A kiállítás több héten keresztül látható a Petőfi  
múzeum Galériájában, amely  nemrégiben újult 
meg az önkormányzat jóvoltából. Többek között 
új padlóburkolatot kapott, korszerűsítették a fű-
tését, és a falakat is átmeszelték, így ma már ismét 
méltó helyszíne a kulturális rendezvényeknek.  

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán
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Közterületfelügyelet

Rövidesen munkába állnak a közterület-felügyelők 

„SZERETNÉNK, HA MINDENKI 
ÖNSZÁNTÁBÓL IGYEKEZNE BETARTANI 
AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIT”
Mint arról korábban beszámoltunk,  az önkormányzatnál  2019. január 1-től jelentős 
szerkezeti változás történt, amely során kettévált a korábbi Városüzemeltetési és 
Műszaki Osztály. Ennek egyik utódszervezetét, a Településképvédelmi és Közte-
rületfelügyeleti Osztályt Virágh Bálint mérnök irányítja. Ő koordinálja a települési 
mérnök, a közterület felügyelők, a városrendész és az önkormányzati informatikus 
munkáját. Az osztály feladata sokrétűnek mondható, ezek között szerepel a közte-
rületek ellenőrzése is. Az osztályvezetővel erről beszélgettünk.  

– Az elmúlt időszakban városunkban elég 
sok szó esett a településképi védelemről, 
ugyanakkor a közterület felügyelet teljesen új 
dolog az aszódiak számára. Mind a két terület 
Önhöz tartozik. Ennyire összefügg a kettő? 
– Úgy gondolom, hogy mindenképpen össze-
tartozik. Nem mindegy, hogy milyen környezet-
ben élünk, ennek kialakítása rajtunk múlik. A te-
lepüléskép szakmaiságot igénylő egyeztetéseit 
egyetlen érintettnek sem lehet lespórolni. Ami-
kor pedig sikerül egy megfelelő szép életteret ki-
alakítanunk, úgy gondolom, hogy azt meg is kell 
őrizni. Ez pedig a közterület-felügyelet dolga.  

– A környékbeli nagyobb városokban már szin-
te mindenütt működik ilyen szervezet. Aszód 
most lép erre az útra. Hol tart a folyamat?
– Tudni kell, hogy a közterület felügyelők  a 
munkájukat szigorú előírások és szabályok sze-
rint végezhetik. A munkakört érettségizett és 
szakirányú  OKJ-s képesítést szerzett személyek 
tölthetik be, akiknek intézkedési  jogosultsággal 
is kell rendelkezniük. Ennek előfeltétele egy a 
rendőrséggel kötött megállapodás is.  Jelenleg 
ez a folyamat zajlik. Két főt alkalmaztunk eddig, 
de szeretnénk idővel még egy párost kialakítani. 
A munkatársaim egyelőre ismerkednek a város-
sal, illetve már jegyzetelnek, hol, mi kifogásol-
ható a közterületeken. Még nem formaruhában 
járják Aszódot, de már ezeket is megrendeltük, 
reméljük, hogy hamarosan megérkeznek. 

– Hogyan tudnak ellenőrizni ekkora területet? 
– Több részre osztottuk fel a várost, így ők 
pontosan tudják majd, mikor milyen területet 
látogatnak meg, illetve ellenőriznek. Természe-
tesen ezt az élet, valamilyen rendkívüli feladat 
adott esetben felülírhatja, de mégiscsak ér-
vényben lesz egy menetrend, amihez igazodni 
fognak. A munkájukat  egy személygépkocsi is 
segíti majd, de ezt csak akkor veszik igénybe, ha 
az intézkedés megkívánja. 

– Lehet tudni konkrétumot azzal kapcsolat-
ban, hogy mit ellenőrizhetnek? 

– A közterület használatát, annak tisztántartását, 
a parkolást, de talán egyszerűbb, ha úgy fogalma-
zok, hogy a közterületre vonatkozó összes jogo-
sultságot és kötelezettséget. Mondok egy példát. 
Ha ma végigsétálunk Aszódon, több helyen látunk 
az utcán, vagyis a közterületen tárolt roncsautót, 
ami rontja a városképet.  Nyilvánvaló, hogy ezeket 
el kell majd távolíttatnunk a tulajdonosaikkal. Azt 
mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy 
elsősorban nem büntetni szeretnénk. Ha már a 
roncsautókat említettem, az első feladatunk, hogy 
fölvegyük a kapcsolatot a gazdájukkal. Természe-
tesen elsőként arra kérjük majd, hogy szállíttassa 
el, ne várja meg a hivatalos intézkedést. Szeret-
nénk, ha mindenki önszántából igyekezne betar-
tani az együttélés szabályait. 

– Lehet, hogy először azt kellett volna kér-
deznem, mi számít közterületnek? 
– Közterületnek számít az ingatlan használója 
szepontjából az utcafronton a  telekhatártól  az 
utca burkolatának széléig  eső terület. Kétség-
kívül sajátosak az erre vonatkozó jogszabályok. 
Például ha valaki fel szeretné újítani a járdáját 
a portája előtt, és nem vár az önkormányzatra, 
mert tudja, hogy az éppen más sorrend szerint 
fejleszt, akkor is érdemes egyeztetni, hogy mi-
lyen paraméterekkel, műszaki tartalommal te-
heti meg a korszerűsítést. De arra is engedélyt 

kell kérni, ha valaki a telekhatáron kívül a kocsi-
bejárójára mondjuk egy hétig konténert szeret-
ne tárolni. Ezek az előírások egyébként nagyon 
régóta érvényben vannak.  

