ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

Megkezdődött a sajáterős önkormányzati útfejlesztés

TOVÁBBI BERUHÁZÁSOK VÁRHATÓK
Április 16-án a Tavasz utcában megkezdődött az a sajáterős önkormányzati útfejlesztési program, amelynek bejelentésére április 9-én ünnepélyes keretek között
a Szabadság téren került sor. A beruházás csaknem 150 millió Ft-ba kerül, és 10
utcát érint majd. A kivitelező cég várhatóan július 12-én, a Kakas utcában fejezi be
a munkákat.
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Az ünnepségen Sztán István polgármester mérföldkőnek nevezte a fejlesztés megindítását, mivel
ekkora önerő egyidejű felhasználásával még soha
nem készültek, illetve újultak meg utak a városban.
Az önkormányzat korábban is folyamatosan pályázott, és általában nyert. 2017-ben például központi
forrásból és sajáterős kiegészítésből közel 218 millió forintot fordíthattak út és járdaépítésre. 2018ban azonban erre a célra nem kapott támogatást a
város, ezt követően döntött úgy a képviselő-testület, hogy a kitűzött fejlesztésre saját forrást biztosít.
A most felújítandó utak az alábbiak:
Útépítés:

József Attila köz:
Kakashegy utca: 1
Kondoros tér:
Tavasz utca:
Vas Mór utca:
Összesen:

12.795.021 Ft
1.880.228 Ft
22.585.172 Ft
24.189.296 Ft
18.603.328 Ft
90.053.046 Ft

Útfelújítás:

Bercsényi utca:
Bethlen Gábor utca:
Szent Imre utca:
Iskola köz:
Miskolczi köz:
Összesen:

13.633.729 Ft
18.001.259 Ft
9.576.765 Ft
4.184.701 Ft
9.101.455 Ft
54.497.910 Ft
144.550.956 Ft

(Folytatás az 5. oldalon.)

Rákellenes futás és kerékpározás rekordbevétellel

INGYENES RÁKSZŰRÉSRE IS
VOLT LEHETŐSÉG
Bár a 11. Rákellenes futás és kerékpározás rendezvény időpontja ezúttal ütközött
a főváros egyik legnagyobb futóversenyével – amelyen sok aszódi rendszeresen
részt vesz – 97 futó és kerékpározó futott, illetve tekert el a domonyi, majd az aszódi temetőbe, hogy egy-egy mécsest gyújtson rákban elhunyt embertársai sírjainál.
A nevezési és támogatói bevétel nagyobb lett a tavalyinál – 135 ezer Ft –, amelyet a
rendezvény végén prof. Dr. Kiss István, A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány elnöke a PTE kutató-orvosa, intézetigazgató vett át Sztán István
polgármestertől.
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A rendezvény szép példája annak, hogyan és
mivé tud nőni egy civil kezdeményezés. 12 évvel ezelőtt Hárs Dénes egy Halottak Napján
futott el elhunyt barátjának, Maródi Györgynek
a sírjához, Domonyba, majd onnan az aszódi
temetőbe egy másik barátja sírjához. Ez az ötlet annyira megtetszett a Javítóintézet akkori
igazgatójának, Szarka Attilának, hogy kezdeményezte, csináljanak ebből egy rendezvényt, és a
sport segítségével tisztelegjenek mindazok emléke előtt, akik egykor köztünk éltek és fontosak
voltak számunkra.
(Folytatás a 13. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2019. március 28.
35/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat
szándéknyilatkozat kiadása a házi
gyermekorvosi praxis megvételét követő, gyermek háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízásra tárgyában

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről
szóló szándéknyilatkozatot aláírja.
36/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat partnerségi egyeztetés lezárására Aszód
Város településrendezési eszközeinek
eseti módosításához

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kezdeményezésére, a 013 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a hatályos településrendezési
eszközök módosítása során a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Tr.) 42.§ (1) bekezdése,
valamint Aszód Város Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és a
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2018.

(V.18.) számú önkormányzati rendelete alapján a
partnerségi egyeztetést lezárja.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a Tr.
42. § (2) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárás
kezdeményezésére a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.
37/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal PE/AF/000762/2019. számú véleményében az állattartó építmények szabályozásának tiltására vonatkozó
észrevételét nem fogadja el, a különleges területek
esetén a zöldfelületek legkisebb mértékének meghatározását továbbra is fontosnak tartja.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálata során, az
előterjesztés mellékletét képező tervezői válaszok alapján a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§-a sze-
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Díszítsd a lakásod
életed legszebb pillanataival!
A képkereteket egyedi méretben
is megrendelheted

rinti véleményezési szakaszban az egyes államigazgatási szervektől és érintett önkormányzatoktól érkezett egyéb észrevételeket elfogadja, a
szükséges javításokat a tervezetbe átvezeti.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentkereszt utcai zöldfelület megszüntetésére vonatkozó döntését fenntartja, az ezzel
kapcsolatos lakossági észrevételt elutasítja. A
24/71 helyrajzi számú ingatlan előtti szabályozási vonalat a telekhatárhoz igazítja, az Lke-2* építési övezetet Lke-2 építési övezetté módosítja,
az ezekkel kapcsolatos lakossági észrevételeket
elfogadja, a 24/64 hrsz-ú ingatlan teljes területét
be nem építhető területként határozza meg.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tavasz utca mentén lévő 525/1 és 561/2
helyrajzi számú ingatlanokkal határolt területet
Lke-4 építési övezetbe visszasorolja, és a Tavasz
utca folytatására út céljára fenntartott terület jelölését elfogadja. A tervlap-részlet hatálybalépésének feltétele, a kérelmezőkkel megkötendő településrendezési szerződés, melyben az út kialakítását
és a teljes közművesítést kérelmezők átvállalták.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csordásné Gyebnár Katalin és társai észrevételét, a HÉSZ szövegezésében a pontosítást elvégzi.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 29. § (2), valamint Aszód Város Képviselő-testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2018. (V.18.) számú önkormányzati
rendelete alapján a partnerségi egyeztetést lezárja.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Tr. 40. § szerinti végső szakmai véleményezési
szakasz kezdeményezésére a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.
38/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ 2018.
évi beszámolója (Városi Könyvtár)

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi
beszámolóját (Városi Könyvtár) megtárgyalta és
azt jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
39/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ 2018.
évi beszámoló (Városi Könyvtár-megyei)

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Városi Kulturális Központ 2018.
évi beszámolóját (Városi Könyvtár-megyei)
megtárgyalta és azt jelen határozat melléklete
szerint elfogadja.
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Önkormányzati határozatok
40/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi
munkaterve (Városi Könyvtár-megyei)

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Városi Kulturális Központ 2019.
évi munkatervét (Városi Könyvtár-megyei)
megtárgyalta és azt jelen határozat melléklete
szerint elfogadja.
41/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ 2019.
munkaterve (Városi Könyvtár)

83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján támogatja
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat bővítését új telephely bevonását és létszám
bővítést az Aszódi Evangélikus Petőﬁ Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégiumra vonatkozóan.
46/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat a
közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű
szabályzatának elfogadására

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Városi Kulturális Központ 2018.
évi beszámolója (Petőﬁ Múzeális Gyűjtemény)
megtárgyalta és azt jelen határozat melléklete
szerint elfogadja.

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények alkalmazásában álló közalkalmazottak, és
a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó
munkavállalók 2019. évi cafetéria-juttatása önkormányzati szintű szabályozását jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
2. Felkéri az érintett intézmények vezetőit,
hogy az intézményük közalkalmazottaival,
munkavállalóival jelen szabályzatot ismertessék meg és tartsák be.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó jogi
szabályozásban, valamint az Önkormányzatnál,
az önkormányzati fenntartású intézményeknél
bekövetkező változások miatt szükség szerint
tegyen javaslatot a szabályzat módosítására.

