ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

„ÜNNEPEINK A MÚLTTAL
KAPCSOLNAK BENNÜNKET ÖSSZE,
DE A JÖVŐRE FIGYELMEZTETNEK”
Viharos szél, de napsütéses idő fogadta Aszódon azokat az érdeklődőket, akik
úgy döntöttek, együtt emlékeznek a Tabán téren történelmi múltunk egyik legdicsőbb eseményére, az 1848. március 15-i forradalomra és az azt követő eseményekre. A Csengey iskola diákjainak színvonalas, szívet melengető műsorát követően
Sztán István polgármester mondta el az ünneppel kapcsolatos gondolatait, majd az
1848-as emlékmű megkoszorúzása zárta a megemlékezést.

A takarékos, átlátható és biztonságos működtetés a cél

ÉRVÉNYES KÖLTSÉGVETÉSE
VAN VÁROSUNKNAK
A 2019. február 28-i ülésén fogadta el a képviselő-testület Aszód Város 2019. évi költségvetésének tervezetét. Az önkormányzat idén 1 milliárd 570 millió 760 ezer Ft-ból
gazdálkodhat, amely 273 millió Ft-tal magasabb a 2018-as főszámnál. Ez azonban
korántsem azt jelenti, hogy túlköltekezhet a város. A képviselő-testület fő célként az
egyensúlyi gazdálkodást jelölte meg, némi tartalék képzése mellett. Ugyanakkor az
is tény, hogy minden eddiginél magasabb összeg jut majd fejlesztésre és felújításra.

A költségvetési rendelet alapját a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi
L törvény képezi. Ez elősegíti a 2019. évi költ-

2019. március

ségvetési irányelvek készítését, mivel ebben
az önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatására igényelhető

XXXI. évfolyam, 3. szám | 2019. március

A 10 órai kezdés előtt a Tabán téren a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara Rónai Lajos vezényletével játszott
pattogó katonaindulókat, ezzel lelkesítve
a város közösségében ünnepelni vágyókat.
Nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklését
követően a Csengey Gusztáv Általános Iskola
hatodik osztályos diákjai irodalmi összeállítással, dalokkal és táncokkal elevenítették fel
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
hőseinek dicső tetteit. A tanulókat Ácsné Tóth
Beáta, Koncz Ágnes és Zsigmond-Varró Beáta
tanárnők készítették fel.
Az ünepség szónokaként Sztán István polgármester beszéde első részében a 171 évvel
történt eseményeket elevenítette föl, majd
kiemelte: „Ünnepeink a múlttal kapcsolnak
bennünket össze, de a jövőre ﬁgyelmeztetnek.
Amikor múltbeli nagyszerű eseményekre emlékezünk, esetleg egy történelminek nevezhető
pillanatra, tulajdonképpen önmagunkat ﬁgyelmeztetjük arra, mi is az, ami igazán fontos, mire
kell törekednünk, kinek a példáját kell követnünk, ha jól akarjuk magunkat érezni ebben az
ellentmondásokkal terhelt világban. De a múltból csak azt vegyük ﬁgyelembe, amit ma és a
jövőben lehet és kell alkalmazni. Csak a múltból
viszont nem lehet jövőt teremteni.”
(Folytatás a 7. oldalon)

fajlagos összegek jóváhagyásra kerültek. A költségvetési törvény alapján tervezhetik meg a
települések az önkormányzatuk működéséhez
szükséges központi forrásokat.
A város költségvetése továbbra is két pilléren
nyugszik, vagyis a gazdálkodás keretösszegét
az állami normatív támogatások, valamint az
önkormányzat saját bevételei adják. Az állami
normatív támogatás összege 492 millió 346 ezer
Ft, amely 53 millió Ft-tal több, mint tavaly. A magasnak tűnő összeg ellenére számos területen az
intézmények biztonságos működtetéséhez önkormányzati forrást is mellé kell rendelni, amelyekből egyébként más fejlesztéseket lehetne
ﬁnanszírozni.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2019. február 28.
15/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról

Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a 24/64 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárását megvizsgálja, majd ennek ismeretében
új eljárásban terjeszti a Képviselő-testület elé.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő ﬁzetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt
táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

18/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat
Aszód, Falujárók útja 5/19 előtti közterületen parkoló kialakításáról

16/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat
telekalakítási eljárások megkezdéséről
(Szentkereszt utca, Falujárók útja)

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1357/94 hrsz. önkormányzati tulajdonú területen engedélyezi egy
300 m2-es magánparkoló kialakítását.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
telekalakítás igénylővel történő elvégeztetésére.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekalakítás elvégzése és értékbecslés
elvégzése után dönt a terület értékesítéséről.
17/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat telekalakítási eljárások megkezdéséről
(Szentkereszt utca, Falujárók útja)

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falujárók útja 5/19. társasház lakóközössége parkoló építési kérését jelen formában
nem támogatja.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester, hogy az
új HÉSZ elfogadása után a Falujárók úti lakótelep
területrendezésére tegyen átfogó javaslatot.
19/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. §-ának (2)-(4) bekezdése alapján 2019.
január 01. napjától Kovács Tamás főállású alpolgármester illetményét havonta bruttó 502.574.-Ftban, (kerekítve 502.600.-Ft-ban) állapítja meg.
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2. Kovács Tamás főállású alpolgármester az
Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében havonta
az illetményének 15%-ában meghatározott öszszegű költségtérítésre jogosult.
20/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat az
Aszód belterület 116 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat
útján történő értékesítése tárgyában

Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az alábbi táblázatban szereplő, az önkormányzat üzleti vagyoni körébe tartozó ingatlant,
nyilvános pályázat útján értékesíti az alábbiakban meghatározott induló áron, a határozat melléklete szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.
Ingatlan
Címe
nyilvántartási
besorolás
Lakóház,
Kossuth
udvar, gazda- Lajos u. 68.
sági épület

Helyrajzi
szám
116 hrsz.

Értékesítésre
javasolt ár
(bruttó)
15.000.000 Ft

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a pályázati felhívás
közzétételével. Amennyiben a pályázati felhívásban megadott határidőig pályázat nem érkezik,
az értékbecslés érvényességének ﬁgyelembe
vételével a benyújtás határideje 30 nappal kerüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg a
pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik, vagy a
Képviselő-testület másként nem rendelkezik.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati felhívásba kerüljön
bele, hogy az ajánlott ár 500.000.- Ft-al maradék
nélkül osztható legyen, amennyiben valaki az induló ártól magasabb összeget szeretne ajánlani.
21/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
– jelen határozat mellékletét képező – 2019. évi
összesített és nemleges közbeszerzési tervét
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2019. évi közbeszerzési tervnek a város hivatalos honlapján történő közzététele felől.
22/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének és felújításának műszaki
ellenőrzésére kiírt ajánlati felhívásról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének és felújításának műszaki ellenőrzésére kiírt ajánlati felhívásról” szóló előterjesztést, és felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a mellékelt ajánlati felhívás szerint kérjen be ajánlatokat a belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és
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felújításának műszaki ellenőrzésére. A felhívást
az alábbi műszaki ellenőrök részére küldje meg:
A) Cégnév: VIAPLAN 2000 Bt.
B) Cégnév: ABATERV Kft.
C) Cégnév: Manrex Bt.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a nyertes ajánlattevővel szerződést kössön,
amennyiben a bruttó vállalási ár nem haladja
meg a 350.000 Ft-ot.
A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzat 2019 évi költségvetésében a „Felhalmozási
kiadások: Útépítés” valamint Felhalmozási kiadások: Aszfaltozott utak felújítási munkálatai”
költséghelyen rendelkezésre áll.
23/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat Belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítése és felújítása tárgyában közbeszerző kiválasztására kiírt felhívásról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítése és felújítása tárgyában közbeszerző kiválasztására kiírt felhívásról”
szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt ajánlati felhívás szerint
kérjen be ajánlatokat a belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének és felújításának
tárgyában közbeszerző kiválasztására. A felhívást az alábbi közbeszerzők részére küldje meg:
A) Cégnév: TAKTA-OSI Kft.
B) Cégnév: Complexpert Kft.
C) Cégnév: Goodwill Consulting Kft.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a nyertes ajánlattevővel szerződést kössön,
amennyiben a bruttó vállalási ár nem haladja
meg a 850.000 Ft-ot.
A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzat 2019 évi költségvetésében a „Felhalmozási
kiadások: Útépítés” valamint Felhalmozási kiadások: Aszfaltozott utak felújítási munkálatai”
költséghelyen rendelkezésre áll.
24/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat a belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének és felújításához kapcsolódó közbeszerzés elindításáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének és felújításához kapcsolódó közbeszerzés elindításáról”
szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás megindítására,
amelyekre az alábbi kivitelezőket hívja meg:
I. Cégnév: MASTER RIDE Kft.
II. Cégnév: Megyeri Kovács Kft.
III. Cégnév: ÉP-ÚT 2000 Kft.
IV. Cégnév: TÜKÖR-GÉP Kft.
V. Cégnév: JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.
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Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a közbeszerzés lefolytatását követő soros testületi ülésen számoljon be a közbeszerzés eredményéről.
25/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat útépítési közbeszerzési bíráló bizottság
kijelöléséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Aszód belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításának közbeszerzési
szakaszában a beérkező ajánlatok elbírálására,
döntés előkészítésére bírálóbizottságot hoz létre.
Közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
• jogi és közbeszerzési szakértelmet biztosító
tag (a nyertes közbeszerző akkreditált
képviselő),
• pénzügyi szakértelmet biztosító tag (Uti
Csabáné Pénzügyi Gazdasági Osztályvezető)
• műszaki szakértelmet biztosító tag (Szászi
Tamás Településfejlesztési és Üzemeltetési
Osztályvezető)
26/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat
Aszód, Béke kert, Miskolczi köz, Pauler
Tivadar utca, Kómár Gyula utca útépítési munkáinak tervezésére beérkezett
ajánlatok kiértékeléséről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Aszód, Béke kert, Miskolczi köz, Pauler Tivadar utca, Kómár Gyula utca
útépítési munkáinak tervezésére beérkezett
ajánlatok kiértékeléséről” szóló előterjesztést, és
megbízza Polgármestert, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó
VIAPLAN 2000 Bt.
(2170 Aszód, Rákóczi utca 14/a.)-vel
1.950.000 Ft + 526.500 Ft ÁFA = 2.476.500 Ft,
azaz bruttó kétmillió-négyszázhetvenhatezerötszáz forint erejéig
szerződést kössön.
A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzat 2019 évi költségvetésében a „Felhalmozási
kiadások: Utak tervezése” költséghelyen rendelkezésre áll.
27/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat a
Mély út mentén kialakított telkeken
gázvezeték kiváltásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Mély út
1476/2, 1476/3, 1476/5, 1476/6 hrsz. ingatlanok
esetében a gázvezeték áthelyezéséhez szükséges tervezői folyamat lebonyolítására.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
gázvezeték áthelyezéséhez szükséges összeg biztosításáról, a kivitelező kiválasztásáról, az elkészített tervek alapján bekért árajánlatokat ﬁgyelembe
véve, soron kívüli képviselő-testületi ülésen dönt.
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28/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat a Széchenyi utca 18. számú ingatlan mögötti
támfal vis maior támogatásból történő
helyreállításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Széchenyi utca 18. számú
ingatlan mögötti támfal vis maior támogatásból
történő helyreállításáról” szóló előterjesztést, és
Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet 65. § (2) bekezdés a) pontja
alapján felhatalmazza Polgármestert a támfal
helyreállításához szükséges lépések megtételére. Ennek keretében kérjen be 3-3 árajánlatot a
kiviteli tervek elkészítésre, a műszaki ellenőr valamint a kivitelező kiválasztására.
A pénzügyi fedezet a Belügyminisztérium BMVIS/22 – 2 /2019 iktatószámú Támogatói okirata
szerinti támogatás formájában és Aszód Város
Önkormányzat Képviselő-testület 74/2018.
(V.17.) ÖKT sz. határozatában meghatározott
önerő formájában Aszód Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a vis
maior pályázat elszámolását megelőzően a pályázati forrás és az önerő felhasználásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.