A közterület felügyelők nemcsak ellenőriz-
hetnek, hanem bizonyos esetekben eljárhat-
nak, és intézkedési jogkörük is van. Ilyenkor 
mi történik? 
Említettem, hogy a közterület felügyelők a 
munkájukat  szigorú előírások mellett kell, 
hogy végezzék. Ugyanakkor a jogkörük is szé-
les. Bármikor igazoltathatnak például az utcán.    
Ehhez temészetesen nekik is igazolniuk kell 

magukat az igazolványukkal. Szabálytalan par-
kolás esetén helyszíni bírságot szabhatnak ki, 
illetve feljelentést kezdeményezhetnek.  Adott 
esetben – pl. egy bűncselekmény tetten érése-
kor – pedig akár kényszerítő eszközt – gumibot, 
gázspray –, vagy akár bilinccsel való visszatar-
tást is alkalmazhatnak a rendőrség kiérkeztéig.  

Munkatársaimnak a tevékenységüket doku-
mentálni, az intézkedéseiket pedig  minden 
esetben jegyzőkönyvezniük kell. 

Milyen fogadtatásra számít a lakosság köré-
ben ezzel az új feladatkörrel kapcsolatban? 
Nyilván vegyes vélemények lesznek majd. Szeret-
ném jelezni, hogy az első feladatunk között szere-
pel egyfajta állapotfelmérés is. Ennek során azt is 
megpróbáljuk felderíteni,  hogy az önkormányzat 
részéről hol és milyen elmaradás van. Ezekre a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály mun-
katársainak hívjuk fel a fi gyelmét, hogy pótolják a 
hiányosságokat. Ezt követően térünk rá a közterü-
let lakosságot érintő részére. Visszatérve a kérdés-
re: azt gondolom, hogy a társadalom többsége 
szabály-és jogkövető, akiket éppen azok zavar-
nak, akik nem tartják be az előírásokat. Őket sze-
retnénk visszaterelni a jogkövetés medrébe, hogy 
minden aszódi polgár kellemesebb, nyugodtabb 
környezetben tudjon élni. 

Kép és szöveg:  R. Z.
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Tájékoztató a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

TOVÁBBRA IS KÖTELEZŐ ÉS INGYENES
2019. január elsejétől ASZÓD település kéményseprőipari közszolgáltatója a ka-
tasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással a városban a 
lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rend-
szeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.

Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente lega-
lább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőesz-
közét. Fűtési technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan ki-
vitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres 
műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszere-
sen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonsá-
gos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmuta-
tóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartal-
mazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él és a házba 
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a ké-
ményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor 
jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. Ezt megteheti 
• online a honlap ügyfélszolgálati oldalán, az 

Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitölté-
sével., itt: http://kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu/ugyfelszolgalat

• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen 
működő 1818-as számot hívják. Normál 
tarifával hívható számok: 06-70/641-8532, 
06-70/667-9888.

• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugy-
feIszolgaIat@kafved.gov.hu címre küldve.

• Postai úton a BM OKF GEK részére címzet-
ten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.

• Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport 
irodájában – 2045 Törökbálint Raktárvárosi 
út 1. valamint 1165 Budapest Diósy Lajos 
u. 28. alatt—hét főnként 8-20, a hét többi 

munkanapján 8-14 óráig biztosított a sze-
mélyes ügyintézés lehetősége.

Amennyiben családi házban él,  és a házba be 
van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező 
megrendelni egy kéményseprőcégtől. A meg-
rendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen 
fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha 
a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor 
évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kémény-
seprésért fi zetni kell. Az alábbi linken letölthető 
egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az 
ország adott településén mely kéményseprőcé-
gektől lehet megrendelni a munkát, itt: http://
www.katasztrofavedelein.hu/letoltes/kemeny-
sepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls

Amennyiben társasházban él és a lakás-
ba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, 
akkor a kéményseprő értesítést követően 
magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a 

sormunkát.
Amennyiben társasházban él és a lakásba 

be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor 
a kéményseprő magától érkezik, de a munka 
díját ki kell fi zetni. Ha a lakásnak saját kémé-
nye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás 
a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoz-
tatva, akkor a munka rá eső részét kell kifi -
zetni, például egy tízlakásos társasház esetén 
a munkadíj egy tizedét, (a társasházak éves 
sormunkaterveit itt – találja megyék szerinti 
bontásban: http://www.kemenysepres.hu/ 
tevekenysegek/sormunkaterv_2018).

A katasztrófavédelem minden kéménysep-
rője végzett szakmunkás, arcképes igazolvány-
nyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel 
és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól 
megkülönböztethető, a katasztrófavédelem 
feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük 
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mé-
rőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezel-
hetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megren-
delésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, 
számlán kell megfi zetni.

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprő Ipari Igazgatóhelyettesi Szervezet

Pest Megyei Ellátási Csoport

ÁLLATORVOSI 
 ÜGYELET

Március
2–3.:   Dr. Szőke Zsolt

(+36) 20 956 6529
9–10.:  Dr. Márton János

(+36) 30 400 9819
15–17.:  Dr. Fodor Sándor

(+36) 20 446 0938
23–24.:  Dr. Németh Mihály

(+36) 30 275 4718
30–31.:  Dr. Tóth Béla

(+36) 30 449 6319



ASZÓDI TÜKÖR10

2019. február

Egészségügy

HÁZIORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGEI 

Felnőtt háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 

(30) 452 9674
dr. Jólesz József

(20) 593 8628
Gyermekorvos:
dr. Horváth Anna

(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035 (20) 588 6013

APRÓHIRDETÉSEK 

☐  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, kéré-
sének megfelelően menürendszerrel 
ellátott, ajándékozásra is alkalmas 
borítóban. 
(+36) 20 824 4687

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:
Március 2–3.