43/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi
munkaterv (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)

47/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat civil
szervezetek támogatásának 2019. évre
vonatkozó pályázati kiírására

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Városi Kulturális Központ 2019.
évi munkaterve (Petőﬁ Múzeális Gyűjtemény)
megtárgyalta és azt jelen határozat melléklete
szerint elfogadja.

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására a civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013. (VII.5.)
rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat
mellékletét képező tartalommal.
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét
(800 e Ft összeget) az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (III.01.) önkormányzati rendeletének 8. tájékoztató tábla Aszód
Város Önkormányzata és az Aszódi Polgármesteri
Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem
térítendő támogatások 2019. évi alakulása (Civil
szervezetek, egyesületek) sor terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód Városi Kulturális Központ 2019.
évi munkatervét (Városi Könyvtár) megtárgyalta és azt jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
42/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi
beszámolója (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)

44/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat a
2019/2020-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aszódi Napsugár
Óvodában a 2170 Aszód Szent Imre u. 1. 2019.
május 6. 8.00–12.00 óráig és 2019. május 7.
13.00–16.00 óráig, a „Szivárvány” Tagóvodában 2170 Aszód, Falujárók útja 5. 2019. május 8.
8.00–12.00 óráig, és 2019. május 9. 13.00–16.00
óráig szervezi meg beiratkozást.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat mellékletét képező a beiratkozásról szóló
fenntartói hirdetmény közzétételére.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az Aszódi Napsugár Óvodában a 2019/201-as nevelési évben indítható csoportok számát a beiratkozás után határozza meg.
45/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat a
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
alapfeladat bővítésének véleményezésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
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48/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésen való képviseletre
történő delegálásra

Aszód Város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tár-
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sulási ülésein való részvételre, Aszód Város Önkormányzatának képviseletére az Önkormányzat mindenkori polgármesterét, jelenleg Sztán
István polgármestert delegálja.
A Képviselő-testület a Polgármester akadályoztatása esetére, a Polgármester helyettesítésére az Önkormányzat mindenkori Alpolgármesterét delegálja az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésein való részvételre és Aszód
Város Önkormányzatának képviseletére.
A Képviselő-testület a Polgármester és az
Alpolgármester együttes akadályoztatása esetére, a Polgármester helyettesítésére a Polgármester által megbízott, megbízólevéllel ellátott
személyt delegálja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
társulási ülésein való részvételre és Aszód Város
Önkormányzatának képviseletére.
49/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat
Aszód 812. helyrajzi számú terület telekalakítási eljárásának megindításáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aszód 812 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen hozzájárul a
telekalakításhoz, későbbi értékesítés céljából.

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

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Aszód
812. hrsz számú terület megosztásához szükséges telekalakítási eljárás lebonyolításához
szükséges teendők elvégzésére, kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, és a kérelem ingatlanügyi hatósághoz
történő benyújtására.
Aszód Város Képviselő-testülete a telekalakítás és értékbecslés elvégzése után dönt a terület értékesítéséről.
A telekalakítási eljárás és az értékbecslés kiadásainak fedezete Aszód Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.)
ÖR Működési tartalék költségvetési soráról átcsoportosítással biztosítható.
50/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat
Aszód 744/1 hrsz.-ú terület telekalakítási eljárásának megindításáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aszód 744/1.
hrsz. önkormányzati tulajdonú területen hozzájárul a telekalakításhoz, későbbi értékesítés
céljából.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az Aszód 744/1.
számú terület megosztásához szükséges telekalakítási eljárás lebonyolításához szükséges teendők elvégzésére, kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, és a kérelem
ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtására.
Aszód Város Képviselő-testülete a telekalakítás és értékbecslés elvégzése után dönt a terület értékesítéséről.
A telekalakítási eljárás és az értékbecslés kiadásainak fedezete Aszód Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. ( III. 01.)
ÖR Működési tartalék költségvetési soráról átcsoportosítással biztosítható.
51/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes
és kedvezményes használatba adásáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.)
önkormányzati rendelet 23. § alapján alábbi feltételekkel, az alábbi kérelmezőknek, (továbbiakban: kedvezményezettek) az alábbi helyiségekre
vonatkozóan 2019. január 1 - 2019. december 31.
napjáig engedélyezi a térítésmentes használatot
• Aszódi Városi Ulti Klub – ÁVKK kéthetente
csütörtök 17.00-21.30 óra
• Aszódi Városi Nyugdíjas Klub - Hatvani u. 1.
hetente klub foglalkozás
• Cukorbetegek Egyesülete Aszód ÁVKK
kisterem havonta utolsó csütörtök 15.0016.00 óra

• Ars Antiqua Zenekar minden hétfőn AVKK
„kisterem” 16-20 óra között.
működésük elősegítése céljából.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő –
testülete úgy dönt, hogy 2019. január 1- 2019.
december 31 napjáig engedélyezi a MEMOREX
Aszód Kft. részére (székhely: 2170 Aszód Madách tér 15.) az Önkormányzat tulajdonában
álló, 2170 Aszód, Falujárók útja 5. szám alatti
Idősek Napközi Otthonában lévő közösségi
szoba használatát hétfőnként és péntekenként
18.20-19.20 óra között pilates jóga foglalkozás
megtartása céljából kedvezményesen 1.000 Ft/
óra/helyszín bérleti díj megﬁzetése mellett.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
bérleti díj az ÁVKK kisterem és a Hatvani u. 1.
esetében 3.200 Ft/óra, a Kistérségi Gondozási
Központ esetében 2.910.- Ft/óra lenne, azonban a fent felsoroltak részére ingyenes illetve
kedvezményes használatot biztosít az alábbi
feltételekkel:
• a helyiség(ek) fenntartásával, üzemeltetésével esetlegesen felmerülő többlet költségek
a használókat terhelik,
• az ingyenes használattal kapcsolatban felmerülő esetleges ÁFA-ﬁzetési kötelezettség
a hatályos adójogszabályok rendelkezései
alapján az igénybevevőket terheli,
• a kedvezményezettek a kérelemben meghatározott tevékenység, sporttevékenység
céljára használhatják a helyiségeket, a
használatra vonatkozó megállapodásban
meghatározott módon,
• a kedvezményezett a helyiség használatát
másnak nem engedheti át, abban üzleti
tevékenységet nem folytathat,
• a kedvezményezett köteles a helyiséget viszszaadni, ha azt működéséhez nem használja,
• a kedvezményezett az ingyenes/kedvezményes használat megszűnésekor ráfordításainak, illetve azok időarányos részének megtérítésére nem tarthat igényt, a helyiséget
kiürítve, tisztán, az átadáskori állapotban és
felszereltséggel köteles visszaadni,
• a használat megszűnésekor a használó
köteles a használt helyiséget kiürített és
kitakarított állapotban visszaadni, és a
használat megszűnésével kapcsolatban
semmilyen igénnyel nem léphet fel a használatba adóval szemben.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodások megkötésére az
érintett kedvezményezettekkel.
52/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat
Szontágh lépcső 2. számú Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épülete
előtti útbeszakadás helyreállításáról