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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Önkormányzati hírek

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI
INGATLANOK
1. 116 hrsz., Aszód Kossuth Lajos u 68.
szám alatti 424 m2 alapterületű lakóház,
udvar, gazdasági épület
2. 1476/3 hrsz., Aszód Nyárád utcai 724 m2
alapterületű beépítetlen terület
3. 1476/5 hrsz., Aszód Majna utcai 1048 m2
alapterületű beépítetlen terület
4. 1476/8 hrsz., Aszód Szentkereszt utcai
907 m2 alapterületű beépítetlen terület
5. 1476/9 hrsz., Aszód Szentkereszt utcai
921 m2 alapterületű beépítetlen terület
6. 447 hrsz., Aszód Kard utca 10. szám alatti
1180 m2 alapterületű beépítetlen terület
7. 282/1, és 282/2 hrsz., Aszód Szabadság téri
907 és 722 m2 alapterületű művelődési ház
8. Aszód, Iparterület 681/20 hrsz., 5021
m2-es beépítetlen terület
9. Aszód, Iparterület 681/22 hrsz., 2064
m2-es beépítetlen terület
A részletes pályázati felhívások megtalálhatók a www.aszod.hu honlapon: Főmenü
–> Önkormányzat –> Ingatlanok eladása, bérbeadása. Az ingatlanok megtekinthetőek előre egyeztetett időpontban az
alábbi elérhetőségen: Kovács Tamás alpolgármester, (+36) 30 816 04 70

A járdaépítési program második üteme már a végéhez közeledik

RÖVIDESEN KEZDŐDNEK
A SAJÁT ERŐS ÚTFELÚJÍTÁSOK
Mint arról már korábban beszámoltunk, az előző esztendőben a város önkormányzata hiába nyújtott be pályázatot belterületi utak felújítására, nem sikerült nyernie. A képviselő-testület a legutóbbi ülésein ismét áttekintette a belterületi utak helyzetét, és újabb három utca esetében döntött arról, hogy ezekre
elvégezteti az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges munkát. A napirend tárgyalása során újra elhangzott, az önkormányzat saját erőből szándékozik megcsináltatni azokat az utakat, amelyre nem nyert központi támogatást.

A munkák április közepén indulhatnak és a
következő utcákat érintik: Tavasz utca, Szőlő utca, Vas Mór utca, Kakashegy utca és a
Kondoros térnek a Berek erdő felé vezető
szakasza. Ugyancsak felújításra kerül a József Attila köz, az Iskola köz, a Szent Imre
utca, a Bercsényi utca egy, és a Bethlen Gábor utca két szakasza. Mindezek aszfaltozása
megközelítőleg 150 millió Ft-ba kerül, amely
összeget az önkormányzat saját forrásból áll,
köszönhetően az utóbbi esztendők jó gazdálkodásának.
Sztán István polgármester a döntéshozóknak
elmondta, azért tartja fontosnak,hogy újabb
három utca legyen „építésre kész”, mert arra
számít, hogy a kormány vagy a megyei önkormányzat idén újra kiír pályázatot. Az erre

29/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat a Polgármester szabadságolási ütemtervére

32/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat az
orvosi ügyelet további ellátásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester szabadságolási ütemtervéről
szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza: a Képviselő-testület a polgármester 2019. évi szabadságolási
ütemtervét a melléklet tudomásul veszi.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Orvosi
Ügyelet Nonproﬁt Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.) önkormányzati ﬁnanszírozásra vonatkozó újabb kérelmét és úgy dönt,
hogy a 2008. március 14-én kötött Feladatellátási szerződés 9. pontjában a megbízási díj
önkormányzati kiegészítés összegét 110 Ft/fő/
hóra módosítja.
A szerződés erre vonatkozó rendelkezése
2019. március 1-jétől 2019. december 31-ig tart.
A Képviselő-testület kéri, hogy a Feladatellátási szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy
amennyiben az feladatellátás területe, az ellátott lakosság száma 2019. december 31-e előtt
bővül, úgy az önkormányzati kiegészítés összege módosuljon 62,00 Ft/fő/hó szorzóra.
Az önkormányzati kiegészítés különbözetének fedezete – melynek összege 2 882 880 Ft-,
az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a
Működési tartalék költségvetési sorról átcsoportosítással biztosított.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Feladatellátási szerződés módosítás
aláírására.

30/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat a
településkép védelméről szóló 3/2018.
(II.23.) számú önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy megkezdi a településkép védelméről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítását megteremtve az összhangot
a készülő településrendezési eszközökkel.
31/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat a
Magyar Protestáns Segélyszervezettel
ellátási szerződés megkötésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező ellátási szerződés
megkötését Magyar Protenstáns Segélyszervezettel (2144 Kerepes, Szabadság út 84.) az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

vonatkozó döntés értelmében a Kómár Gyula
utca, a Pauler Tivadar utca és a Béke kert esetében végeztetik el a az engedélyezési tervekkel kapcsolatos munkákat. A Kómár Gyula és a
Pauler Tivadar utcák esetében a csapadékvíz
elvezetést is meg kell oldani, mert nagyobb
esőzések esetén a víz elönti a kerteket. Ez várhatóan még ebben az évben el is készül.
Közben folytatódik a járdaépítési program
is. A Deák Ferenc utcában már végeztek is a
munkákkal, a balesetveszélyes keramitkockákat egészen a katolikus templomig új viakolor burkolatra cserélték. A munkát elnyert cég
emberei jelenleg a Petőﬁ Sándor utcában dolgoznak. Itt a járda a Városháza oldalán az OTP
ﬁókig újul meg teljesen.
R. Z.

33/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat Aszód
Domony lakosságának vegyes fogorvosi alapellátás együttműködési megállapodása jóváhagyására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve az Aszód
II. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzetre
vonatkozóan jóváhagyja Domony településsel
kötendő megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
Aszód Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Domony Községgel a Megállapodást aláírja.
34/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. január 21-én hozott 1.,valamint a 2019.
január 24-én hozott 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.
határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri jelentést elfogadja.

2019. március

Helyi élet
A város településfejlesztési koncepcióját ismerhették meg az érdeklődők

LAKOSSÁGI FÓRUM
Lakossági fórumon ismerhették meg az érdeklődők a város hosszú távú fejlesztésére vonatkozó tervét, amelyet a rövidesen elkészülő Helyi Építési Szabályzat elfogadásával rögzít majd a képviselő-testület. Ugyancsak a fórum részét képezte
Sztán István polgármesternek a vasútfeljesztéssel kapcsolatos tájékoztatója.

A településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzat
tervezetét az ezek elkészítésével megbízott Völgyzugoly kft. két munkatársa, Fóthi Annamária
projektasszisztens, okleveles településmérnök
és Bérczi Szabolcs projektvezető, okleveles település- és környezetgazdálkodási agrármérnök ismertette. A jelenlévők az ő segítségükkel
ismerhették meg, az egyes településrészeket
jelenleg milyen adatok jellemzik, milyen változások várhatóak, és ezekre milyen előírások
vonatkoznak majd.
Bár a bevezetőjében a város első embere kihangsúlyozta, ez a lakossági fórum nem egyezik
meg a közmeghallgatással és más szabályok vonatkoznak rá, úgy tűnt, hogy a résztvevők közül
néhányan azonnali megoldást vagy döntést várnak a konkrét problémájukkal kapcsolatban. Dr.
Ballagó Katalin jegyző jelezte, partnerségi fórumról van szó, amelynek az a szabálya, hogy a résztvevők elmondják az észrevételeiket, amelyeket
jegyzőkönyvben rögzítenek. A fórumon elhagzottakkal kapcsolatban még nyolc napon belül
lehet megfogalmazni kérdéseket, felvetéseket,
javaslatokat, amit a város főépítészének kell eljuttatni. Ezt követően az érintett szakember, illetve
a tervező megvizsgálja a lakossági és az államigazgatási véleményeket, majd megfogalmazzák
a javalataikat a képviselő-testület számára, amely
mindezek ﬁgyelembe vételével dönt majd.
A fórumon egyébként sok érdekes kérdés, illetve témafelvetés hangzott el, és korántsem volt
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hiábavaló. Több kérdést kaptak a Völgyzugoly
munkatársai, illetve a fórumon szintén részt
vevő Marsalné Kovács Judit főépítész is, vagyis
tényleg kialakult egyfajta párbeszéd. Az pedig
teljességgel bizonyos, hogy a lakosok által jelzett
konkrét problémákkal kapcsolatban – amelyek
között akadt olyan, aminél az egyén és a közös-

ASZÓDI TÜKÖR

ség közti érdekellentét is felmerült – a képviselő-testületnek minden szempontot ismételten
ﬁgyelembe kell majd vennie, mielőtt döntene.
A vasútfejlesztéssel kapcsolatban Sztán István elmondta, sajnos azt nem sikerült elérni,
hogy a vasútállomáson az autóbusz vezetőknek melegedőt építsenek. Az állomás épülete

biztosan megújul, és a 70 férőhelyes P + R parkoló is megépül. Újdonság, hogy a kivitelezők
az Ady Endre utcai vasúti átjárónál a gyalogosoknak külön átkelőhelyet építenek. Ezzel kapcsolatban a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kellett.
R. Z.
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A JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN
TÁROLÁSÁNAK SZABÁLYAI
TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK, BARÁTAIM!
Jogos elvárás városunk polgáraitól, hogy tiszta, szép, rendezett településen élhessenek. Aszód Város mindenkori képviselő-testülete az együttélés szabályait helyi
rendeletekben szabályozta és szabályozza mai is. Minden rendelet, szabályozás
annyit ér, amennyit betartunk vagy betartatunk belőle.