Március 15–17.

Városi Gyógyszertár:
Március 9–10. 

Március 23–24.

Jogszabályi változás inspirálta a hatvani kórház osztályának átszervezését

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS 
ÚJ STRUKTÚRÁBAN 
A Sürgősségi Betegellátó Osztály 2015-ben a Hotelépület földszintjén került kiala-
kításra, és azóta is a nap 24 órájában látja el a sürgős ellátást igénylő eseteket. A 
betegek felvételét az adminisztrátorok és a diszpécserek végzik a megújult beteg-
felvételi pultban. A felvett betegek ellátása a triázs helyiségben kezdődik, ahol elő-
zetes állapotfelmérést követően a betegek osztályozása történik, az állapot súlyos-
ságát jelző színkód (karszalag) alapján. Az általános részlegen 2 db kezelő-, 1 db, 
korszerű és új fekvőágyakkal és monitorokkal ellátott megfi gyelő helyiség és 1 db 
elkülönítő helyiség, a traumatológiai részlegen 2 db vizsgáló-, 1 db kiemelt kezelő- 
és 1 db gipszelő helyiség található.

A mentők a korszerű, tágas, fedett és biztonsá-
gos mentőbejáraton érkeznek intézményünkbe 
közvetlenül a Sürgősségi Betegellátó Osztályra.

Igazodva a betegek igényeihez  nappal három 
szakmai sor (traumatológus szakorvos, sürgős-
ségi szakorvos és egy mentőtiszt), éjszaka két 
szakmai sor (traumatológus szakorvos, sürgős-
ségi szakorvos) és felkészült, képzett szakdol-
gozók sora fogadja a betegeket.

Közvetlen kapcsolatban a Sürgősségi Betegel-
látó osztállyal szintén a földszinten található a 
Radiológiai osztály, amely a sürgősségi ellátás-
hoz szükséges valamennyi vizsgálati eszközzel 
(röntgen, ultrahang, CT) rendelkezik, így az 
azonnal, késlekedés és szállítási nehézség nél-
kül elérhető a nap 24 órájában folyamatosan 
szakorvosi jelenléttel.

A betegutak optimális alakítását és a fi nanszí-
rozáshoz szükséges adatok rögzítését február 
1-jétől a MedWorks (medikai) rendszer egy tel-
jesen új informatikai modulja is segíti, melynek 
tesztüzeme a napokban indul.

Intézményünkben a sürgősségi betegellátó 
rendszert szabályozó rendelet hatályba lé-
péséből adódó változásokra történő átállás 
zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően mun-
katársaink és a betegek maximális együttmű-

ködésének és türelmes hozzáállásának. Meg-
ítélésünk szerint az új rendszer hatékonyan 
segíti a betegellátást, segít csökkenteni az ellá-
tók és a betegek között esetlegesen kialakulha-
tó konfl iktusokat.

Kórházunkban a jogszabályi előírás be-
vezetésével számos olyan intézkedést ve-
zettünk be, melyek az új rendszer alkal-
mazását könnyebbé teszik. Átalakítottuk 
a betegfelvételt, a betegfelvételi pultot, 
melynek eredményeként az ellátásra vára-
kozó betegek a diszpécsertől folyamatosan 
informálódhatnak. Az új triázs rendszernek 
köszönhetően, már az első vizsgálatot köve-
tően tájékoztatást tudunk adni a várható vá-
rakozási időről, az ellátás várható menetéről.
Több információs anyagot készítettünk, me-
lyek az új rendszer működését ismertetik és 
folyamatosan elérhetővé tettük ezeket.

Fontos szempont volt az átalakításnál, hogy 
a várakozást minél kényelmesebbé és infor-
matívabbá tegyük, ezért az osztály területén 
elhelyezésre került egy ballonos víz automata, 
rendelkezésre áll italautomata és a közvetlen 
szomszédban található az intézményi büfé. A 
várakozást kényelmes és nagyszámú várótermi 
pad teszi komfortosabbá.

A betegek megfelelő tájékoztatásáról kihe-
lyezett plakátokkal és számos multimédiás esz-
közzel gondoskodunk.

Az átalakítás költsége minimális volt, mivel 
azt belső átszervezéssel, belső munkaerő-
vel, valamint a budapesti Pappas Autótól és 
a jászfényszarui Samsung Zrt-től kapott ado-
mányokkal oldottuk meg. Az új beszerzések a 
megfi gyelőben elhelyezett ágyakra és tájékoz-
tató táblákra terjedtek ki.

Intézményünk esetében szintén a Sürgősségi 
Betegellátó Osztály területén található a Há-
ziorvosi Ügyeleti egység. Ezen ellátási forma 
közelsége azért is fontos, mivel a sürgősségin 
nagy számban jelennek meg olyan betegek, 
akiknek ellátása nem igényel sürgősségi ellá-
tást, ugyanakkor az alapellátásba vagy szakren-
delésre kell irányítani.

A hatvani kórház fontos szerepet tölt be a tér-
ség ellátásában, mivel intézményünk az M3-as 
autópálya mentén, Budapest-Miskolc között az 
egyetlen sürgősségi ellátást is nyújtó kórház.