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szontágh lépcső
2. számú Petőﬁ Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épülete előtti útbeszakadás helyreállításáról” szóló sürgősségi 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 helyreállításhoz
szükséges lépések megtételére. Ennek keretében kérjen be 3-3 árajánlatot a kiviteli tervek
elkészítésére, a műszaki ellenőr valamint a kivitelező kiválasztására.
2. A pénzügyi fedezet a Belügyminisztérium BMVIS/22-2/2019 iktatószámú Támogatói okirata szerinti támogatás formájában és
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület 75/2018. (V.17.) ÖKT. számú határozatában
meghatározott önerő formájában Aszód Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
3. 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.
53/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. február 28-án hozott 16.,17.,18.,20.,21.,2
2.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,31.,32.,33. határozatok
alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.
54/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat „Lucas” újraélesztő készülék beszerzéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat
aszódi székhelyű mentőállomás (2170 Aszód,
Baross u.3.) vezetője által kezdeményezett kérelmet, mely alapján az Országos Mosoly Egyesület segítségével egy „Lucas” újraélesztő készüléket kívánnak megvásárolni.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 100.000 Ft-tal támogatja a
készülék beszerzését, melynek pénzügyi fedezetét az Önkormányzat költségvetéséről szóló
2/2019.(III.01.) önkormányzati rendeletben a
működési tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a megvásárolt „Lucas”
újraélesztő készülék átadását „Támogatói szerződés”-ben rögzített feltételekkel adja át az
aszódi Mentőállomásnak használatra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Támogatói szerződés” megkötésére
és aláírására.
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Balesetveszély miatt kellett végrehajtani az állagmegóvást

VAKOK LETTEK AZ ABLAKOK
A TISZTI KLUB ALSÓ SZINTJÉN
Sajnos az utóbbi időben annyira leromlott a volt Tiszti Klub épülete, hogy az önkormányzat kénytelen volt egy minimális állagmegóvást elvégeztetni. Főként az ablakok állapota vált kritikussá az épület melletti járdán való közlekedés. A keretek
annyira elkorhadtak, hogy az osztott ablaküvegek egyre-másra potyogtak kifelé. A
balesetveszély elhárítása érdekében az alsó szint ablakainak egy részét OSB lappal
befedték, majd a falakat és a lábazatot lefestették.

Az önkormányzat jelenleg is árulja az épületet, ám úgy tűnik, egyelőre nincs komoly
érdeklődő. Valószínűleg nem az ára a viszszahúzó tényező – valamivel 200 millió felett
kínálja a város –, hanem a felújítás várható

összege. Az épület műemlék jellege, illetve
műemléki környezetben található fekvése
miatt a tatarozás csak a műemlékek felügyeletével megbízott Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal engedélyével és jóváhagyott

Megkezdődött a sajáterős önkormányzati útfejlesztés

TOVÁBBI BERUHÁZÁSOK VÁRHATÓK
(Folytatás az 1. oldalról.) A tervezés, műszaki
ellenőrzés, közbeszerzés további közel 2 millió
Ft-ba kerül, így a végösszeg 146. 550.956 Ft.
A kivitelezést a besenyőteleki Master Ride Kft
végzi majd, a műszaki ellenőrzésre Hámori Józsefet választotta ki a képviselő-testület.
Az önkormányzat ezen fejlesztésen túl még
ebben az évben a Pauler Tivadar, a Kómár Gyula és Tél utcában a csapadékvíz-elvezetést is
szeretné elvégeztetni. Ennek várható költsége
közel 40 millió Ft. Központi támogatást remél
ugyanakkor a déli iparterület utcáit érintő csapadékvíz elvezetési beruházás megvalósítására
mintegy 240 millió Ft értékben. Terveztetés
alatt van a Béke kerti úthálózat, valamint a Pauler Tivadar utca, a Kómár Gyula utca és az Öreghegy utca felújítása. Ezen utcák aszfaltszőnyegezése 2020-ban valósulhat meg.
A város első embere emlékeztetőül felsorolta
azokat az utakat, amelyek felújítása a polgármestersége, azaz az elmúlt tíz esztendőben
újultak meg. Ezek az alábbiak:
Pintér utca, Berek utca, Síklakihegy, Malom
köz, Berkes utca, Béke út, Nyár utca, Tél utca egy
szakasza, Szentkereszt utca,
Podmaniczky utca, Dózsa Gy. út, Osváth Gedeon utca, Mély út egy szakasza,
Babits utca, Nyugat utca, Tükör utca, Bercsényi utca egy szakasza, Hegyaljai út, Bocskai út
egy szakasza, Galga utca, Céhmester utca, Iparos utca, Kerekréti út, Szőlő utca, Lakótelep ABC
előtti útszakasz, Régész utca egy szakasza.
A projektindítón részt vett Vécsey László, térségünk országgyűlési képviselője, aki elmondta, bár nem példa nélküli, de nem is túl gyakori, hogy egy önkormányzat ekkora nagyságú
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sajáterős fejlesztést tudjon végrehajtani. Mint
mondta, egy település fejlettségét általában
nem az útépítések mennyisége és gyakorisága alapján ítélik meg, de vitathatatlan, hogy az
utak állapota nagyban befolyásolja az ott élők
életminőségét. A honatya azzal bíztatta a je-

tervek alapján lehetséges, ami iszonyatosan
megemeli a költségeket.
Kép és szöveg:
R.Z.

lenlévőket, hogy Budapest és a központi régió
már csak néhány hónapig tartozik egybe, és
a következő hét éves pénzügyi ciklusban ez a
térség jóval könnyebben juthat európai uniós
forrásokhoz.
A rendezvény a beszédeket követően Peller
Anna előadóművész műsorával folytatódott,
illetve ért véget.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

ASZÓDI KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!

MUSKÁTLI,
egynyári virágok,
cserjék, díszfák, örökzöldek

BALKON- és korlátládák,
CSEREPEK és kaspók,
függőKOSARAK

DÍSZFÜVEK,
sziklakerti évelők,
rózsák és levendulák

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

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

KERTI SZERSZÁMOK,
kesztyűk, locsolótömlők,
csatlakozók és toldók

Nyitva: H-P 8.00-17.00 Szo: 8.00-14.00 V: 8.00-12.00
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 947
Bankkártyás fizetési lehetőség!
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ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL JAVÍTHATJÁK KI
A MÚZEUM ELŐTTI PARKOLÓT
Vis mayor támogatást kapott a város önkormányzata a Petőfi múzeum előtti beszakadt parkoló kijavítására a Belügyminisztériumtól. A bazaltköves burkolat még tavaly
tavasszal szakadt be, valószínűleg az Aszódot többször ért heves esőzés hatására.

A feltárás időközben megállapította, hogy a
mintegy 60 centiméter átmérőjű üreg mintegy 2,5 méter mély, és oldalirányban is terjed.

A szakértők szerint a helyreállítás során a teljes
kiterjedést meg kell állapítani ahhoz, hogy a javítás teljes körű lehessen.

HIRDETMÉNY
A 2019. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

A támogatásról március végén kapott értesítést a város. A következő lépések során el kell
készíttetni a kiviteli terveket, ki kell jelölni a mászaki ellenőrt, és ki kell választani a kivitelezőt.
A képviselő-testület mindezekkel Sztán István
polgármester bízta meg, akinek a következő
testületi üléseken kell beszámolnia a feladatok
elvégzéséről.
Ha minden rendben halad, idén nem lesz akadálya a Múzeumok Éjszakája program megrendezésének.

TISZTELT SZÜLŐK!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2019. április 30. napján
Nyílt Napot
tartunk, melyre
9–12 óráig
várjuk szeretettel az érdeklődőket.