Hiába a legjobb szándék, az akarat, ha rendeleteinket nem tartjuk be, és azt gondoljuk,
attól szép a világ, ha azt teszünk benne, amit
akarunk. Sajnos vagy hála istennek – ki-ki nézőpontja szerint – ez nem így van, életünket
különböző szabályok foglalják keretbe.
A motorizáció robbanásszerű növekedésével
egyre több gépjárművet használunk, sokszor
családonként mér nem egy, hanem több autóval rendelkezünk. Ez egyrészt örvendetes, hiszen polgáraink emelkedő életszínvonalát mutatja, másrészt sokasodnak megoldásra váró
gondjaink is. A város közterületén egyre több
lerobbant, üzemképtelen gépjárművel találkozunk, melyek tárolását tulajdonosai a közterületen óhajtják megoldani.
Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy
Aszód Város Képviselő-testületének 16/2017.
(XI.17. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól című rendelete
szabályozza a közterületen történő gépjármű
tárolás rendjét. Idézet a rendeletből:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Rendelet III. fejezet. 4. pont:
Járművek közterületen tárolásának szabályai
16. § (1) A forgalomból kivont, hatósági jelzés
nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező vagy üzemképtelen járműveket közterületen kizárólag az erre vonatkozó kérelemre
kiadott közterület-használati engedély alapján
lehet tárolni. A közterület-használati engedély
legfeljebb harminc napra adható. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet
a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek esetében az engedélyes köteles a közterület-használati engedély másolatát, továbbá a

díj megﬁzetését igazoló bizonylat másolatát a
járművön jól látható helyen kifüggeszteni.
(3) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése
nem érvényes, vagy csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül
– legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e
rendelkezések megszegésével tárolt járművet a
Rendészet a tulajdonos költségére eltávolíthatja.
A Polgármesteri Hivatal szervezetében újonnan
létrehozott Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály feladatköre többek között
a rendeletben meghatározott jogalkotói akarat
végrehajtása és folyamatos ellenőrzése. A város
területén a közterület felügyelők feltérképezik
a közterületen tárolt üzemképtelen gépjárművek tulajdonosait, őket a gépjármű elszállításáról
felszólítják, ennek eredménytelensége esetén a
gépjárművet elszállítjuk és annak költségeit a gépjármű tulajdonosától vagy üzembentartójától –
szükség esetén jogi úton – behajtjuk. Szeretném,
ha az is világos lenne, nem a büntetés a célunk.
Célunk városunk szépítése, környezetünk védelme. Ebbe nem fér bele az utcán tárolt roncs autó
és az alatta éktelenkedő olajfolt látványa. Ehhez
kérem szíves együttműködésüket!
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

ÓVODAI JÓTÉKONYSÁGI BÁL 2019.
2019. február 23-án került megrendezésre óvodánk Alapítványi bálja, amelynek
idén az Evangélikus Gimnázium adott otthont. A rendezvény fővédnöke Sztán István, Aszód Város Polgármestere volt.

A jó hangulatú estén a 200 fő vendég szórakoztatásáról a Salsa Mojito Tánciskola táncosai,
„Magic” Hajnalka és Társa bűvészműsora gondoskodott. A Party Dance Band – már ismerős
zenekarként – biztosította idén is a talpalávalót.
Ezúton is köszönjük az Aszódi Napsugár Óvoda
és Szivárvány Tagóvoda Szülői Munkaközösségének, Szabóné Tóth Erzsébet SZMK vezetőnek
a szervezést, Tóth-Deme Gabriella, Tóth Tamás,
Zsemberovszky Veronika és Zsemberovszky Zsolt
szülőknek, akik a büfét biztosították, Lapin-Tóth
Beátának az üdvözlő ajándékot. Továbbá köszönet
azon szülőknek, akik bármilyen formában – akár
támogatójegyek megvásárlásával, süteménnyel
vagy a szervezési feladatokban való részvétellel –
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Az Alapítványunk vagyonát gyarapító 1 millió
70 ezer Ft bevételt az előzetesen megfogalmazott céloknak megfelelően a székhely intézményben a sószoba korszerűsítésére, a tagóvo-

dában a gyermeköltözők felújítására fordítjuk.
Céljaink megvalósításához az alábbi támogatók adományát, felajánlását – a gyermekek nevében is – hálásan köszönjük:
Sztán István Polgármester, Dr. Ballagó Katalin
Jegyző, Kovács Tamás Alpolgármester, Dr. Leitli
Norbert, Buzás János, Kerényi Norman, Koncz
István, Rizsák Krisztián, Urbán László Képviselők,
Rácz Zoltán, HOLDING-BAU Kft.,Szikora János,
Bártfai Tibor, Latorcai Norbert, Barkácsbolt Kartal, S-VILL 06 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 30-as autósbolt, 5 perc bisztró, Angyalarc Szépségszalon, KISKOSÁR Élelmiszerbolt,
Korona Cukrászda, Aszódi Katalin Kozmetika,
Belényi Edina, Betti Varrószalon, Bradochem Kft.,
CAR-STAR Kft., Cleaning Service, COOP Aszód,
Dobos Dalma műköröm, Erzsike Virágbolt, Gabi
Pilates- Könczöl Tamásné, Giriti Renáta, Huczka
család, HUNI italbolt, JIN-JANG Egészségcentrum, Kassa Team Test-és Erő Műhely, Két Barát

Pálinka, Mezőﬁ Lilla, Kossuth Nikoletta, Kovács
Klaudia fodrász, Lakótelep Kozmetika-Magdi,
Lukosz Bt., MEGA PRINT Számítástechnika, METÁL’93 Bt. -Masznyik Attila, Mónika Tortái, Nagy
László, Nelly Hair Szalon, Péter János, Péter Jánosné, Pinata Factory, POZITÍV+, Premissa Krekó
Szépségszalon, Petre Krisztián, R&R Haj-és TestHorák-Nagy Izabella, Raczky Andrea és Raczky
Marianna, RIVA-LUX Háztartási- és Illatszerbolt,
SPEEDFITNES, Széplaki Annamária- FOREVER,
Szépségkuckó, Szikora Mérnökiroda – Szikora
Zsolt, Szoleo Szolárium, Victory Nails, Virágfarm
Virágbolt Aszód, VÖRPI Kereskedőház, Zádeczki
Zoltán és Zádeczki Viktória.
„Aki nem hisz abban, mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni, s meglátja, milyen sokan odaállnak mellé” (Böjte Csaba)
Nyíryné Gazdik Andrea
intézményvezető
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Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

„ÜNNEPEINK A MÚLTTAL
KAPCSOLNAK BENNÜNKET ÖSSZE,
DE A JÖVŐRE FIGYELMEZTETNEK”
(Folytatás az 1. oldalról) A város első embere a
jelennel, illetve a város jövőjével kapcsolatban
úgy fogalmazott, a sikeres munkához a város
lakosságának közös akaratára, és egy irányba
ható cselekvésére van szükség. Ehhez pedig
adott esetben érdekegyeztetésekre, és a gon-

dolatokat, elképzeléseket egyeztető nyílt vitákra is sor kell, hogy kerüljön.
Az ünnepi megemlékezés az 1848-as emlékmű megkoszorúzásával folytatódott, amelynek során az önkormányzat, a városi intézmények, a civil szervezetek és a politikai pártok

A takarékos, átlátható és biztonságos működtetés a cél

ÉRVÉNYES KÖLTSÉGVETÉSE
VAN VÁROSUNKNAK
(Folytatás az 1. oldalról) Jó példa erre az
intézményi gyermekétkeztetés, amelynek
központi támogatási összege ugyan a tavalyi
évhez képest emelkedett kissé, ám a rászoruló gyermekek kedvezményes vagy ingyenes
étkeztetését az önkormányzatnak kell ﬁnanszíroznia. Az így kieső díjbevétel összege éves
szinten 20 millió Ft. A 2016-ban átszervezett
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások állami normatívája is emelkedett, ugyanakkor 2018. szeptemberétől új feladatot is el
kell látniuk, mégpedig az úgynevezett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.
A bölcsődei működéssel kapcsolatos központi
támogatás összege 32 millió Ft. Az ezen a területen kialakított ﬁnanszírozási struktúra a
korábbiakhoz képest sokkal jobban ﬁgyelembe veszi a feladat ellátásának valós kiadásait,
így a fenntartónak kevesebb kiegészítést kell
biztosítania a fenntartáshoz.
Az állam az alacsony jövedelem termelő önkormányzatoknak plusz támogatást biztosít az
olyan szociális jellegű kiadásokhoz, amelyek
ﬁnanszírozása másképpen nem megoldható. A
támogatás összege idén 12,68 millió Ft. A növekedés több, mint 3 millió Ft.
A kötelező önkormányzati feladatok ellátására (közvilágítás, településüzemeltetés, zöldterület kezelés, köztemető fenntartás, közutak
fenntartása) az adó erőképesség beszámítását
követően 1,8 millió Ft állami támogatást kap
településünk, ami előrelépés a korábbi évek 0
forintjához képest.
Az önkormányzat éves pénzügyi terve összhangban van a város gazdasági programjával.
A költségvetés erre az évre megfogalmazott
alapelvei a takarékos, átlátható és biztonságos
működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtásának biztosítása, a szociálisan
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rászorult polgárok támogatása, az elindított
beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása, tudatos, átgondolt
és tervszerű üzemeltetés, valamint a pályázati
lehetőségek kihasználása és az azokhoz szükséges önrész forrásainak biztosítása.
A város költségvetésének bevételi oldalán
közhatalmi bevételekből – ide tartozik a telekadó, a kommunális adó, iparűzési adó stb. –
370 millió Ft-ot, működési bevételekből 74,035
millió Ft-ot, felhalmozási bevételekből 151 millió Ft-ot tervezett be az önkormányzat. Ebben
óvatosságból nem szerepel a volt Tiszti Klub
esetleges eladásából – erről korábban döntött
a képviselő-testület – származó bevétel. Beruházásra 197 millió Ft juthat ebben az esztendőben, felújításokra 61,4 millió Ft-ot szánnak.