A 2019. február 16-án tartott jótékonysági 
bálunk bevételéből egy modern, a triage-olást 
segítő készüléket szeretnénk megvásárolni a 
Sürgősségi Betegellátó Osztály részére. 

dr. Stankovics Éva
főigazgató

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet, 
Hatvan
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AJÁNLJA ADÓJA 1 % -ÁT! 
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri a lakosságot, hogy 
SZJA adójuk 1%-át az alapítvány részére szíveskedjenek felajánlani. 
Adószám: 19180461-1-13

Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub tisztelettel kéri, hogy jövedelem-
adója 1%-át a Klubunk javára szíveskedjen felajánlani. Köszönjük.
Adószám: 18718018-1-13

A Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány (TaGOK) ezúton 
kéri Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák az Alapítvány mun-
káját, működését és küldetését! Adószám: 18593688-1-13
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Tudomány

Tudomány a fi ataloknak előadássorozat

TÖREKVÉS AZ ÉLMÉNYSZERŰ 
OKTATÁSRA 
A mai pedagógia egyik nagy kihívása, hogy hogyan lehet egy adott tárgyat érde-
kessé, élményszerűvé tenni  az egyre inkább a virtuális valósághoz kötődő diákok 
számára. Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
történelem munkaközössége immáron 18 éve indított sorozatot  Tudomány a fi ata-
loknak címmmel, amelynek előadásain neves történészek egy-egy korszak fontos  
történéseit, annak kulisszatitkait  ismertetik meg a diákokkal. Erről beszélgettünk 
dr. Péterfi  Gáborral, a tantárgyi munkaközösség vezetőjével.

– Tanár Úr, létezik összesítés arról, hogy ez 
idő alatt mennyi előadót sikerült meghívni?  
– Sajnos, csupán az utolsó négy esztendőről 
vezetünk pontos nyilvántartást. Ezalatt mint-
egy 12 előadót nyertünk meg egy-egy előa-
dásra, összességében mintegy 25 évendégünk 
lehetett. Az előadások szervezése ugyanakkor 
csak egy része annak a koncepciónak, hogy a di-
ákjainkkal még jobban megszerettessük a tör-
ténelmet. A kulcsszó talán az élményszerűség, 
amelyet tanórai keretben is lehet alkalmazni. 
Ilyen módszer a disputa alkalmazása, amelynek 
során a diákok eljátszanak egy-egy történelmi 
eseményt, például a Párizs környéki békekonfe-
rencia nagyhatalmi vitáit jelenítik meg kisebb 
csoportokban. A szerepjáték során az általuk 
alakított történelmi személynek megfelelően 
érvelnek, védik az álláspontjukat. Fontosnak 
tartjuk a tanórán kívüli tevékenységet is, amely 
egyre szerteágazóbbnak mondható. Járunk 
a diákjainkkal rendhagyó történelem órákra.  
Részt veszünk a Zachor Alapítvány videóin-
terjús sétáin, amelyeken a holokauszt egy egy 
fontos helyszínét járjuk be, illetve aHolokauszt 
Emlékközpontban beszélgethetünk egykori 
túlélőkkel, akik az általuk átélt borzalmakról 
mesélnek. Jártunk már az Állambiztonsági Le-

véltárban, ahol a kommunista diktatúra törté-
neteivel, az ügynökök szerepével ismerkedhet-
nek meg a tanulóink. A 12. évfolyam minden 
diákját elvisszük a Terror Háza Múzeumba, hogy 
az elnyomó rendszer legsötétebb bugyraiba is 
belelássanak. A Rákóczi Szövetséggel karöltve 
tanulmányi kirándulások során ellátogatunk 
a történemi Magyarország ma már nem ha-
zánkhoz tartozó történelmi emlékhelyeire is. A 
legkényelmesebb persze az, amikor az előadók 
jönnek „házhoz”. Ezek a személyes élmények 
azt gondolom nagyban hozzájárulnak, hogy a 
diákjaink  kizökkenjenek a mindennapok mo-
notonitásából, és érdeklődőbbé váljanak. 

– Melyik korszak megismertetésére használ-
ják ezek az előadásokat? 
– Diákjaink leginkább a 20. századi magyar 
történelemből hallhatnak érdekességeket, 
aminek legfőképpen oka  az érettségi. Ma már 
felülreprezentáltnak mondható ez a korszak. 
Nyilván az is szerepet játszik az előadások ki-
választásakor, hogy jómagam is erről az idő-
szakról végzek kutatásokat, így innen ismerek 
nagyon sok történészt. De természetesen tö-
rekszünk arra, hogy egy egy évforduló esetén 
más korszak is előtérbe kerüljön. Tavaly például 

Mátyás év volt, ennek apropóján kértük fel dr. 
Kristóf Ilonát, az Eszterházy Károly Egyetem ok-
tatóját, aki Mátyás reneszánsz udvaráról tartott 
nagyon érdekes előadást. 

– Az előadásokon hallottakat visszakérde-
zik-e a tanulóktól? 
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy átbeszéljük, 
kiben mi maradt meg, mit tartott nagyon ér-
dekesnek. Arra is van lehetőségük a diákoknak, 
hogy az elhangzottakból beszámolót készít-
senek. Ezt mi értékeljük ilyenkor. Akadt olyan 
lány, aki egy történelmi fi lmről írt értékelő fo-
galmazást egy fi lmtörténeti előadást követően. 
Ez olyan jól sikerült, hogy kértem, az osztály 
előtt is olvassa föl. Azt gondolom, ha valakit 
megérint egy adott téma, már elértünk valamit 
a céljainkból.