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2019. AUGUSZTUS 31.
NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.
1. 2018/2019. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Aszód Városban:
Aszódi Napsugár Óvoda
Szivárvány Tagóvoda
2170 Aszód, Szent Imre u. 1.
2170 Aszód, Falujárók útja 5.
2019. Május 6. (Hétfő) 8.00 – 12.00 és
2019. Május 8. (Szerda) 8.00 – 12.00, és
2019. Május 7. (Kedd) 13.00 – 16.00,
2019. Május 9. (Csütörtök) 13.00 – 16.00.
2. Az óvoda felvételi körzete: Aszód Város közigazgatási területe.
3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
• a gyermek TAJ kártyája.
4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 23-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A
jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által
közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja
be, szabálysértést követ el.
dr. Ballagó Katalin
jegyző

Helyszínek:
Aszódi Napsugár Óvoda
Aszód, Szent Imre u. 1.
(+36) 28 400 422
ovoda@aszod.hu
Aszódi Napsugár Óvoda
Szivárvány Tagóvodája
Aszód, Falujárók útja 5.
(+36) 28 400 419
szivarvanyaszod@gmail.com

FONTOS
TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:
06 20 516 5940
Polgárőrség:
06 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész (Szabó Imre):
06 30 816 0437
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
06 70 370 3104
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EMLÉKEZÉS MISKOLCZY
HUSZÁRKAPITÁNYRA
Április 8-án az evangélikus temetőben koszorúzással emlékeztünk Mezőtelegdy
Miskolczy Sándor huszárkapitányra, aki az 1849-es tavaszi hadjárat során a hatvani csatában kapott halálos sebet. Legalábbis így tudtuk eddig. A megemlékezés
szónoka, Sztán Istán azonban egy levelet is felolvasott, amelynek tartalma szerint
a fiatal katonatiszt nem a csatában, hanem pár nappal később, egy lovas ütközetben kapta sebesüléseit.

A tiszteletadás 11 órakor, a Himnusz hangjaival
kezdődött, majd a város első embere a Mezőtelegdi Miskolczy-család 19. századi történetével ismertette meg a jelenlévőket. Eszerint
a középbirtokos família tagjai a Bihar megyei
közélet meghatározó személyiségei voltak. A
családból egyedül a legﬁatalabb ﬁú, Sándor
választotta a katonai hivatást. 1841-ben lépett
be a a 9. huszárezredbe. 19 éves korában, 1845,
szeptember 12-én avatták kadéttá, majd 1846.
június 2-tól megkezdte tanulmányait a Magyar
Királyi Testőrségnél. Bécsben töltött évei alkalmat nyújtottak számára a Monarchia életének
szélesebb körű megismerésére. A kimerítő szolgálat és gyakorlatok mellett komoly pénzügyi
zavarokkal küzdött, bár családja igyekezett segíteni. Apja az 1843-as birtokfelosztás alkalmával Sándornak juttatott váncsodi birtokot 1846
márciusában zálogba adta, hogy megteremtse
a ﬁatalember előmeneteléhez szükséges anyagi hátteret. Alig telt el két hónap, és a gondoskodó apa, id. Miskolczy Lajos meghalt.
Sándor a honvédelmi harcok hírére 1848
szeptemberében kilépett a királyi testőrseregből, és főhadnagyként csatlakozott a Kassán
alakuló 20. honvédzászlóaljhoz. December-

ben részt vett a Franz Schlik elleni harcokban,
melynek során sérülest szerzett, és december
11-én fogságba került. Szabadulását követően
a feldunai (Vll.) hadtesthez tartozó 9.(Miklós)
huszárezrednél, Gáspár András ezredesnél
jelentkezett szolgálatra. Kis idő elteltével másodkapitány lett, 1849. február 13-án alszázadosi rangot kapott.
A már említett, 1849. április 12-én kelt levél
szerint „éppen ma egy hete kapta a sebeket Hatvannál”, vagyis Sándor az április 5-én lezajlott
lovassági összecsapás alkalmával sebesült
meg, nem pedig az április 2-án zajlott hatvani
ütközetben. A levél beszámol a történésekről
is: „... hadbajtársai visszaszaladtak a nagy erőtől,
ő is visszavonulván ekkor, egy uhlánus tisztnek
képébe vágott, s abba a pillanatba döfetett hátul
égész válla keresztül egy dárdától, mely lovárol
letaszította, s míg feküdt a földön rá rohantak,

hátába karjába, különösen jobb oldalán és nyakán kapta a sebeket, és ekkor felkapaszkodva
még védte magát kardjával, s egy árokba menekült, hol gróf Török mentette meg a uhlánusok
dühétől”. A további eseményeket ismerjük. A
sebesült katonát Aszódra hozták, ahol báró
Podmaniczky Áron két napig a fáskamrába rejtette el az Aszódon átvonuló osztrák katonák
elől. Csak ezt követően tudták rendes szobába
vinni, de már nem tudott rajta segíteni a gondos ápolás sem. Néhány napig tartó haláltusa
után, 1849. április 13-án hunyt el..
A polgármester a rendhagyó történelemórát
követően követően Kovács Tamás alpolgármesterrel az önkormányzat nevében megkoszorúzta a sírt, majd a város közintézményeinek, civil szervezeteinek, iskoláinak képviselői
helyeztek el itt virágokat, koszorúkat, illetve
kötöttek szalagot.

Cím:
Aszód,
Kossuth Lajos u. 34.

Ismét a sorozat részeit vették fel
a Podmaniczky-kestélyban

NAGYOK
Újabb részeit forgatták a Podmaniczky-kastélyban a Nagyok című
sorozatnak, amely a Duna World, illetve az M5 csatornán látható.

Az egyes adások vendégei a magyar kultúra és a sportélet kiemelkedő nagyságainak
számítanak. A sorozat házigazdája Ugron
Zsolna író, aki ezúttal többek között Mészáros Márta ﬁlmrendezővel és Böjte Csaba
ferences szerzetessel, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítójával beszélgetett. Böjte
Csaba korábban már járt Aszódon, akkor
egy az alapítványa javára rendezett jótékonységi gálaműsor vendégeként érkezett.

2019. április

ġìĨâŖì

-30%
Óvja szemét
ÆĞíĞāíĨſŞńġʯ
(MKMXʛPMW IW^Oʯ^IMRO 8: QSFMP PETXST XEFPIX WXF  OʣO JʣR]X FSGWʛNXEREO OM EQIP]IX E ,S]E
&PYI'SRXVSP VʣXIKKIP IPPʛXSXX W^IQʳZIKPIRGWʣM WIQPIKIWʧXIRM OʣTIWIO ,S]E &PYI'SRXVSP
VʣXIKKIPIPPʛXSXXW^IQʳZIKPIRGWʣOOIPXSZʛFFLEW^RʛPLEXNEHMKMXʛPMWIW^Oʯ^IMXW^IQIOMJʛVEHʛWE
QIKIV˽PXIXʣWIRʣPOʳP
lencsék digitális
eszközökhöz
Az akció 2019. április 4. - május 31. között érvényes. A 30% kedvezmény a Hoya egyfókuszú BlueControl réteggel ellátott szemüveglencsékre vonatkozik. A kedvezmény komplett
W^IQʳZIKZʛWʛVPʛWEIWIXʣRZILIX˽MKʣR]FI%^ENʛRPEXRIQXEVXEPQE^^EE^IWIXPIKIWIRW^ʳOWʣKIWW^IQZM^WKʛPEXʣWW^IQʳZIKOʣW^ʧXʣWHʧNʛXZEPEQMRXQʛWOIHZI^QʣR]IOOIP
nem vonható össze.

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

LÁTÁSVIZSGÁLAT
a hét minden napján,
akár szombaton is.

Bejelentkezés:
(+36) 28 402 121

7

8

ASZÓDI TÜKÖR

Helyi élet

Szakorvosi Rendelőintézet

Elzárt lakók

Vasútfejlesztés

TERHESGONDOZÁSI
RENDELÉS INDULT

SZABÁLYSÉRTÉS
NÉLKÜL NEM MEGY?

TARTJÁK A
MENETRENDET

Örömteli hír a kismamáknak, hogy
2019. április 1-től a hatvani Albert
Schweitzer Kórház az aszódi Szakorvosi Rendelőintézetben elindította kihelyezett terhesgondozási
szakrendelést.

Szabálysértés elkövetése nélkül nem
tudnak kihajtani azok a lakók, aki a
Javítóintézet gazdasági területén található szolgálati lakásokban laknak.