képviselői helyzeték el a megemlékezés virágait. Az esemény a Szózat hangjaival zárult.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán

Ezek a korábbiakhoz képest jóval magasabb
összegek. Felhalmozási kiadásokra 90 millió Ftot terveztek be, amelyből esetleges rendkívüli
kiadásokat, illetve a nyertes pályázatok önrészét kívánják biztosítani.
A napirend tárgyalása során elhangzott,
hogy a város az utóbbi években rendkívül
kiegyensúlyozottan gazdálkodott, a költségvetések rendre működési többlettel zárultak.
Mindezen tény teszi lehetővé azt, hogy az idei
esztendő tervezett beruházásainak és felújításának fedezeteit az önkormányzat saját forrásból tudja biztosítani. Az idei büdzsé rendelettervezetében előirányzott bevételi és kiadási
összegek megalapozottak, a dologi kiadások
előirányzatai megfontolt, takarékos gazdálkodás esetén elegendőek a feladatok végrehajtásához. A képviselő-testület a költségvetés
rendelet-tervezetét egyhangúlag, nyolc igen
szavazattal fogadta el (Egy képviselő nem vett
részt az ülésen).
R.Z.
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Egészségügy

Orvosi ügyelet: ebben az évben mégis jóval többet ﬁzethet a város

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A TELEPÜLÉSEKET EGYELŐRE KÖTI
A KORÁBBI SZERZŐDÉSÜK
Bár a képviselő-testület az előző ülésén elfogadta azt az önkormányzati határozatot,
hogy 2019. február 1-től személyenként és havonta 62 Ft-ot fizet az orvosi ügyeleti ellátásért a szolgáltató Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-nek, a velük kötött szerződést és
az említett határozatot máris módosítani kellett. Ennek értelmében a fizetendő összeg
ebben az esztendőben 110 Ft/hó/fő lesz, ami 2 millió 883 ezer Ft többletköltséget jelent.

A szolgáltató korábban jelezte, nehéz helyzetbe
került, mivel a kormány továbbra is a 2005-ös
szinten hagyta az orvosi ügyelet ﬁnanszírozását,
miközben az elmúlt időszakban a szakdolgozók
bérét 89, az orvosokét 79 %-kal emelte. Emiatt az
eddig ezen a területen másodállást vállaló orvosok, szakápolók másutt kezdtek munkát vállalni.
A megtartásukhoz szükséges összeget a szolgáltató jobb híján kénytelen volt az önkormányzatokra terhelni, amiknek egyébként kötelező feladatuk az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása.
Mégis úgy tűnt, hogy elkerülhető lesz a nagyobb
mértékű emelés, mivel Sztán István polgármester
az ügyelettel kapcsolatban egyeztetett Bag, Hévízgyörk és Galgahévíz polgármesterével, akik ezt
követően jelezték, az általuk képviselt önkormányzatok a turai orvosi ügyelettől elszakadva ide csat-

lakoznának, mivel ők jóval többet ﬁzetnek egy másik szolgáltatónak. A korábban említett fejenkénti
62 Ft/hó/fő összeg valamennyi érintett közös megállapodása értelmében született meg. Időközben
azonban kiderült, a három község ebben az évben
mégsem tud csatlakozni, tekintettel arra, hogy az
eddigi társulásukból történő kiválásuknak jogszabályai előírásai vannak, amit nem sérthetnek meg.
Az új helyzet miatt Sztán István polgármester azt
javasolta, hogy az önkormányzat a lakosság érdekében mindenképpen állja a többletköltséget.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett
azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a három
településnek az esztendő végénél előbb nyílna lehetősége az aszódi körzethez csatlakozni, a korábbi megállapodás lépjen életbe. Az új megállapodás
2019. december 31-ig érvényes.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen feleségemet, szerető édesanyát
és nagymamát, Ondrik Jánosnét elkísérték utolsó útjára és sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló férje, gyermekei és unokái
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik édesanyánk Bozsoki Sándorné temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

44. Petőfi Szavalóverseny
Aszód, 2019. április 11.

Az Aszód Városi Kulturális Központ 44. alkalommal hirdeti meg a

Petőfi Szavalóversenyt
4 korosztály számára:
x alsó tagozat

(6-10 év)

x felső tagozat

(10 - 14 év)

x középiskolás

(14 - 18 év)

x felnőtt

(18 év felett)

A versenyre minden versmondónak egy szabadon választott verssel kell készülnie!
Nem kötelező Petőfi-verssel készülni!

Jelentkezési feltételek:

x osztályonként 1 tanuló indítható
x jelentkezési lap kitöltése, amelyet levelünkhöz mellékeltünk, valamint letölthető
a http://avkk.hu/szavaloverseny oldalról
x jelentkezni e-mailben, postai úton vagy személyesen lehet a következő címeken:
Aszód Városi Kulturális Központ, 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.,
e-mail: info@avkk.hu

x jelentkezési határidő: 2019. április 1.
A verseny színvonalas megrendezése érdekében a határidőn túli jelentkezéseket nem
áll módunkban figyelembe venni!
Bővebb felvilágosítás a 0628/400606-os telefonszámon és az info@avkk.hu címen kérhető.
A 44. Petőfi Szavalóverseny pontos programját a jelentkezőknek 2019. április 5-ig megküldjük.
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Okos Hallás! A jövő hallásmegoldása
megérkezett!
Telefonáljon közvetlenül hallókészülékével bárhol
és bármikor, csúcsminőségben!

Vásároljon Oticon Siya hallókészüléket
párban, és Samsung Galaxy J3
okostelefont adunk ajándékba!
Jelentkezzen be ingyenes próbára!
06 30 399 7808
Audiopont Halláscentrum - Aszódi Szakorvosi
Rendelőintézet - Audiológia
2170 Aszód, Baross u. 4.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
*1 pár TB által nem támogatott Oticon Siya 2019. 04. 15-ig történő vásárlása esetén
okostelefont adunk ajándékba. A tájékoztatás nem teljes körű.
2019. március
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Környezetvédelem

Zöld Hid B.L.G.G. NONPROﬂT KFT.

HÁZHOZ MENŐ RENDSZERŰ
LOMTALANÍTÁS
A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. 2019. évtől bevezeti a házhoz menő rendszerű lomtalanítást.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy
alkalommal térítésmentesen, maximum 2m3
hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás
igénybevételére.
A közterületek rendjének és tisztaságának
megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást.
A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres
teljesítése érdekében 2019-ben négy ütemben
végezzük településeink lomtalanítását.
Az igénybejelentés feltételei:
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást
nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal
nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
FONTOS! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a
településére vonatkozó „lomtalanítási igények
leadása” időpontjában adhatja le.
Aszód esetében a lomtalanítási igények leadása: 2019. március 18. – 2019. április 30. között a lomtalanítás várható időpontja: 2019.
április 1. – május 31. között
Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.
Az igénybejelentés történhet:
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám
és személyes iratok alapján)
• +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon (azonosítás ügyfélszám alapján)
• a honlapunkról előzetesen letöltött
igénybejelentő lap segítségével, melyet a
lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kérjük
megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően
kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)
A lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját
3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató
jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max.
5 perc várakozás után távoznak a helyszínről
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a

személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján)
5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének ﬁgyelembevételével történik. A megkeresés
beérkezését követően erőforrásunkhoz igazított,
optimális begyűjtési terv készül, majd visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén.
Az általunk visszaigazolt napon Kollégáink az ön
által megjelölt címen fognak jelentkezni.
Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén,
megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató
részére a lomhulladékokat.
Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett
olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladja.
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód
stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban
• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos
gyűjtőedényben
• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű,
textil, ruhanemű
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok,
műanyag medencék, műanyag játékok
• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár,
motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max. 4 db)
A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a
szétszóródás megakadályozása érdekében

a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a
lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve
adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő
módon átadni kívánt hulladék elszállítását a
Közszolgáltató megtagadhatja.
Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást
a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja
úgy, hogy annak időpontját a közös képviselő
a szolgáltatóval együtt határozza meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos
ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös
képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás
feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lomtalanítás
időpontjában a helyszínen tartózkodjon.
Akadályoztatása esetén megbízottja vesz
részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja
Társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.
Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő nyújthat be társaságunk felé.
Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a
Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért
a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új
időpont egyeztetés már nem lehetséges!
A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság
kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36 28 561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu
www.zoldhid.hu

Fájdalommal tudatjuk ismerőseivel, barátaival, hogy
DR. MÓZER ISTVÁN
többszörösen elismert és kitüntetett növénytermesztő és okleveles növényvédő szakmérnök,
a volt galgamácsai MGTSz főagronómusa, később elnöke, majd a jogutód mezőgazdasági
szövetkezet ill. intézmények vezetője, számos szakmai szervezet tagja,
városunk lakója
élete 84. évében elhunyt.
Búcsúznak Tőle rokonai, szerettei, barátai, tisztelői.
Temetéséről a Mózer család gondoskodik.
Helyszín: 1108 Budapest X. ker., Kozma u. 8. – Új Köztemető
Időpont: 2019. április 5. péntek 9.45 óra.
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Evangélikus gimnázium

EGYÜTT BÁLOZTAK A SZÜLŐK ÉS
A PEDAGÓGUSOK
11. alkalommal rendezték meg az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégiumban a Szülők-Nevelők Bálját, amely mára a környék egyik legrangosabb társadalmi eseményévé vált.