– Ki volt a legnagyobb név az előadók kö-
zött? 
– Talán Romsics Ignácot említeném, aki 2001 
őszén Trianonról tartott nagyszerű előadást, 
erre még a környékről is érkeztek tanárok és 
diákok egyaránt. Később aztán több tanítvá-
nya – pl. Ablonczy Balázs vagy Papp István 
– is eljött hozzánk előadni. Összességében 
úgy érzem, szerencsénk volt eddigi előadó-
ink személyével és a témákkal – Erdély az első 
világháborúban, Trianon-legendák, Osztály-
harcos mindennapok a Rákosi diktatúrában, 
stb. –, talán egy alkalommal fordult elő, hogy 
nagyon akadémikusra sikeredett az előadás, 
az előadót is alig lehetett érteni, így ez nem 
kötötte le a hallgatóságot. 

– Az előbb elhangzott, hogy máshonnan is 
érkeztek érdeklődők. Nyitottak ezek az előa-
dások mások számára? 
– Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy szé-
lesre tárjuk az ajtót. De azt kell mondjam, nem 
volt igazán sikeres ez a törekvésünk, kevés ér-
deklődő kopogtatott be hozzánk. Az viszont 
örömteli, hogy sikerült megszólítanunk a má-
sik aszódi gimnázium történelemtanárait, a 
legutóbbi előadásokon már közülük is többen 
megjelentek.

– Ki lesz legközelebb az előadó, és milyen 
témával érkezik? 
– Jelképesen meghosszabbítjuk az első vi-
lágháborús centenáriumot: az egyik történész 
2019 őszén a „Nagy Háború” katonáinak lelki 
életéről és a tábori lelkészek szerepéről, a má-
sik pedig a magyar hadifoglyok sorsáról fog 
előadást tartani. A történelmi témájú előadá-
sok ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Rácz Zoltán
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Pályázat

Gödöllői Nemzetközi Természetfi lm Fesztivált

FOTÓZÓ, FILMEZŐ DIÁKOK FIGYELMÉBE! 
Idén május 23-26-a között rendezik meg a Gödöllői Nemzetközi Természetfi lm 
Fesztivált. Az Ember és Természet témájú versenyre a Kárpát medence felső ta-
gozatos és középiskolás magyar ajkú diákjainak pályaműveit várják. A szervezők 
arra kérik az indulókat, hogy fotókon kersztül mutassák be a természettel és annak 
védelmével kapcsolatos gondolataikat, észrevételeiket. 

Nevezni az alábbi szekciókban lehet: 
• Természetfotó
• „Ezek is mi vagyunk” – Természet-és kör-

nyezetvédelem 
A versenyre olyan fotókat várnak, amelyek az 
ember és a természet kapcsolatát, szépségét, 
értékeit és hibáit mutatják be, illetve sajátos, 
művészi aspektusból láttatják a természettel 
való kapcsolatunkat. Ebbe a természetfotón túl 
a sokkoló, fi gyelemfelkeltő és elgondolkodtató 
fotók egyaránt beletartozhatnak. 

A szakmai zsűri két korcsoportban (10-14 és 
15-18 éves ) értékeli az alkotásokat. Az-I., II. és 
III. helyezettek értékes díjakat kapnak (20-60 
ezer Ft). A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra 
javasolt fotók a fesztivál idején megtekinthető-
ek lesznek. 

Nevezési határidő: 2019. április 10. 

A fi lmezni szerető diákok számára is nyílik lehe-
tőség a bemutatkozásra. Ők a „Köztünk élnek” 
című amatőr fi lmpályázaton indulhatnak.  A 
kiírás értelmében  a természet-és környezet-
védelem területén kiemelkedő munkát végző 
embereket, csoportokat,  civil szervezeteket 
kell bemutatniuk. A díjazások fő mérvadója 
nem a fi lm művészeti értéke, illetve technikai 
minősége, hanem a riport témája, illetve a te-
vékenységek bemutatása. 

A versenyre két riporteri korcsoportban  – 18 
év alatti és 18 év fölötti –, két szekcióban lehet 
nevezni: 
• Természetvédelemért 2019
• Környezetvédelemért 2019. 

Nevezési határidő: 2019. április 10. 
Egy pályázó maximum két rövidfi lmmel pá-

lyázhat. A fi lm hossza 3-15 perc között lehet. 

Az alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A zsűri-
zett fi lmek a Nemzetközi Természetfi lm Feszti-
vál idején – 2019. május 25-27. között – a nagy-
közönség számára is láthatók lesznek Gödöllőn 
az Alsóparkban felállítandó LED-falon. 

A verseny során a zsűri döntése értelmében  
összesen 4 első helyezett kerül kihirdetésre. 
• Természetvédelemért 2019 – Az év embere 

vagy csoportja
• Környezetvédelemért 2019 – Az év embere 

vagy csoportja 
• A legjobb riporter – 18 év alatt
• A legjobb riporter – 18 év felett 

Díjazás: összesen egymillió Ft értékben kerül-
nek díjak kiosztásra a fenti kategóriák szerint 
(kiegészítve a különdíjakkal) 

A pályázatok eredményhirdetésére és a díjak 
átadására 2019. május 26-án, vasárnap, a Nem-
zetközi Természetfi lm Fesztivál természet- és-
környezetvédelmi programjainak díjátadóján 
kerül sor. 