A rendelés hétfőnként 8-tól 14 óráig tart.
A várandós hölgyek a a terhesgondozások alatt nemcsak a szakorvossal, hanem
a több évtizedes tapasztalattal bíró szülésznőkkel is találkozhatnak, ezzel is elősegítve a szülés folyamatát. A rendeléseken négy szülésznő úgynevezett forgó
rendszerben lesz jelen, így a kismamák
mindegyiküket megismerhetik.
A hatvani kórház igyekszik más módon is
felkészíteni a születés csodájára a leendő
anyukákat, igaz ezt már a hatvani helyszínen. Évek óta működik például a Család
születik program, amelynek keretében a
párok bemehetnek a kórház szülőszobáiba, megismerhetik a körülményeket, és
minden kérdésükre választ kaphatnak. Panaszmentes terhesség esetén a kismama
tornát is ajánlják, amely egyre népszerűbb.

A vasútállomás felé vezető úton – ahol eddig közlekedtek –, a vaútállomáshoz tartozó terüelthatáron kihelyezésre került egy
Mindkét irányból behajtani tilos tábla. A behajtásra a kiegészítő tábla szerint mentességet kizárólag a Volán és a MÁV gépjárművei
kaphatnak. A lakóknak két választásuk van:
vagy minden egyes alkalommal szabálysértést követnek el, vagy kulcsot szereznek a
Javítóintézet hátsó kapujához, és az intézményen keresztülhajtva igyekeznek elérni a
várost. Valljuk be, ez elég macerásnak tűnik.
Egyszerűbb volna kihelyezni egy újabb kiegészítő táblát az intézet munkatársai felirattal. Reméljük, jelzésünket a táblát kihelyező
illetékesek is veszik.
R. Z.

Javában zajlik a Budapest–Hatvan
vasútvonal
rekonstrukciója.
A
munkák az aszódi vasútállomáson
is látványosak.

A sínek eltűntek, a helyükön munkagépek dolgoznak, és már az új sínpárok helyének előkészítését végzik. Nem járnak a
vonatok az Aszód-Galgamácsa közti szakaszon sem, egy időre az Ady Endre utcai
vasúti átjárót is lezárták. Az illetékesek
tájékoztatása szerint a munkákkal a megadott ütemterv szerint haladnak.
Kép és szöveg:
R. Z.

Forrás:
Régió Plusz TV

AZ EGYHÁZI ISKOLA IS
A PAMI TELEPHELYE LETT
Rendkívül sokan jelentkeztek az evangélikus gimnázium általános iskolájából csoportos szolfézsoktatásra, így a Dunakeszi Tankerületi Központ azt
kezdeményezte, hogy az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégiumban – mint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
telephelye – kerüljön sor a tanulók zenei képzésére.

A 40 jelentkezett diákot ugyanis három
csoportba kell osztani, és ez újabb tantermeket igényelne a zeneiskolában, ám ott
további bővítés már nem lehetséges.
A megoldással mind a diákok, mind a
szülők jól járnak, mivel a gyerekeknek így
el sem kell hagyni a képzés délutánján az

iskola épületét, a felnőttek pedig teljes
biztonságban tudhatják őket. A változtatáshoz a Tankerületnek a képviselő-testület – mint a tulajdonosi jogokkal rendelkező önkormányzat – véleményét is ki kellett
kérnie. A döntéshozók támogatták az új
telephely létrehozását.

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

2019. április

A hallásprobléma
nem téma többé!
Információ

ASZÓDI TÜKÖR

Modern és szinte észrevehetetlen hallókészülékeinkkel újra felfedezheti az önt körülvevŖ világot.
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálatunkon, ahol
segítünk megtalálni a tökéletes megoldást!

Ingyen

es
hallásv
izsgála
t!

Jelentkezzen be!
06 30 399 7808

Audiopont Halláscentrum
Aszódi Szakorvosi RendelŖintézet - Audiológia
2170 Aszód, Baross u. 4.
2019. április
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Iskolai élet

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A PSG−BEN
Szélesre tárta kapuit a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma április 12-én a Szakmák Éjszakája alkalmából. A tanárok,
szakoktatók este 6 és 10 óra között várták a kíváncsiskodókat, hogy megmutassák
nekik, mit lehet tanulni a szakgimnáziumban.

A ﬁatalokat főként az újabb technológiák érdekelték. Érdeklődve nézték például azt a 3D-s nyomtatót, amely a megadott program alapján nyomtatta
ki az alkatrészt, jelen esetben egy műanyag játékot. Ugyancsak nagy sikere volt a különféle oldalak
segítségével történő programozásnak, csakúgy,
mint a robotok kezelésének, illetve az egyszerűbb,
robotépítésnek. Többen is kipróbálták a forrasztópákával való forrasztást. Nekik egy nyáklapra megadott rajz alapján kellett több alkatrészt -diódát,
ellenállást stb. -ráforrasztani. A rajzolást kedvelők
az AutoCad rajzolóprogram segítségével próbálhatták ki ügyességüket. Az idősebbek pedig a régi

MEGHÍVÓ
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium
és Szakközépiskola Baráti Egyesülete ünnepi közgyűlést és majálist
rendez a Baráti Egyesület alapításának 30. évfordulója alkalmából 2019.
május 18-án, szombaton 10 órától az
iskola területén

esztergagépek láttán nosztalgázhattak. Az eszközöket a szakoktató felügyelete mellett be lehetett
indítani, illetve egyszerű alkatrészt is készíteni.
Bár az idén némileg kevesebben vettek részt
a rendezvényen, a továbbtanulás előtt állók a
látottak-hallottak alapján minden bizonnyal
elgondolkoznak azon, hogy a szakgimnáziumi
majd a technikusi képzést követően számos
munkahely várja őket tárt karokkal, és nem
utolsósorban egyre magasabb ﬁzetéssel.
Kép és szöveg:
R. Z.

FRANCIA DIÁKOK
A PSG-BEN
Idén második ízben fogadtuk a
Bretagne-ból, Saint-Pol-de-Léon
településről érkező francia diákcsoportot. A 41 tanuló és a 4 tanár
fogadásáról a 9.A és a 10.A osztály
tanulói és osztályfőnökeik gondoskodtak.

Program:

• 9-10 óra között gyülekezés, regisztrálás
• 10-11 óra: Köszöntők, beszédek,
• volt diák előadóművészek ünnepi
műsora
• 11.15-12.15 óra: közgyűlés
• 12.30 órától vendéglátás
Szeretettel várjuk osztályközösségek jelentkezését is, akik erre a napra tervezik az osztálytalálkozójukat. Rendezvényünkre szeretettel hívunk minden volt diákot!
Vezér Anna elnök
Kérjük, jelezze részvételi szándékát!
psgoregdiakaszod@gmail.com
iskolatitkar@petoﬁ-aszod.hu
06-28-400-006

Vendégeink megismerkedhedtek az
őket fogadó családok mindennapjaival
és Magyarország földrajzi, történelmi és
kulturális kincseivel. Jártak Egerben, megcsodálták a Dunakanyart, ismerkedtek
Budapesttel, és bejárták a Királyi Kastélyt
Gödöllőn.
Az utolsó napot búcsúesttel zártuk, ennek során vendégeink ízelítőt kaptak a
magyar népművészetből a Hévizgyörki
Aranyalma Hagyományőrző Együttesnek
köszönhetően.

PÉNZ7 2019
A korábbi évekhez hasonlóan iskolánk a 2018/19-es tanévben is a
Pénziránytű iskolahálózat tagja, így
különösen nagy jelentőséggel bírt a
február 25 – március 1. között megrendezett Pénzügyi és vállalkozói témahét programjának összeállítása.
A Pénz7 célja, hogy már fiatal kortól
segítse a pénzügyek iránt érdeklődő
diákokat ismereteik bővítésében, és
felhívja a figyelmüket a mindennapi
pénzügyi tudatosságra.