Mintegy 350 fő foglalt helyet az iskola tornacsarnokában, amely Zámbó Éva tanárnő elképzelése és segítői kivitelezése nyomán ezúttal a
tavasz jelmezét öltötte magára. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével többek között Vécsey
László, térségünk országgyűlési képviselője,
Benczúr László Príma Primissima-díjas, Ybl-díjas építész, az Igazgatótanács elnöke, valamint
Sztán István, városunk polgármestere. Dr Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke külföldi útja miatt levélben
üdvözölte a vendégeket.
A bál hivatalos megnyitóját egyórás gálaműsor előzte meg, amelynek szereplői ezúttal a
gimnázium tanárai és diákjai, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola növendékei voltak. Benczúr László köszöntőjében az
elmúlt 25 esztendő néhány fontosabb eseményét idézte föl, és méltatta mindazok munkáját,
akiknek része volt, illetve része van abban, hogy
az intézmény az egyházi oktatás fontos pillérévé vált. Mekis Ádám esperes igei köszöntőjében
a Prdikátorok könyve 3. fejezetét idézte: „Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt
minden akaratnak. Ideje van a sírásnak és ideje
a nevetésnek; ideje van a gyásznak és ideje van
a táncnak.” Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy
tudjanak nevetni és táncolni az elrendelt időnek megfelelően. Veizer Valéria igazgatóként
elsőként mindazok munkáját köszönte meg,
akik valamilyen módon segítették azt, hogy
minden időre elkészüljön a bálra, és azokét is,
akik majd az elpakolásban segítenek. Beszámolt a jelenlévőknek arról, hogy mire költötték
a tavalyi bál bevételét, és mit szándékoznak
megvalósítani az idei támogatásokból. Végezetül azt emelte ki, hogy az intézmény neve alatt
mára egy ezer fős diákság, egy közel száz fős
tantestület és alkalmazotti csapat és mintegy
kétezer fős szülői kör kovácsolódott egységgé.
Ezt követően megnyitotta a bált.
A protokolláris rész után a nyitótánc követke-
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zett, amelyben szintén diákok, az iskola néptánc
szakkörének tagjai vállaltak aktív szerepet: ők
kérték föl egy perdületre a vendégeket és a tanári kar tagjait. A program svédasztalos vacsorával,
tombolahúzással, majd hajnalig tartó mulatsággal
folytatódott, illetve ért véget.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán

BOCSKAI-NAPOK NYÁRÁDSZEREDÁN
Többnapos rendezvénysorozatra került sor erdélyi testvérvárosunkban Nyárádszerdán, abból az alkalomból, hogy 1605. február 21-én a székelyek e városban kiáltották ki Erdély fejedelmévé a Habsburg-ellenes szabadságharc vezetőjét, Bocskai Istvánt.

Bár február 21-e idén csütörtökre esett, a szeredai önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy
ezen a napon emlékezzenek erre a pillanatra. Az esti órákban került sor a fejedelem főtéri
mellszobrának megkoszorúzására. Mintegy két hete a református egyház jóvoltából új megvilágítást kapott a szobor és a mögötte álló templom, ezért sokan voltak kíváncsiak az új esti
fényekre is.
Az ünnepségen Tóth Sándor polgámester mondott beszédet, aki kihangsúlyozta:
végrendeletével Bocskai meghatározta a 17.
századi magyarság politikáját, Erdély és Magyarország kölcsönös támogatását hagyta
meg. Az üzenet ma is aktuális, ezt kell ma is
tolmácsolni, erre emlékeztetni magunkat és
a következő nemzedéket.
A fejedelem mellszobránál a nyárádszeredai önkormányzat, a város civil szervezeteinek képviselői, valamint az anyaországi
települések – Mór, Aszód, Örkény, Hajdúdorog, Simontornya, Szerencs – küldöttségei
helyeztek el koszorút. Az aszódi delegációt
Sztán István polgármester vezette.
Forrás: https://www.e-nepujsag.ro
Fotó: Gligor Róbert László
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Iskolai élet

ORSZÁGOS FRANCIA NYELVŰ KARAOKÉ
VERSENYT RENDEZTEK A PSG-BEN
Idén 10. alkalommal rendezte meg a VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti
Szakgimnáziuma és Kollégiuma a francia nyelvű karaoké versenyét, amely kapcsolódott a frankofónia ünnepségsorozatához, amit szerte a világban márciusban
rendeznek meg. A programsorozat a francia nyelvű kultúra megismertetését, elterjesztését, valamint a francia nyelv népszerűsítését tűzte ki célul.

A március 9-én megrendezett aszódi versenyre az ország számos francia kéttannyelvű iskolájából érkeztek ifjú énekesek, hogy megmérettessék magukat a zsűri előtt, amelynek
tagjai a nyelvtudásukon kívül a az énekhangjukat és a színpadi jelenlétüket is ﬁgyelembe
vette az értékeléskor. A Pápáról, Szegedről,
Vácról, Budapestről, Gödöllőről és Pécelről érkezett versenyzők három kategóriában – szó-

ló, duó, és csoport – mérték össze tudásukat.
Összesen 16 nagyszerű francia dalt hallhatott
az ugyancsak szép számú nézősereg. Az elhangzott zeneszámok nagyszerű hangulatot
teremtettek, szinte sugallva azt, mindegy, ki
hányadik lesz ezen a napon, mindenki csak
nyer ezzel a versennyel.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Frajna Miklós, az iskola nyugalmazott igazgató-

Az Aszód Városi Kulturális Központ Könyvtára
előadás sorozatot szervez élő modellekkel!
Az első két előadás témája:
Gótika : trubadúrok, hölgyek, fűszerek

2019. március 28. 17:30
Reneszánsz: színek, lakomák, a’ capella

ja, akinek kezdeményezése nélkül ma nem
tanulnának francia nyelvet az aszódi diákok.
Ugyancsak vendége volt az eseménynek Sztán
István, Aszód város polgármestere, Hugues
Denisot Nyelvi és Oktatási együttműködési
attasé, dr. Körmendy Mariann, a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány igazgatója és Andy
Gagnini, a kéttannyelvű oktatásért és a francia
nyelv népszerűsítéséért felelős referens.
A verseny főszereplőit és vendégeit a megmérettetést követően ﬁnom ebéd várta. Ezt követette a várva várt eredményhirdetés. A győztesek díjait a Francia Intézet, a Wallonie-Bruxelles
International biztosította.
A győztesek:

Vendégünk: a

Korok Ruhái Társulat
Előadók: Lux Beáta, Bidoul Arielle,

2019. április 25. 17:30

Király Márta

• Szóló kategória: Simó Zsóﬁa (PSG)
• Duó kategória: Paszternák Dóra – Sebesvári
Eszter (SzegediTudományegyetem Gyakorló
Gimnázium)
• Csoport kategória: Haulik Rebeka, Lukács
Leila, Pintér Lili, Zöld Antónia (Madách Imre
Gimnázium, Vác)
Sztán István polgármester ezúttal is különdíjat
ajánlott fel, amit a PSG két tanulója, Hernyák
Boglárka és Rosza Kincső érdemelt ki.

Információ: Aszód Városi Könyvtár,
tel : 28/400-606

Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

Email: info@avkk.hu

KONCERTEKRE
CSALOGAT A PAMI
A következő időszakban több zenei csemegévei csalogatja zeneszerető közönségét
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola.
Íme az ajánlat:

• 2019. április 1. 18:00 Poénkoncert –
Tanári hangverseny a művészetek
jegyében.
• 2019. április 26. 18:00 Egy este Kodálylyal – Zeneiskolák éjszakája
• 2019. április 29. 18:00 Puskás Máté
Zongoraestje
A koncertekre a Művelődés Háza kamaratermében kerül sor.

2019. március

Hirdetés

ASZÓDI TÜKÖR

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

ASZÓDI KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!
MUSKÁTLI
egynyári virágok

BALKON- és korlátládák
CSEREPEK és kaspók
FüggőKOSARAK

Agroszövet, GEOTEXTÍLIA
Fekete FÓLIA
Árnyékoló háló (raschel)

Tápoldatok
SZERVES ÉS MŰTRÁGYÁK

Tőzeg, kókuszrost, virágföld
FENYŐKÉREG
Színezett faapríték

ÁGYÁSSZEGÉLYEK
Fűmagok és tápok

BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
(kivi, homoktövis, málna,
szeder, josta, egres...)

ESŐVÍZGYÜJTŐK
(dézsák és hordók)

Kerámiák
Rattan-, vessző- és fatermékek
BAMBUSZRÁCS,
NÁDSZÖVET

ÖRÖKZÖLDEK,
cserjék, díszfák, oltványok

DÍSZFÜVEK
Sziklakerti évelők
Rózsák és levendulák

KERTI SZERSZÁMOK,
kesztyűk,
Locsolótömlők,
csatlakozók és toldók....

2019. március

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

A Zöldhíd Nonproﬁt Kft. tájékoztatója

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk minden szolgáltatási területén – a vonatkozójogszabályoknak megfelelően (OHKT, hulladékról szóló törvény) és a településekkel létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében – az április 1-től november 30-ig terjedő időszakban zöldhulladék-gyűjtést végez. Idén a korán beköszönt
tavaszias időjárás miatt hamarabb megkezdjük a lebomló zsákok eljuttatását az
értékesítési pontokra, valamint a háztól gyűjtés indítását és a zöldhulladék-gyűjtőpontokra a konténerek kiszállítását, az alábbiak szerint.

A lebomló zsákok 2019. március 13–tól fokozatosan elérhetővé váltak a megszokott értékesítési
pontokon. A zsákokkal ellátott települések listáját
folyamatosan frissítjük weblapunkon. A településeken található üzletek pontos címe, weblapunk
„gyűjtési rend” menüpontja alatt található meg.
A zöldhulladék háztól gyűjtése április 1–től a
gyűjtési naptáraink szerinti időpontban valósul

Felhívás

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 jövedelemadója 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
munkáját, működését és küldetését!
Adószám: 18593688-1-13

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Március

30-31. Dr. Tóth Béla

30 449 6319

Április

6-7. Dr. Dobos László
13-14. Dr. Szőke Zsolt
19-20. Németh Mihály
21-22. Dr. Márton János
27-28. Dr. Fodor Sándor

20 925 3824
20 956 6529
30 275 4718
30 400 9819
20 446 0938

meg, melynek ütemezéséről a weboldalunkon
talál bővebb információt (www.zoldhid.hu).
A zöldhulladék-gyűjtés, a Közszolgáltató által
rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag
lebomlózsák alkalmazásával történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon legfeljebb 10 dbzöldhulladék-gyűjtő zsák helyezhető ki a közterületre. A biológiailag lebomló

zöldhulladék-gyűjtő zsákalkalmazásán felül,
úgynevezett kötegelt elszállítás is biztosított.
A kötegelés azt jelenti, hogy azingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötvekerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak
átmérője maximum 6 cm, hossza maximum
100 cm,térfogata 1m3 lehet.FIGYELEM! A lebomló zsákok felhasználhatósági ideje a megfelelő tárolás esetén, gyártástólszámított 16
hét, mely dátum minden zsákon feltüntetésre
került (év/hét). A készletek töltése folyamatos,
ezért korlátozott mennyiségben vásároljanak!
A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken,
kertekben képződő, biológiailag lebomló hulladék (például a falevél, az elpusztult növényi maradványok, a gyomok, a gallyak, a nyesedékek,
illetve a fűkaszálék). Kérjük, ügyeljen rá, hogy a
lebomló zsákba és a gyűjtőpontokon található
konténerekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!

TAVASZVARÁZS
A tavaszt varázsolta elénk ecsetjével
Molnár Márta festőművész, akinek
március 1-jén nyílt kiállítása a Petőfi
gimnázium Hajnóczy utcai kollégiumának dísztermében.