A pályázatokról és a részvételi feltételekről 
az érdeklődők pontos információkat találnak a 
http://godollofi lmfest.com oldalon, a pályá-
zatok menüpont alatt.
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Egyházi élet

„MOST MÁR LÁTOM” 
Könyvbemutatón ismerhette meg a közönség a váci püspök új könyvét 

Február 15-én Aszódon tartott könyvbemutatót dr. Beer Miklós váci megyéspüs-
pök. Az egyházi vezetőnek még tavaly, advent idején jelent meg a „Most már látom” 
című könyve, amely negyedik kötete a vele készült interjúsorozatnak. Ezeket a be-
szélgetéseket Réti József jegyezte le. 

Az Aszódi Hitéleti Központban tartott  könyv-
bemutatón – igazodva a bemutatott könyv 
műfajához – szintén interjúra került sor. A 
püspököt ezúttal dr. Klamár Zoltán néprajz-
kutató faggatta azokról az izgalmas témákról, 
amelyekről a kötetben is olvashatunk. Érdekes 
gondolatokat hallhattunk az emberi természet-
ről, a tízparancsolat egyes tételeiről, valamint 
arról, hogy milyen kapaszkodókat keresünk az 

életünkben. De beleláthattunk a katolikus egy-
ház gondjaiba is. Az estének ezzel kapcsolatos 
szomorú aktuálisa volt, hogy éppen aznap halt 
meg Dr. Stella Leontin kanonok, címzetes pré-
post, érdemes főesperes, a Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony-bazilika plébánosa. Beer Miklós 
elmondta, váci püspöksége 15 esztendeje alatt 
90 papot temetett el, és feleannyit sem tudott 
felszentelni. Isten mégis megmutatta az utat: a 

váci egyházmegyében lektorokat, akolitusokat 
és állandó diakónusokat kezdtek képezni, akik 
nagyon nagy szerepet vállalnak az egyházi kö-
zösségek megmaradásában.  

A könyvbemutatóról készített felvétel teljes 
terjedelmében a Galga Televízió youtube, illet-
ve facebook oldalán látható lesz. 

Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2019
Január 20-án kezdődött és 27-ig tartott az Ökumenikus Imahét, amelynek prog-
ramjába az aszódi gyülekezetek  is bekapcsolódtak. A rendezvénysorozat jelmon-
data „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20) volt.  

A keresztények ilyenkor a világ minden táján 
azért gyűlnek össze, hogy imádkozva növeked-
jenek az egységben. Az idei ökumenikus ima-
hetet az indonéz keresztények készítették elő. 

Az országos nyitó istentisztelet január 20-án 
tartották a Deák téri evangélikus templomban, 
amelyen  Szabó István református püspök hirde-
tett ígét, míg a szentbeszédet Erdő Péter bíboros, 
prímás mondta. A testvéri találkozások sora váro-
sunkban 21-én  hétfőn a katolikus templomban 
kezdődött, majd  kedden a baptistáknál folytató-
dott. Szerdán az evangélikus gyülekezeti terem-
ben az evangélikusok látták vendégül az egyes fe-
lekezetek tagjait. Csütörtökön a reformátusok első 
alkalommal várták saját, nemrégiben kialakított 
gyülekezeti termükben közös imára a testvéreket. 
Pénteken Detre János nyugalmazott esperes tar-
totta a közös alkalmat az evangélikus gyülekezeti 
teremben. Az imahét zárására pedig az evangéli-
kus templomban tartott istentiszteleten került sor. 

Kép és szöveg: 
R. Z.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Földobott Kő Alapítvány, amelyet Sára Sándor a nemzet művésze, Kossuth-nagy-
díjas fi lmrendező és Tura Város Önkormányzata alapított első pályázatát hirdeti 
meg SZÜLŐFÖLDEM, A GALGA MENTE címmel. 

Az Alapítvány alapcélja között szerepel az alko-
tó- és előadó-művészeti, népművészeti vagy az 
ehhez kapcsolódó tudományos tevékenységek 
segítése, illetőleg mindazon fi atalok művészeti és 
tudományos produktumainak támogatása, ame-
lyek a Galga mente földrajzi egységről készülnek. 
A most kiírt pályázat címe is Szülőföldem, a Galga 
mente. Kétféle alkotói technikát jelöl meg, ame-
lyek az első kategória szerint a fotó, a második ka-
tegória értelmében pedig a mozgóképi alkotások.

A pályázók körét – akiknek életkoruk nem le-
het több, mint 35 év, és a Galga mentén élnek 
vagy onnan származnak (Püspökhatvan, Galga-
györk, Galgamácsa, Iklad, Domony, Aszód, 
Kartal, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, 
Zsámbok, Jászfényszaru, Boldog), a 2018. év 
tavaszán létrehozott Földobott Kő Alapítvány 
célkitűzései szerint állapította meg. Pénzbeli 
díjazásban a határidőre beérkezett pályázatok 
elbírálása után a kategóriák győztesei része-

sülnek. A fotó kategóriában 150 000 Ft, a fi lm 
kategóriában 300 000 Ft összegben.  

A pályázatok benyújtási határideje 2019. au-
gusztus 31. napja.

A Magyar Művészeti Akadémia, mint az alapítvány 
együttműködő partnere különdíjakat oszthat ki sa-
ját elbírálása szerint. A döntéshozó szakmai bizott-
ság válogatása alapján a pályamunkákból időszaki 
kiállítás nyílik, és nyilvános vetítésre kerül sor. Az 
ünnepélyes eredményhirdetés – amely egyben a 
kiállítás megnyitóeseménye is – 2019. november 
28-án lesz, Sára Sándor 86. születésnapján. 