Az idei tanévben 12 kolléga aktív részvételével 22 osztályban tartottunk sikeres
pénzügyi témájú órákat. A tanórák többségén az idei Pénz7 kiemelt témája az
„Okosan a befektetésekről” tanagyag került feldolgozásra, de korábbi témahetek
anyagaiból is válogattak a kollégák, így
számolhattak a diákok a szalagavató költségeivel, illetve egy képzeletbeli család
havi kiadásaival.
A rendhagyó órák megtartása során két
banki önkéntest is köszönthettünk iskolánkban, a 10. D és a 9. A osztályokban:
dr. Monori Beáta (MNB) és Szendrő Attila
(MFB) érkezett az órákra.
A hagyományos pénzügyi játékok – Ki
ehet a végén?, Gyümölcspiac – mellett az
Értem a pénzem! elnevezésű társasjáték is
sikert aratott.
A vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretekkel, gyakorlati tudnivalókkal két osztályban
– 9. E és 12. E – foglalkoztak a diákok.

HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!
Hirdetésfelvétel: aszoditukor2013@gmail.com
Móni Fotó Kossuth Lajos utca 38. (a Postával szemben)

2019. április

Iskolai élet

ASZÓDI SIKEREK
AZ ORSZÁGOS ANGOLVERSENYEN
2019. április 9-én prezentációs versenyt rendeztek az evangélikus középiskolák
számára. Az országos döntőbe huszonhét diák került be, akik tizenöt különböző
evangélikus intézményből érkeztek az ország különböző pontjairól.

A nap elején az esemény fő szervezője, Urbán
Ágnes tantárgygondozó üdvözölte a résztvevőket, majd Gadóné Kézdy Edit, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatója nyitotta meg
a versenyt. Köszöntőjében arról szólt, hogy a
mai ’Z’ és ’Alfa’ generáció előtt óriási lehetőségek tárultak fel a digitális világban. Tagjai az
interneten több forrásból is megvizsgálhatják
az információkat és kiválaszthatják, mit tarta-

nak hiteles és elfogadható hírforrásnak. Ezáltal
olyan képességek birtokába jutnak, mint az önálló ismeretszerzés és a kritikus gondolkodás.
Mindezekhez elengedhetetlen az idegen nyelv
alapos ismerete.
A zsűri tagjai Östör Zsuzsa, az Euroexam képviselője, Fisher Andrea, a Károli Gáspár Egyetem
Anglisztika Intézetének docense, Esztergályos
Kolos, az Oxford University Press szakmai ta-

43. ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG
A PETŐFI SZAVALÓVERSENYT
43. alkalommal került megrendezésre Aszódon a Petőfi Szavalóversenyt, amelyre 93-an jelentkeztek, és ami külön örvendetes, ezúttal a felnőtt kategóriában is voltak indulók.

A versengést ezúttal is megelőzte a Petőﬁ múzeum előtti, a lánglekű
költőt ábrázoló szobor közös koszorúzása, amely előtt Sztán István polgármester köszöntötte az indulókat és felkészítő tanáraikat, kísérőiket.
Az indulók négy kategóriában mérték össze a tudásukat, és természetesen a zsűri – Dr Kiszely Noémi, Balogh Péter, Barabás Tamás, Kaposi
Ildikó, Czok Erzsébet, Halmai Gergő – ezúttal sem volt könnyű helyzetben, amikor dönteni kellett, kik a legjobbak.
A végeredmény:

Alsó korosztaly:
1. Mutier Luca
2. Németh Vendel
3. Vidák Adrián Noel
Különdíj: Törös Tamás
Felső korosztály:
1. Baráth Emőke
2. Mócsa Cintia
3. Szajkó Zseraldina Kiara
Különdíj: Kuris Piroska, Kármán
Kristóf.

2019. április

Középiskola:
1: Erdős Lili,
2. Bartos Janka, Gáspárfalvi Dorka
3. Buzás Barnabás Noel
Felnőtt korosztály:
1: Baranyi Márió
2. Hegedűs Alex, Hujber Béla,
Turóczki Béla

ASZÓDI TÜKÖR

nácsadója, Balicza Klára az Evangélikus Egyház
Ökumenikus és Külügyi Osztályának referense,
valamint Rachel Eskesen, az ELCA magyarországi koordinátora voltak.
A versenyzők három nyelvi szinten (B1, B2 és
C1) mutatták be powerpoint-os prezentációjukat egy általuk szabadon választott témában
5 percben, majd válaszoltak a zsűri kérdéseire.
A témák között többen is érintették a digitalizáció problémáit, a környezetvédelmet, mások
pszichológiai jellegű kérdésekkel foglalkoztak.
Ezen kívül voltak még a nyelvészet, mitológia,
szociológia, társadalomtudományok és a kultúra, a művészet által ihletett előadások is.
A zsűri szerint az előadások nagy része elérte
vagy legalábbis megközelítette a TED előadások színvonalát. A diákok rendkívül ügyesen
kezelték a technikát, jó kiállással, érthetően, és
biztos nyelvtudással kommunikáltak úgy, hogy
közben a közönségre is ﬁgyeltek.
A verseny szép aszódi sikerrel zárult. Az evangélikus gimnázium képviseletében Sipos Levente a B2-es kategóriában az első, míg Zsiga
Ákos Bendegúz a C1-es kategóriában a harmadik helyet szerezte meg.
Forrás: www.evangelikus.hu
Fotó: www.deakteri.hu
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KARITATÍV HÉT AZ EGA-BAN
Március első hetében került megrendezésre iskolánkban a karitatív hét. A célja,
hogy a hét öt napján különböző módon összegyűjtött összeget jótékony célra ajánlják fel diákjaink. De természetesen az is fontos, hogy a gyermekeink megtanuljanak jótékonykodni.

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

A rendezvény lassan 10 éve működik, ám idén
a Diákönkormányzat vette kezébe a szervezést.
A vezetősége olyan programokat találtak ki,
amikről úgy vélték, hogy motiválják majd diáktársaikat. Nem maradt el a papírgyűjtés sem: az
otthon feleslegessé vált újságot, papírhulladékot és a műanyag kupakokat lehetett behozni
(kb. két konténer gyűlt össze és egy egész raktár megtelt a kupakokkal). Népszerű volt az az
ötlet, amelynek nyomán egész héten nevezési
díj ellenében az aulában lehetett ping-pongozni és csocsózni. Megrendezésre került
két alkalom is: az ebédszünetben diákzenekar
szórakoztatta egy mini-koncerten a diákságot,
a díszteremben pedig az egyik délután ökumenikus istentiszteletet tartottak.
Ugyancsak a diákok üzemeltették egész
héten a büfét, amely áruinak nagy része felajánlásokból érkezett: minden osztályban
vállalták például a szülők, hogy sütemények-

kel dúsítják a kínálatot. Erre a hétre esett a
Nőnap, és a közös szervezés keretében, nagy
tételben megrendelt virágok árának egy csekély része is a karitatív hét keretébe folyt be.
Természetesen az sem volt elhanyagolható,
hogy így a ﬁúknak, férﬁaknak lehetőségük
nyílt felköszönteni a lányokat és a nőket egyegy szép virággal.
Minden program azt szolgálta, hogy a diákok megmozduljanak egy közös célért. A
teljesítéseket mosolymatricával díjaztuk, a
győztes osztály – amelynek tagjai a legtöbbet
tettek a sikeres teljesítésért – jutalma egy ﬁnom torta volt.
A sikeresen teljesített hét bevétele 700 ezer Ft
volt. Az összeget egy ökumenikus segélyszervezet és egy állatmenhely kapja majd.