Az olajfestmények és akvarellek láttán az ember szinte azonnal megfogalmazta azon vágyát,
hogy a tél miatti több hónapos bezártságot követően végre élvezze a napfény cirógatását.
A kiállítást Zsemberovszky Veronika nyitotta meg, majd Budai András és zenésztársai adtak elő néhány, a képek tematikájához illő dalt. Az első szám mi más lehetett volna, mint a
Margaret Island Hóvirág című száma?
Molnár Márta festőművész ma már Budapesten él és dolgozik, ám gyermekének családja okán
sokat van Aszódon is, hiszen a ﬁa családja itt lakik. Legutóbb – a mostanit megelőzően – 2008-ban
volt kiállítása a Podmaniczky-kastélyban. Műveiben azonban mindmáig gyönyörködhetünk, hiszen több aszódi közintézményben – például a Fiúnevelő Intézetben , az Aranykapu Bölcsődében
és a Szentháromság római katolikus templomban – láthatjuk azokat.
Kép és szöveg: Rácz Zoltán

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Felnőtt háziorvosok:

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

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

Szent István Patika:

Március 30–31.
Április 13–14.

Április 22.
Április 27–28.

Városi Gyógyszertár:

Április 6–7.
Április 19–21.

2019. március

Egyházi élet
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Többük átélte a kollégiumukban pusztító tűzeset borzalmait

LELKÉSZJELÖLTEK LÁTOGATTAK ASZÓDRA
2019. február 25-én az Aszódi Református Gyülekezetben teológusnapot tartottak. A
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának lelkész szakos hallgatói,
professzora és Bölcsföldi András spirituálisa látogatták meg a helyi közösséget.

A 9 órakor kezdődő istentiszteleten Dr. Németh
Dávid professzor úr hirdette Isten Igéjét, amely
arról szólt, hogy milyen jó nekünk is, hogy mi is
Jézus közelében lehetünk, mint az akkori tanítványok, emberek. Hallgathatjuk Őt és ﬁgyelhetünk
Rá. Arra buzdított, hogy éppen ezért ragadjunk
meg minden ilyen alkalmat, hiszen az az örök
élet, hogy megismerjük Jézus Krisztust, Isten Fiát.
Ezt követően a teológusok bemutatkozásának, bizonyságtételének, és éneklésének lehet-

tek tanúi a gyülekezeti tagok.
A jelenlévők hónap utolsó vasárnapja révén,
mikor is úrvacsorás istentisztelet van a Művelődési Házban, együtt élhették át a Krisztus-testhez való tartozás egységét, majd a Gyülekezeti
Házban folytathatták közös ebéd mellett a
beszélgetést mind a meghívott vendégekkel,
mind egymással az aszódi reformátusok.
A nap az egyik gyülekezeti tag, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs vezetésével és érdekes informáci-

KÖZÖS IMA A NŐKÉRT ÉS A GYERMEKEKÉRT
Ökumenikus Világ Imanap rendezvényre került sor 2019. március 1.-én Aszódon a
Baptista Imaházban.

Világ imanap. Mi is az a világ imanap?Már több
mint 170 országban minden évben ugyanakkor, egy időben rendezik meg kisebb, nagyobb
keresztyén közösségek egy kiválasztott ország
nőiért és gyermekeiért az ima alkalmat.
Az idén is kis idő eltolódásokkal a földet egy 24
órás ima lánc fogta,fonta körbe és együtt imádkoztunk Szlovéniáért, az ott élő nőkért, gyermekekért. Magyarországon több mint 300 helyszínen volt hasonló ökumenikus rendezvény.
Aszódon az összefogás szép példájaként a
katolikus, református,evangélikus és baptista
gyülekezetekből mintegy 70 nő testvér gyűlt
össze az együtt imádkozásra.
Először egy kis ﬁlmes barangolást tettünk

Szlovénia gyönyörű tájain, Európa egyik legkisebb és legﬁatalabb államában.
Az est különlegessége volt, hogy közösségünk vendége lehetett Szlovéniából Simon Sobocan Ksenija, aki elég jól beszélt magyarul is.
Szeretettel beszélt hazájáról, az ott élő magyar
kisebbségről. Beszámolt azokról az életeseményekről , amik megerősítették hitében.
Az igehirdetés központi témája a meghívás
volt: „Jöjjetek, mert már minden készen van”
Lk.14/15-24.
Meghallgattuk öt szlovén asszony történetének felolvasását, amik érzékennyé tették szívünket az imádkozásra a szlovén népért. A közös ima,
a közös éneklés, közös szeretetvendégséggel

óival fűszerezett városnéző túrájával ért véget.
Ezen a vasárnapon örömmel töltötte el az
aszódi reformátusokat, hogy imádságaik mellett összegyűjtött adományukkal is támogathatták a diákokat, akik sajnos személyesen is
érintettek volt a januári kollégiumi tűzesetben.
Egyedül Istené a dicsőség!
Rápolty Dávid lelkész

folytatódott. Minden gyülekezetből, összesen 12
szorgos kezű asszony süteményét fogyaszthattuk, amik szlovén recept alapján készültek.
Azt gondolom, ezen az alkalmon mindenki
megérezhette a vendégszerető Isten asztalánál
a meghívás elfogadásának áldását. A szolgálatok által erősödött köztünk az összetartozás, és
egy kicsi híd épült Szlovénia és Aszód között.
Végül egy könnyen elkészíthető ﬁnom szlovén
süti receptje:
5 tojásból piskóta
Krém: 30 dkg, háztartási kekszet ledarálni,forró fekete kávéval leforrázni,hogyelázzon.
20 dkg margarint 15 dkg porcukorral habosra
keverni. Ha a keksz meghűlt, összekeverjük a
vajjal, és a piskótára kenjük. Tetejére csoki máz.
Dober Apetit!
Kovácsné Erzsike

Nőnapi köszöntő a szebbik nem képviselőinek

VIRÁG ÉS MEGLEPETÉS MŰSOR
VÁRTA A HÖLGYEKET
Idén sem maradt el városunkban a Nőnapi köszöntő. Március 8-án az evangélikus gimnázium bejáratánál Sztán István polgármester, Kovács Tamás alpolgármester és Urbán
László önkormányzati képviselő egy-egy szál rózsával várta a szebbik nem képviselőit.

Az eseményre mintegy négyszázan érkeztek. A
meglepetésműsor előtt – bár sokan tudták, ki a
rendezvény sztárvendége – a város első embere
rövid köszöntőben méltatta a hölgyek társadalmi szerepét, akik a munkahelyi feladataik elvégzése mellett sok esetben bármikor áldozatra kész
édesanyák, a családjaikat segítő nagymamák, feleségek, szerető társak is, akik nélkül mi férﬁak
nem tudnánk létezni. Ezt Richard Wagner német

2019. március

zeneszerző a következőképpen fogalmazta meg:
„Az Élet zenéjét a Nők adják, akik őszintén, minden
feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy
érzéseiken át szebbé alakítsák azokat.” Mindezeket megköszönve Sztán István azt a jókívánságot fogalmazta meg, hogy az esztendő minden
napja váljon ünneppé számukra.
A szavak után a dalok következtek. A 2011-es X
Faktor győztes Kocsis Tibor énekes hamar elvará-

zsolta a hölgyek szívét, akik a műsorban elhangzó
számok közül sok számot vele együtt énekeltek. A
délutánnak volt még egy meglepetése: a rendezvény dekorációjaként szolgáló gyönyörű virágcsokrot az a hölgy kapta, aki éppen március 8-án
ünnepelte a születésnapját is.
Kép: Koncz István
Szöveg: Rácz Zoltán
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A Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület beszámolója

HAGYOMÁNYŐRZÉS KÉT KERÉKEN
A már több éve működő klubunk 2017-ben hivatalosan is bejegyzett egyesületté
alakult és az eseményekben bővelkedő 2018-as évet szakmailag is eredményesen
zárta.

2018-ban 10 fő új taggal bővült a tagság. Így
már 42 bejegyzett taggal Aszód egyik legnagyobb működő egyesületévé fejlődtünk. Becsatlakozhattunk az ország motoros életének
vérkeringésébe is, befogadtak, elismernek, ami
igen megtisztelő számunkra.
A korábbi évek hagyományaihoz híven egyesületünk több környező falunapra kapott meghívást, ahol kiállíthattuk veterán motorjainkat
és – nem mellékesen – öregbíthettük Aszód
hírnevét.
Az említett események:
• Zsámbok, Lecsót a keceléből fesztivál
• Bujáki Vasárnap, falunap
• Bag, Rétesfesztivál
• Tura , Iklad, Augusztus 20.
• Aszód, Generációk napja
• Aszód Augusztus 18-20
Egyesületünk veterán korú motor állománya is
szépen gyarapodott, 2018-ban jóval meghaladta a 100db-ot. A téli időszakban a motorjaink
felújítását, karbantartását folyamatosan végezzük, hogy a 2019-es évben is a különböző rendezvényeken méltón tudjuk képviselni Aszód
városát és egyesületünket.
Több, országos motoros fesztiválon is részt
vettünk motorjainkkal:

XI.
$6=Ð',5É.(//(1(6
)87É6e6.(5e.3É52=É6
14 km
ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET - DOMONY - IKLAD - ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET

2019. április 13. 11 óra
Aszódi Javítóintézet
A
Nevezés a helyszínen 10:00-tól
Nev

Nevezési díj:
)HOQŃWW)W
Diák - 500 Ft
További felajánlásokat örömmel veszünk.
Tová
Szolidaritá rendezvény, haladás vezetett csoportban.
Szolidaritási
ortba
0pFVHVJ\~MWiVDGRPRQ\LpVD]DV]yGLWHPHWŃEHQ
pFVHV
WŃE
Visszaérkezés
után ebéd a Javítóintézet udvarán.
Vissz
a
$UHQGH]YpQ\EHYpWHOpW

$UiNHOOHQD]HPEHUpUWDKROQDSpUW7iUVDGDOPL$ODStWYiQ\
MDYiUDDMiQOMXNIHO
(]HQ D QDSRQ D -DYtWyLQWp]HW IĘEHMiUDWD PHOOHWW D] DODStWYiQ\
MyYROWiEyO V]iMUHJL pV EĘUUiNV]ĦUpVHN YHKHWĘN LJpQ\EH
GtMPHQWHVHQ  yUD N|]|WW pUNH]pVL VRUUHQGEHQ  (]]HO
HJ\LGĘEHQ UHIRUPpWHOIĘ]pV NyVWROWDWiV LV ]HPHO WDYDV]L
eOHWLJHQOĘN PDJD]LQW pV %pUHV FVHSSHW LV DMiQGpNR]QDN D]
pUGHNOĘGĘNQHNpVDIXWyNQDNNHUpNSiUR]yNQDN
Aszódi
ódi Ja
Javítóintézet
Aszód,, Baross
tér 2.
Bar

tel.: 06-28-400-110/ 136
e-mail: titk@aszod-afi.hu

nes
Hárs Dénes
6]HUYH]Ń 

tel.: 06-20-331-2928
KDUVGHQHV#LQYLWHOKX

AZ ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETŐFI GIMNÁZIUM,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
SZERETETTEL VÁRJA AZ
ÉRDEKLŐDŐKET, SZÜLŐKET ÉS GYERMEKEKET A
2019.MÁRCIUS 30--ÁN,, SZOMBATON
9.00 ÓRÁTÓL
TARTANDÓ INTÉZMÉNYVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓRA
ÉS JÁTSZÓHÁZBA
A JÁTSZÓHÁZAS FOGLALKOZÁSOKAT AZ ALSÓS TANÍTÓK TARTJÁK.