A meghirdetett pályázattal kapcsolatos további 
információkat Seres Tündénél, az alapítvány tit-
káránál, a foldobott.ko2018@gmail.com email 
címen kaphatnak.
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ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSEN ÜNNEPELTEK 
A SZABADIDŐSPORTOSOK 
15 éve jött létre az Aszódi Szabadidősport Egyesület, hogy lehetőséget biztosítson 
mindazok számára, akik kedvelik a sportolást, és az egészségük megőrzése érde-
kében rendszeresen szeretnének mozogni.  Az évforduló alkalmából február 9-én 
ünnepi közgyűlést tartottak, amelyre az alapító tagokat is meghívták.

Nyíry Zsolt, az egyesület elnöke power pointos 
vetítés segítségével elevenítette föl az elmúlt 
időszak legfontosabb eseményeit.  A bemutató 
azt bizonyította, az eltelt időszak során sok-sok 
versennyel gazdagították a városi eseménye-
ket,  teljesítménytúrákat szerveztek, a profi ljuk-
ba vágó eseményekben rendszeresen részt vet-
tek, sőt arra is vállalkoztak, hogy adott esetben 
egy több intézménynek is forrásokat biztosító 
pályázat lebonyolítói legyenek. 

Az egyesület tagdíjakból, pályázati források-
ból és önkormányzati támogatásból gazdálko-
dik. Az elnök sajnálattal jegyezte meg, hogy 

egyre ritkábban írnak ki a kis egyesületek szá-
mára könnyen lebonyolítható pályázatokat. 
Ennek ellenére az éves munkatervüket mindig 
sikerült teljesíteniük. 

A számok mindenesetre beszédesek. A más-
fél évtized során gyalog megtett kilométerek 
száma elegendő lett volna az El Camino telje-
sítéséhez, a kerékpárral megtett útjaikat ösz-
szeadva pedig Torontóig, vagy éppen Szöulig 
jutnának. 

Az eseményt megtisztelte Sztán István pol-
gármester is, aki elismerően nyilatkozott az 
egyesület eddigi eredményeiről, és arról  biz-

tosította a jelenlévőket, hogy a továbbiakban is 
számíthatnak a város támogatására. 

Természetesen az erre az alkalomra készített 
torta fölvágása sem maradhatott el. A fi nom 
édességet stílszerűen csokoládémázzal fölraj-
zolt kerékpárok díszítették. Biztosak vagyunk 
benne, a csapat a jó idő megérkeztével ledolgoz-
za a nassolás során fölszedett plusz kalóriákat. 

Az Aszódi Szabadidősport  Egyesület továbbra 
is szeretettel várja mindazokat, akik tenni szeret-
nének az egészségükért. Pontosabb információk 
a www. https://asze.freewb.hu/ oldalon, illetve az 
egyesület facebook oldalán találhatók. 

Rácz Zoltán

ASZÓDIAK SIKEREI 
Januárban került sor a  Quintessence 
– X. Jubileumi Pálinka- és Párlat-
versenyre. A megmérettetésre 2006 
nevezés – köztük az aszódi Stvorecz 
Viktoré – érkezett, és öt országból 
küldtek mintákat.

Az esemény szép sikert hozott Viktornak, 
ugyanis banánpárlata kategóriagyőztes 
lett. De ízlett a zsűrinek a többi készítmé-
nye is, ezek további három arany, hét ezüst 
és két bronz elismerést értek el. 

Viktor pálinkafőző karrierje szintén ba-
nánpálinkával indult. 2012-ben ugyaneb-
ben a szervezésben az Ongai pálinkaverse-
nyen szerezte első elismerését. 

Forrás:  a nyertes Facebook-oldala 

Rendőri múlt után, 40 évesen lett 
vállalkozó Bártfai Tibor, a Galga In-
vest Zrt. vezérigazgatója, aki sikere-
sen szállt be az OTP Business Nagy-
követ Programba. 

Vele készített interjút a Portfólió című gaz-
dasági hírportál.  Az aszódi üzletember 
véleménye szerint a siker kulcsa az élet-
hosszig tartó tanulásban rejlik, amelyet 
az ő példája is igazol: 41 évesen iratkozott 
be a Paris-Nanterre Egyetemre, ahol kis- és 
középvállalkozási menedzser végzettsé-
get szerzett, 44 évesen pedig a Budapesti 
Metropolitan Egyetemre jelentkezett, ahol 
digitális marketing szakközgazdásznak 
tanult. Az említett programba  azért je-
lentkezett, mert szeretett volna találkozni 
hozzá hasonló vállalkozókkal, akik közel 
azonos problémákkal küzdenek. 

Forrás: https://m.portfolio.hu/vallalatok/
Az érintettek sikeréhez gratulálunk!

FELHÍVÁS
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri a lakosságot, hogy a SZJA 1%-át az alapítvány 

javára szíveskedjenek felajánlani. Adószám: 19180461-1-13
Köszönettel: Pála Sándorné, kuratóriumi elnök

FARSANG ÉS 
 SZALAGAVATÓ 

A CSENGEY 
 ISKOLÁBAN 

Február 9-én a Csengey iskolában 
megtartották a hagyományos far-
sangi felvonulást és a szalagavatót. 

A délelőtt folyamán az alsó tagozatosok 
öltöttek maskarát, délután pedig a felső 
tagozatosoké volt a tornaterem. A nyolca-
dikosok keringővel nyitották az eseményt, 
majd a többi osztály mutatta be táncát. 
Legvégül a végzős diákok szalagtűzésére 
került sor.
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Aszód FC

MEGKEZDŐDÖTT A FELKÉSZÜLÉS
Megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra az Aszód FC csapatai. Mint ismere-
tes, az egyesület felnőtt együttese veretlenül szerezte meg az őszi bajnoki címet, és 
kilenc ponttal vezeti a tabellát a második helyezett Kartal előtt. A legeredménye-
sebb játékosuk a 19 esztendős Hegedűs Norbert volt, aki 24 gólt szerzett, és ezzel 
a Pest megyei III. osztály Északi csoportjának góllövő listáját is vezeti. A csapat 
egyébként összesen 59 gólt szerzett, és mindőssze 11 gólt kapott.  