APRÓHIRDETÉS
☐ Kartalon a Dózsa közben 2800 négyzetméteres építési telek eladó! Telefon:
(20) 512 1580.
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye
meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei
örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban. Telefon:
(20) 824 4687

Szó Ildikó
Kép: Koncz István
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Egészség
Rákellenes futás és kerékpározás rekordbevétellel

INGYENES RÁKSZŰRÉSRE IS
VOLT LEHETŐSÉG

ASZÓDI TÜKÖR

zabkekszgolyó volt. A séf szerint az ebéd fejenként 700-800 Ft-ból kihozható, vagyis nem
feltétlenül drágább a hagyományos magyaros
ételeknél. Aki az utóbbinál maradt, az Czikó

(Folytatás az 1. oldalról.) A következő esztendőben meghirdették a versenyt, a nevezési díjakból befolyt összeget pedig fölajánlották A rák
ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítványnak. Ez a kapcsolat azóta is tart, a sportbarátok pedig tudják, április második szombatján Aszódra várják őket. A Javítóintézet udvarán
10 órakor indult a nevezések leadása, 11 órakor
pedig a rendezvény hivatalos megnyitására került sor a főépület bejárata közelében álló kopjafánál, ami a Javítóintézet elhunyt dolgozóinak
és növendékeinek állít emléket. Ezután együtt
indult a csapat – köztük tíz javítóintézeti ﬁatal –
végig a városon, hogy megtegye a 14 km-es távolságot. A kerékpározók között ott volt prof. Dr.
Kiss István, A rák ellen, az emberért, a holnapért!
Társadalmi Alapítvány elnöke, a PTE kutató-orvosa is, aki lapunknak elmondta, nagy eredménynek tartja, hogy sikerült megszervezniük
a kamionos szűrőprogramot, így a programjaikon a résztvevők ingyenesen elvégeztethetnek
néhány rákszűrést. A professzor megjegyezte,
az emberek többsége mindmáig megretten, ha
ezt a betegséget dignosztizálták nála, pedig a
gyógyítás nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedben. A kulcsszó ugyanakkor még mindig a
megelőzés, a dohányzásmentes, a rendszeres
testmozgást napi szinten beiktató életmód.
Az említett szűrőkamion ezúttal egy nagyon
korszerű autóbusz volt, amelyben dr. Czeglédy
Ágota, a Semmelweis Ignác Orvostudományi
Egyetem Orális Diagnosztikai Tanszékének klinikai orvosa és munkatársai szájüregi, bőrgyógyászati rákszűrést végeztek, de a gépjármű felszereltsége lehetővé teszi akár a nőgyógyászati
rákszűrést is. Emellett volt Alexander technika
– testképkontroll, nyomelem-, vitamin- és test-

tömegindex-mérés, dietetikai, stílus-, valamint
bőr- és szépségápolási tanácsadás. Az Egészséges Magyarország feliratú szűrőbuszt a Nemzeti
Népegészségügyi Központ biztosította a naphoz. A rendezvény alatt és után több tízen éltek
a vizsgálatok lehetőségével.
Amíg a futók és kerékpárosok a kalóriákat
égették, Jenei Tamás séf látványkonyhájában
az egészséges táplálkozás végtelen lehetőségét demonstrálva egy menüt készített, amely
spárgás-jogjurtos uborkalevesből, kuszkuszsalátából és sült afrikai harcsafalatkákból állt, a
desszert pedig mákban hempergetett darált

Tibor babgulyását választhatta, ami ezúttal is
fenomenálisra sikeredett.
A célba érést követően valamennyi induló a ﬁnom ebéden túl oklevelet vehetett át Puskás Péter igazgatótól, valamint ajándéktárgyakat Sztán
István polgármestertől. A város önkormányzata
ezúttal is 100 ezer Ft-tal támogatta a rendezvényt, míg a babgulyás előállításának költségeit
az Aszód Városért Alapítvány fedezte.
A jó hangulatú esemény után sokan máris fogadkoztak, jövőre ismét futnak, kerékpároznak
egy jót Aszódon.
Képek és szöveg: Rácz Zoltán

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Felnőtt háziorvosok:

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Április

27-28. Dr. Fodor Sándor

20 446 0938

Május

1. Dr. Dobos László
11-12. Dr. Szőke Zsolt
18-19. Németh Mihály
25-26. Dr. Dobos László
4-5. Dr. Tóth Béla

20 925 3824
20 956 6529
30 275 4718
20 925 3824
30 449 6319

Június:

1-2.: Dr. Márton János

2019. április

30 400 9819

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:

Április 27-28.
Május 11-12.
Május 25-26.
Városi Gyógyszertár:

Május 1.
Május 4-5.
Május 18-19.
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Interjú

Őszné Pusztai Éva büszke a lakótelep házainak megújulására

HÁZKEZELÉS EGY KÖZÖS KÉPVISELŐ
SZEMÉVEL
Aki rendszeresen sétál a Falujárók úti lakótelepen, az észreveheti, az utóbbi időben
egyre másra megújultak az emeletesházak. Többségük új színt, ezzel együtt energetikai szigetelést is kapott, a régi nyílászárókat újakra cserélték, itt-ott pedig az erkélyen is módosítottak a lakók. A fejlesztés természetesen nem egyik-napról a másikra
történt, és a legtöbb esetben hosszú hónapok takarékoskodása előzte meg. A társasházaknál végrehajtandó változtatásokra a lakástulajdonosok többségének rá kellett
bólintaniuk, és ez nem volt mindig egyszerű. Erről a legtöbbet Őszné Pusztai Éva tud
mesélni, aki a lakótelepen hat épület kivételével az összes többi társasház képviselője. Mint mondja, mintegy 700 főnöke van, akiknek az igényeit ki kell szolgálnia.

Éva egy csípőműtét utáni leszázalékolását követően döntött úgy, hogy ezen a területen szerezve szakmát igyekszik kiegészítenie a megítélt
rokkantnyugdíját. Beiratkozott egy OKJ-s tanfolyamra, és mivel abban az időben a saját házuknak, az 5/17-esnek sem volt közös képviselője, a
sikeres vizsgát követően elvállalta ennek a kezelését. Ma 25 épület ügyes-bajos dolgait intézi.
– Nem volt könnyű az az időszak – mondta a
kezdetekről. – Egy ideig mindegyik háznak más
volt a kezelője, folyamatosan változtak a jogszabályok, a házak pedig kezdtek egyre jobban
lepukkanni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy
ennyi emberrel nem könnyű együtt dolgozni. Nekem kezdettől fogva az volt a koncepcióm, hogy
előtakarékossággal próbáljuk meg előteremteni
azokat az összegeket, amik az adott épület fejlesztéséhez szükségesek, mert hosszú távon bizonyíthatóan megtérülnek ezek a befektetetések.
Mindez kimondva egyszerűnek tűnik, ám,
amikor arról kell meggyőzni valakit, hogy az
eddigi havi 4 ezer Ft közös költséget – ami a
ház fenntartása érdekében elengedhetetlenül
szükséges – emeljék meg 15 ezer Ft-ra, és ezt
a megemelt összeget minden lakástulajdonos
négy éven, vagy nyolc éven keresztül ﬁzesse, az
már nem annyira könnyű. Mint ahogy a közös
fejlesztés elhatározása sem. Éva elárulta, akad
olyan épülete, amelynek lakóit több, mint há-