2019. március

Civil élet

ASZÓDI TÜKÖR

•
•
•
•

Jászfényszaru, kistérségi motoros találkozó
Tiszaföldvár, GRIFF motoros találkozó
Sirok, motoros találkozó
Galgamácsa, Veterán és Hobbijármű találkozó és kiállítás
• Tápiószele, Tápiómenti Motoros Klub motoros találkozója
• Hatvan, Majális és Tuning Show
• Sződliget, Dunaparti Oldtimer Show
Megtartottuk, gyakoroltuk régi jó szokásunkat,
a vasárnap délelőtti motorozást, ami hagyományosan a Városháza előtti padunknál lévő gyülekezésről és baráti, jó hangulatú környékbeli
motorozásról szól.
2018-ban több alkalommal sikerült az országos médiában is képviselni Aszódot.

megfelelő tartalommal feltölteni, hogy minél
szélesebb körben eljuthassanak az információk
az aszódi székhelyű klubunk működéséről
A Városház melletti padunkra táblát helyeztünk el az egyesület nevében.
Az egyesület ifjú utánpótlását idén is meglátogatta a motoros Télapó.
2018-ban sikerült minden egyesületi tagunknak logózott pólót biztosítani. Így is erősítettük
az összetartozás érzését.
Idén is megünnepeltük a Galga Moped Klub 6.
és egyben az Egyesület 2. születésnapját.
Csányi Géza László
elnök

Meghívást kaptunk a „Fábry most” című műsorba, ahol sikeresen szerepeltünk motorjainkkal
együtt, mint aszódi veterán motoros egyesület.
Példátlan módon több, mint 25 perces műsorblokk került adásba a tervezett 8-10 perc helyett.
Országos rádióban is sikerült a ﬁgyelmet felhívni az egyesületre. A Retro rádió megkeresésére adtunk élő interjút a tevékenységünkről.
A siroki motoros találkozón az Eger TV által
velünk készített tudósításban is elhangzott
Aszód neve az interjú során. (https://www.youtube.com/watch?v=LL9_Id86RUE)
Régi igény volt a tagságtól egy vitrin beszerzése, amiben a klub trófeáit, relikviáit lehet
bemutatni. Ezt is beszereztük, berendeztük és
(klubhelység hiányában) Aszódon az Apesz 2.0
Sörözőben kiállítottuk, ahol megtekinthető.
2018-ban megvásároltuk a „galgamoped.hu”
domain nevet. A weboldalunk elkészült, jelenleg próbaüzem alatt van, folyamatos fejlesztés
alatt. A 2019-es szezon kezdésére igyekszünk
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Egy aszódi végzős diák az ország thaiboksz bajnoka

A LABDÁT CSERÉLTE FÖL
KÜZDŐSPORTRA
Képzeljenek el egy 18 éves, termetileg kicsit mackós fiatalembert, aki általában végtelenül szelíden figyeli a körülötte zajló eseményeket, és nagyon-nagyon nehéz kizökkenteni őt a nyugalmából. Ugyanakkor – mint régen a lovagok – szükség esetén védelmezi a gyengébbeket. Bár esetében – elmondása szerint – elég a határozott fellépés
és a szóbeli figyelmeztetés. Ő Anselment Adrián, az evangélikus gimnázium végzős
diákja, egyben korosztályos magyar bajnok thaibokszban a 81 kilogrammosok közt.

– Adrián, aki rád néz, nyugodtan gondolhatna téged birkózónak is. A testfelépítésed
miatt gondolom.
– Nem is tévedne sokat, ugyanis tényleg birkóztam valamikor. A szüleim nagyon hamar
felismerték, hogy nekem az átlagnál nagyobb
mozgásigényem van. Tulajdonképpen hatéves
koromtól sportolok. A focival kezdődött, kapus
voltam, nem is ment rosszul a védés. Sajnos szétment az egyesület. A küzdősportok alapból vonzottak, így ez irányban váltottam. Nyilván ebben
az is szerepet játszott, hogy édesapám korábban
kickbokszozott, a bátyám pedig az ökölvívásban
jeleskedik. Én a foci után előbb birkózni kezdtem, majd az aikido következett, amelyben a
narancs övig, vagyis nagyjából a nyolcadik fokozatig jutottam. Azt vettem észre, hogy ezek kellően lemerítenek, és jól oldják a stresszt is. Aztán

Köszönetnyilvánítás
„Megállt egy szív, mely álni vágyott.
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”
Fiam, Tóth László Juliánusz
tragikus hirtelenséggel
itthagyott minket.
Ezúton fejezem ki köszönetemet
Mindazoknak,
akik gyászunkban osztoztak:
Szerető édeanyja
és családja

megismerkedtem a thaiboksz-szal, aminek különösen a dinamikája tetszett meg. Jelenleg a Gödöllői Muay Thai és Boksz Egyesület (Crow-Gym)
versenyzője vagyok. Varjú László az edzőm, aki
egyben kitalálója és tulajdonosa a klubnak.
Természetesen valamikor ő is versenyzett. Nem
nagy klub a miénk, 20 és 30 közötti a létszám.
– Hogyan született a magyar bajnoki címed?
– Úgy fogalmaznék, hogy éltem a lehetőséggel. Magyaroszágon ebben a sportágban most
szervezték meg először az országos bajnokságot, így meghívásos alapon lehetett szerepelni. Nyilván ehhez ﬁgyelembe vették a korábbi
szereplésemet. A döntőbe négyen jutottunk, és
ott is megnyertem minden mérkőzésemet.
– Mutasd be egy kicsit a sportágat!
– Mint ahogy a neve is mutatja, Taiföldről származik. Itt Európában a kickbox-szal keverték. A
kettő között az a különbség, hogy a thaibokszban
a kontaktban engedik a térd és a könyök használatát is, míg a kickboxban nem. Vagyis a kettő
közül a miénk a „vadabbik” küzdősport. Magyarországon még újdonságnak számít, ugyanakkor
tervezik az olimpiai sportággá minősítését.
– Mennyi idő kellett ahhoz, hogy eséllyel indulj egy versenyen?
– Nagyjából két esztendő, addig csak a technika
megtanulása és a megfelelő erőnlét megszerzése volt a feladatom. Ezt követően indulhattam
el úgynevezett gálaversenyeken, majd egy Zalaegerszegen megrendezett bajnokságon szerepeltem. Itt szereztem az első komoly győzelmemet,
amely egyben kudarc is volt. Sajnálatos módon kiütöttem az ellenfelemet, amit a kick light szabályai
szerint egyébként nem szabad. Ezt én diadalként
éltem meg, annak ellenére, hogy a fenti szabálytalanság miatt az ellenfelemet juttatták tovább.
– Ekkorát lehet ütni, rúgni?
– Nyilván mindenki igyekszik beleadni mindent. Tény, hogy ez egy kemény sportág. Könynyen törhet az ember lába. Fiatal versenyzőként
még védőfelszerelésben kellett mérkőznünk, a
felnőtteknél már csak a bokszkesztyű és a sípcsontvédő használata a kötelező.

– Naponta mennyi időt kell szánnod arra,
hogy topon tudj maradni?
– Legkevesebb másfél órát. Gyakorolni kell az
egyes elemeket, erőnléti edzést kell tartani, és
fontos, hogy mindennap fussak, mivel fejlesztenem kell a tüdőkapacitásomat. Sajnos elég
hamar kifulladok.
– Az úgynevezett küzdősportoknál szabály,
hogy nem szabad visszaélni a megszerzett
tudással. Volt már arra példa, hogy „villantanod” kellett egy picit?
– Szerencsére eddig még nem nagyon akartak
belém kötni. Olyan már volt, hogy egy barátommal kötekedtek néhányan, és szólnom kellett,
hogy hagyják abba. Szerencsére szót fogadtak.
– Mennyire van respektje az eredményednek az osztálytársaidnál?
– Azt gondolom, hogy sokat nyom a latba az,
hogy sportolok. Az eredményeimet tudják, és többen gratuláltak is. Amúgy meg azt gondolom, a mi
kapcsolatunk a barátságra épül. Egyébként sokan
Mackónak neveznek, akire az jellemző, hogy erős,
és ha békén hagyják, akkor barátságos is.
– Országos bajnokként hogyan gondolod a
folytatást?
– Azt mindenképpen érzékelem, hogy most
már többen odaﬁgyelnek rám. Nemrégiben
hívtak például Grazba, egy nemzetközi versenyre, amit végül kihagytam, mert most sokkal fontosabb számomra a versenyzésnél, hogy
felvegyenek az egyetemre. Nyilván nem fogom
teljesen abbahagyni ezt a sportágat, ám egyelőre takaréklángon kell folytassam. Aztán majd
az élet eldönti, mire vihetem még. A tapasztalat
az, hogy 30-40 éves korig űzik ezt a versenyzők,
úgyhogy még lehet néhány jó évem.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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A RÁK ELLEN… TIZENEGYEDSZER
Az április 10-i Nemzeti Rákellenes Naphoz kapcsolódik az idei évben fennállásának
135. évfordulóját ünneplő Aszódi Javítóintézet hagyományos, tavaszi rendezvénye, a
„Rákellenes futás és kerékpározás”. Az elmúlt években már megszokott időben, április második szombatján kerül sor rá, a tavalyi évben bevezetett délelőtti időpontban.