A felnőtt keret tagjai január 18-án a bagi sport-
csarnokban találkoztak, és megkezdték  a fel-
készülést a tavaszi szezonra. A bajnoki rajtig 
Baranyai Pál vezetőedző héti két edzést és egy 
felkészülési mérkőzést vezényel. A csapat csü-
törtök esténként a SZIE gödöllői műfüves pá-
lyáján, pénteken pedig a bagi sportcsarnokban 
készül  a folytatásra. 

Január 26-án a felnőttek a megyei II. osztály-
ban szereplő, jelenleg 3. helyezett Veresegyház 
csapatával mérkőztek. A találkozó 1:1-es döntet-
lennel ért véget. Ezt követte a Bag elleni meccs, 
amely 4:4 lett. A február 9-én Tóalmás ellen ren-
dezett találkozón 4:2-re nyert az együttes. 

Kovács Tamás, az Aszód FC elnöke, korábban 
azt nyilatkozta, szeretnék megnyerni a bajnok-
ságot, és egy osztállyal feljebb kerülni. Ehhez 
meg kell tartani  a jelenlegi keretet, illetve le-
hetőség szerint erősíteni azt. Most úgy tűnik, 

teljesült a cél, mivel mindössze ketten távoztak: 
Leidál Márton (Bagi TC’96) és Sármány Viktor 
(Galgahévíz SK). Ezzel szemben négyen érkez-
tek: Fülep Norbert (Turai TC), Szűcs Roland, 
Marczis Richárd (mindkettek Úri KSK) és Kocsi 
Bence Gergő (Csömör KSK). A megyei III. osztá-
lyú bajnokság február 24-én folytatódik. Ekkor 
a Szigetgyöngye ellen idegenben lép pályára a 
csapat. A tavaszi szezon első hazai mérkőzésére 
március 3-án 14 órakor kerül sor. Az ellenfél a 
KDSE Váci Reménység lesz.

Az utánpótlás csapatok sem maradnak el a 
felnőttek mögött. Az U14-esek heti három, 
az U16-osok heti kettő, az U19-esek heti 4 (!) 
edzéssel alapozz ák meg a sikeres tavaszi sze-
zont. Idén első alkalommal az U19-es csapat 
tagjai konditermi edzéseken is részt vesz-
nek Kassa Szabolcs Pesti úti edzőtermében, 
ahol a szakember külön foglalkozik velük. A 

Bozsik-programban szereplő legkisebbek is 
folyamatosan edzenek Molnár László és Kovács 
Szabolcs edzők vezetésével.

Forrás: 
aszod fc

ÚJABB ASZÓDI 
SAKKHÍREK
Január 29-én rendezték meg Aszódon a 
2019. évi sakk diákolimpia Pest megyei 
csapatainak döntőjét. Az aszódi evangéli-
kus gimnázium tanulói folytatták eredmé-
nyes szereplésüket a sakktáblák mellett. 

Az I-II. korcsoport lányok mezőnyében második 
helyezést ért el az Aszód EGA csapata, melynek 
tagjai: Tóth-Gáspár Brigitta, Fekete Janka és An-
gyal Nóra, amely egyben az országos döntőbe 
jutást is jelenti. Szombathelyen március 22–24. 
között bizonyíthatják rátermettségüket ebben 
a sportágban. Az országos egyéni döntőre áp-
rilis 5-7. között Miskolcon kerül sor. Ide is hár-
man jutottak be iskolánkból: Rajkó Zsuzsanna, 
Orgoványi Dóra és Tóth-Gáspár Brigitta. 

A Pest megyei felnőtt sakkbajnokságban 
(Herczeg Oszkár csoport) két újabb fordulón van 
túl csapatunk. A sorsolás szeszélye folytán mind-
két ellenfelünk – Szigetszentmiklós és Sziget-
szentmárton – Csepel-szigeti település volt, s 
jobbnak is bizonyultak nálunk. Az ürömbe egy 
kis öröm is vegyült, hiszen újoncot avattunk. Fel-
nőtt bajnokságban először szerepelt Bisi Máté, 

az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola ne-
gyedik osztályos tanulója, az EGA-Aszód csapa-
tának igazolt versenyzője. Jelenleg a tizenegy 
fős csoportunkban a kilencedikek vagyunk. Bí-
zunk az eredményesebb folytatásban.

Kép és szöveg: Koncz István
A fotón balról jobbra: 

Tóth-Gáspár Brigitta, Angyal Nóra, Fekete Janka.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI 
FÓRUMRA

Aszód Város Polgármestere a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29/A. § (2) bekezdése és Aszód Város 
Képviselő-testülete a településfej-
lesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel össze-
függő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól 9/2018. (V.18.) önkor-
mányzati rendelete előírásai értel-
mében lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája: Aszód Város új 
Helyi Építési Szabályzat – partnerségi vé-
leményezés.

A témával kapcsolatos lakossági fórum 
időpontja: 

2019. március 4. 17. óra. 
Helyszín: 

Kistérségi Gondozási Központ, 
Aszód, Petőfi  utca 13.
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