A Javítóintézet udvarán április 13-án délelőtt 10
órától indul a nevezések leadása, az érdeklődőket Puskás Péter igazgató úr és lelkes munkatársai jóvoltából tea, frissítők, pogácsa, valamint
apró ajándékok várják. A „nevezési díj” felnőttek részére 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft, de
további adományokat is szívesen látunk. A befolyt összeget a rendezvény végén a „Rák ellen,
az emberért, a holnapért” Társadalmi Alapítvány
képviselőjének adjuk át. Várjuk azokat, akik egy
együttes örömfutáson vennének részt, azokat,
akik kimozdulnának egy laza kerékpározásra,
és azokat is, akik sportolni nem szeretnének, de
az egészségügyi szűréseken részt vennének…
A rendezvény megnyitására 11 órakor kerül
sor a főépület bejárata közelében álló kopjafánál, ami a Javítóintézet elhunyt dolgozóinak és
növendékeinek állít emléket. Ezután együtt indul a csapat végig a városon, elöl a futók bolya,
mögöttük hosszan elnyúló kettes sorban a kerékpárosok. Az útvonalon (Kossuth utca, „bagi”
körforgalom, domonyi temető, domonyi iskola,

KEDVES
SZÜLŐK!
Szeretettel hívjuk Önöket, és gyermeküket játszóházi délutánunkra
abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás lesz.

Az alábbi helyszíneken, 16 órától várjuk az érdeklődőket:
Napsugár Óvoda

Aszód, Szent Imre u.1.
(+36) 28 400 422
napsugaraszod@gmail.com
2019. április 09.
Szivárvány Tagóvoda

Aszód, Falujárók útja 5.
(+36) 28 400 419
szivarvanyaszod@gmail.com
2019. április 10.
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Iklad, Szent Imre utca, Mély út, aszódi temető
leghátsó kapuja, Régész utca, Kossuth utca, Javítóintézet) a szükséges biztosítást a Polgárőrség látja el – köszönjük nekik ezúton is.
A domonyi temető egy sírjánál (Maródi Györgyé, aki az Intézet nevelője volt haláláig) és az
aszódi temető központi keresztjénél szolidaritásunk jeleként szalagocskákat kötünk egyegy kihelyezett kopjafára, majd visszatérünk a
Javítóintézetbe, ahol nemcsak helyben főzött
meleg étel várja majd a résztvevőket – köszönjük az alapanyag-felajánlást Sztán István
polgármester úrnak, a megalkotást Czikó Tibor

ASZÓDI TÜKÖR

kipróbált főszakácsnak, az infrastruktúrát és az
előkészítést a Javítóintézet vezetésének, munkatársainak –, hanem egy látványkonyha is, itt
Jenei Tamás séf mutatja be néhány egészséges
étel elkészítését.
Az Alapítvány szűrőkamionja az Intézet kapujánál fog parkolni 10 órától 16 óráig. A szolgáltatások pedig, amiket mindenki ingyenesen
vehet igénybe ezen idő alatt: bőr- és szájüregi
rákszűrés szakorvosokkal, Alexander technika
– testképkontroll, nyomelem-, vitamin- és testtömegindex-mérés, dietetikai, stílus-, valamint
bőr- és szépségápolási tanácsadás.
Természetesen idén sem maradhatnak el a
rendezvény zárásakor az oklevelek és az erre a
reményeink szerint kellemes programra emlékeztető kis ajándékok.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A szervezők

ȘXGUOȦNVTCXKUU\CVGMKPVɲIȤFȤNNɲKDȐ\KUȦEȘI
MUNKATÁRSAT KERES SZERVIZESRQ\ȜEKȡDGVȤNVȘUȘTG
A FELADAT:

'.ɱ0;6,'.'06&'0'/'.8ǵ4ǵ5

.CDQTCVȡTKWOKCWVQOCVȐMDGȨ\GOGNȘUG
U\GTXK\U\QNIȐNVCVȐUCJGN[U\ȜPKVȐOQICVȐU
/CI[CTQTU\ȐIGIȘU\VGTȨNGVȘP

• HGNUɲHQMȦOʒU\CMKXȘI\GVVUȘI
• GNGMVTQPKMCKLȐTVCUUȐI
• OȐTOGINȘXɲU\CMOCKVCRCU\VCNCV

AZ ELVÁRÁSOK:

#/+60;ȋ,670-

•
•
•
•
•

• FKPCOKMWUEUCRCV
• U\CMOCKVQXȐDDMȘR\ȘUKNGJGVɲUȘI
/CI[CTQTU\ȐIQPȘUMȨNHȤNFȤP
• XGTUGP[MȘRGUƓ\GVȘU
• MWNVWTȐNVOWPMCMȤTȨNOȘP[GM

OKPMȤ\ȘRHQMȦXȘI\GVVUȘI
OʒU\CMKȘTFGMNɲFȘU
KPHQTOCVKMCKLȐTVCUUȐI
ȤPȐNNȡOWPMCXȘI\ȘU
LȡMQOOWPKMȐEKȡUMȘRGUUȘI
OGIP[GTɲUVȜNWU
• Ů$ŭMCVGIȡTKȐULQIQUȜVXȐP[ I[CMQTNQVVXG\GVȘU
• CPIQNP[GNXVWFȐU

(ȘP[MȘRRGNGNNȐVQVVȤPȘNGVTCL\ȐV
ȘUOQVKXȐEKȡUNGXGNȘV
MȘTLȨMMȨNFLGCMȤXGVMG\ɲGOCKNEȜOTG
hr@biomarker.hu
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Az Aszód FC vezeti a tabellát

IMPRESSZUM

TOVÁBBRA IS VERETLENÜL
A tavaszi szezon első négy fordulójában 10 pontot szerzett a megyei III. osztályú
bajnokságban szereplő Aszód FC felnőttt csapata, és továbbra is veretlenül áll a
tabella élén, 10 ponttal előzve a második helyezett Kartalt.

Aszód FC- Fortuna FC Kismaros 2:1 (1:0)

A 19. forduló vendége bátor játékkal adta tudtára a hazaiaknak, hogy igyekeznek pontot
csenni. A 23. percig jobbára a mezőnyben folyt
nagy küzdelem. Ekkor szabadrúgáshoz jutott a
hazai csapat. A pontrúgást Hegedűs Norbert
végezte el, aki elcsavarta a labádát a sorfal
mellett, és a játékszer a kapus kezei között vágódott a hálóba. A 40. percben az aszódi kapus
egy előrevágott labdára rosszul mozdult ki, de
a Kismaros csatára az üresen maradt kapu fölé-mellé rúgta a bőrt. A 2. félidő 2. percében
egy kavarodást követően büntetőhöz jutott az
ellenfél, és ezt kihasználva egyenlített. Ezt követően még nagyobb elánnal támadtak a vendégek. A félidő derekán Hegedűs hűtötte le a
reményeiket egy újabb góllal, kialakítva ezzel a
2:1-es végeredményt is.

sos helyén egy mécses lángja lobogott.
Jól játszottunk az első félidőben, a 15. percben
Pecze Péter szerezte meg vezető gólunkat (1-0),
de nem esett több találat ebben a játékrészben.
A második félidőben a vendégek többet jöttek
előre, sőt Szabó Gábor rossz ütemű szerelése
után büntetőhöz jutottak. A lapos lövést Nagy
Tamás bravúrral még védte, az 57. percben már ő
is tehetetlen volt, amikor a váciak egy fejes góllal
egyenlítettek (1-1). A vendégek minden eszköz
bevetettek az időhúzásra, majd a 75. percben a
vezetést is megszerezték. Ezután pánik helyett
végre ésszel játszottunk, és a 78. percben házi
gólkirályunk Hegedűs Norbert lapos lövésével
egyenlítettünk (2-2). Sajnos a mérkőzésből hátralévő idő már nem volt elég újabb gólszerzésre,
így döntetlennel zártuk a találkozót.
Szigetgyöngye SE – Aszód FC: 0-3 (0-1)

Nagymaros SE – Aszód FC: 2-7 (1-3)

A hazaiak hamar megszerezték a vezetést,
amikor is egy röviden hazagurított labdára
lecsaptak és kapusunk mellett a hálóba gurítottak (1-0). A 28. percben büntetőből sikerült
egyenlítenünk, majd egyre jobban átvettük a
játék irányítását, Hegedűs Norbert és Domján
Péter góljaival megnyugtató 1-3-as vezetéssel
vonultunk szünetre. A második félidőben a végig rendkívül lelkes hazaiaknak rúgtunk még
négy újabb gólt Hegedűs Norbert (2), Fülep
Norbert és Kocsi Bence révén, szögletből kaptunk egyet, így alakult ki a 2-7-es végeredmény.
Aszód FC – KDSE-Váci Reménység:
2-2 (1-0)

Szomorú momentummal, gyász szünettel kezdődött a meccs. A közelmúltban elhunyt Chugyik
Márton szurkolótársunkra emlékeztünk, szoká-

A Szentendrei szigetre, Szigetmonostorra utaztunk a tavaszi (?) nyitó fordulóra. Jól kezdtünk,
Pecze Péter előtt adódott gólhelyzet, majd Kovács Kristóf 25 m-es szabadrúgása csattant a
felső lécen. Aztán Fülöp Attilát vágták fel a hazai tizenhatoson belül, a jogos büntetőt Domján Péter magabiztosan értékesítette (0-1). Az
eset után sajnos Fülöp Attilát ölben kellett levinni a pályáról, bokaszalagja bánta a szabálytalanságot. Helyére Kakucs Norbert állt.
A második félidőben sokáig nem tudtuk növelni az egygólos előnyt, az utolsó tíz percet ráadásul emberhátrányban játszottuk, mivel Kocsi Bencét kiállították. A végén két gyors kontra
támadásból Hegedűs Norbert (0-2), majd első
aszódi bajnoki mérkőzésén Fülep Norbert is a
kapuba talált, beállítva a 0-3-as végeredményt.
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MOZGÁS
ASZÓDON ÉS
VÁROSON KÍVÜL
Gyalogos teljesítménytúrára, terepfutásra és helytörténeti sétára invitálta
az Aszódi Szabadidősport Egyesület
és a Városi Óvoda mindazokat, akik
már vágytak egy kis testmozgásra.

A remek időjárás kedvezett a lakásokból
kimozdulóknak. A gyalogtúrára, illetve a
helytörténeti sétára benevezőket 5 km-es
táv várta. Utóbbiak a város több nevezetes
pontjára gyalogoltak el dr. Pénzes Tiborc
Szabolcs, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárának vezetésével, aki az érintett helyszínekről sok-sok érdekességgel
szolgált. A terepfutás és teljesítménytúra
indulóinak hosszabb, a városon kívüli szakaszon kellett 15 kilométert teljesíteniük.
Valamennyi nevezőt az indulás helyszínére, a Szent Imre utca 1. szám alá várták viszsza, ahol meleg tea és zsíroskenyér segített
az elveszített kalóriák visszapótlásában.
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