rom éve győzködi, hogy gyűjtsenek az energetikai korszerűsítésre, de eddig nem járt sikerrel.
– Gondold el, ha egy szigetelésről ennyire nehéz
meggyőzni egy adott közösséget, ami egyébként
látványos eredménnyel jár, akkor hogyan kell birkózni néhány emberrel egy kevésbé látványos,
ám mindenképpen szükséges beruházás esetén.
Ilyen például a méretlen fővezetékek kiváltása,
ami a társasházak esetében közel 8–16 millió-forintba kerül. A már említett energetikai korszerűsítés szintén hasonló nagyságú beruházást jelent.
A közös képviselő egy ház korszerűsítése esetén
kidolgoz egy munkamenetet, hogy a lakók lássák,
milyen műszaki változtatásokra van szükség, és
azokat milyen sorrendben volna érdemes megcsináltatniuk. Ha az összehívott közgyűlésen a
lakóknak sikerül megegyezniük, akkor következhet a költségek kiszámolása, majd a szóba jöhető
pénzügyi megoldások feltárása. Éva elmondta,
korábban nagy segítséget jelentettek a lakástakarékpénztárak, amelyekkel szerződtek, mert
kedvező feltételekkel juthattak kölcsönhöz. A
pénzügyi fedezet megteremtését követően kiválasztják a kivitelezőt, és indulhat a munka. Persze
ez is csak így leírva egyszerű, a valóság ennél sokkal nehezebb. Éva nagyjából két éve tapasztalja,
hogy egyre nehezebb vállalkozót találni a feladatok elvégzéséhez, különösen kőművesből van
hiány, de villanyszerelőt sem könnyű leakasztani.

– Most akkor képzeld el, milyen telefonálásban
vagyok egy hirtelen elhárítandó hiba esetén. A
lakók nem szívbajosak, akár éjjel egykor is riasztanak, ha mondjuk a felettük lévő lakásban ömlik
a víz, és félő, hogy őket is elönti az ár. Nincs ezzel
semmi probléma, kezdettől fogva tudom, hogy
ez egy 24 órás szolgálat, és a helyükben nyilván
én is ezt tenném, de csak fontos esetben. Azt már
nehezebben tolerálom, hogy ha olyan házból telefonálnak, aminek nem én vagyok a kezelője.
Ilyenkor nyel egyet az ember, és igyekszik segíteni.
A ﬁzetési morált tekintve Éva korántsem elégedetlen, a lakástulajdonosok többsége fegyelmezetten ﬁzeti a terheket. Ugyanakkor azt is elárulta, többször volt szükséges az asztalra csapni, és
jogi úton behajtani az elmaradásokat. Fontos tudni, hogy a máshová történő elköltözéssel sem lehet
a felhalmozott hátralékoktól megszabadulni, mivel
a ﬁzetési meghagyás nem évül el. A lakók a az elszámoló közgyűlésen mindig pontos kimutatást
kapnak a ház költségvetéséről, aktuális pénzügyi
helyzetéről. Beszélgetőtársam minden társasház
esetében egy a lakókból kiválasztott háromtagú
számvizsgáló bizottság felállításához is ragaszkodott. Nemrégiben törvényileg szigorodott a társasházak gazdálkodásának ellenőrzése, és kötelező
kötelező azt mérlegképes könyvelővel is átnézetni.
A beszélgetésünk alatt az iroda gépén sorra
érkeztek a bejegyzések az egyik közösségi mé-
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Zenei élet
Koncert egy kicsit másképp!

RIDERE NECESSE EST!
Az idén első alkalommal került április 1-jén megrendezésre művészeti iskolánkban
egy poénkoncert, melynek célja a csapat-, közönségépítés volt. Nehéz és virtuóz művek hangzottak el – Bach, Mozart, J. Strauss, Bárdos, Bernstein, Grieg, Mendelssohn,
Anderson, ragtime szerzőktől – egy kicsit másképp, tehát törött vonóval, fúvókával,
füttyel, zenélő pohárral, lyukas üstdobbal, pici Katóval, alla Burcaval, csonti mártással, „fecskefészekleveskonzervkereskedőkkel” és szelfikkel fűszerezve. A közönségnek nagyon tetszett a kezdeményezés, és ez annyira fellelkesítette tanári karunkat,
hogy már másnap elkezdtük az ötletelést a jövő évi április 1-jei koncertre.

Továbbra is tervünk és küldetésünk mindhárom
művészeti águnkat népszerűsíteni rendezvényekkel, kiállításokkal, koncertekkel, volt növendékeink, valamint tanáraink szólóestjeivel. Nemrég Rippert Péter zongoratanárunk szólaltatott

meg Beethoven, Ravel és Liszt műveket zongoraestjén. Ezt követi volt növendékünk Puskás Máté
zongoraestje április 29-én 18 órai kezdettel.
Másik új kezdeményezésünk a PAMI szakmai
napja/éjszakája, „Egy este Kodállyal” április 26-

dián a társasházak oldalára. A lakók szívesen
használják a kommunikáció eme módját, mert
folyamatos kapcsolattartást biztosít. Az egyes
társasházi közösségek zárt csoportot alkotnak,
így ott csak a tagokra tartozó, adott esetben személyes információk jelennek meg. Éva emellett
létrehozott és kezel egy olyan oldalt is, amelyen
keresztül a hozzá tartozó társasházaknak juttatja
el a legfontosabb információkat, tudnivalókat.
– Nagyon nagy segítség az internet, e nélkül
sokkal nehezebb volna ellátni a feladatomat.
Fontos az is, hogy látom, a föltett információt
mennyien nézték meg. Mindemellett így is napi
80 körüli telefonhívást fogadok.
Arra a kérdésre, hogy milyen a Falujárók úti lakótelepen lakni, amely az utóbbi időben önkormányzati fejlesztésekből sokat csinosodott, így
pihenőpark várja az idősebbeket, játszótér, street
workout pálya a ﬁatalokat, árnyas fák között lehet
sétálni, beszélgetőtársam diplomatikusan válaszolt. Könnyű leszűrni, arra gondolt, hogy nagyon
eltérő szemléletűek az itt lakók. Vannak olyan
társasházi közösségek, amelynek tagjai szívesen
csinosítják a környezetüket, virágokat ültetnek,
és keresik egymás társaságát. Elmondása szerint
akad olyan ház, amelynek lakói közösen vettek
fűnyírót, és beosztás szerint nyírják a füvet, mások
erre vállalkozóval kötöttek szerződést, és akadnak,
akik teljesen elzárkóznak, és az önkormányzatot

szidják, hogy miért nem küldi már a közhasznú
munkásokat, akikből köztudottan kevés van.
– A házak jelentős része annak idején a honvédséghez tartozott, ma a 28-as és a 30-as kivételével mindegyik magánkézben van. Ha valamiben
hibázott a laktanya akkori vezetése, akkor az az,
hogy kiküldték a kiskatonákat dolgozni, és ezzel
leszoktatták az az itt élőket arról, hogy tevőlegesen
is részt vegyenek a közterületek gondozásában.
Ma már nincs honvédség. De a területet muszáj
gondozni, és erre kellene, hogy az ott lakóknak
is legyen igényük. Persze, azt is tudom, mára felgyorsult a tempó, sokan 10-12 órát dolgoznak, és
leroskadnak, ha hazaérnek. De valamennyi szabadideje azért mindenkinek van.
Arra kérdésemre, hogy mire a legbüszkébb,
Éva azt felelte, arra, ahogyan a Falujárók úti lakótelep most kinéz. Arra, hogy sikerült rávenni az
embereket, hogy merjenek egy kicsit nagyobbat
álmodni. Arra, hogy az elmúlt 15 évben megszépültek az épületek, amiben neki is része van. De
arra is, hogy a kezelésében lévő házak mindegyike rendelkezik megtakarítással, biztosítással, és
ez utóbbi a lakásokra is érvényes, a tulajdonosaiknak csak az ingóságokra kell külön biztosítást
kötniük. Aztán egy konkrét esetet is említett:
– Volt egy lakó, aki állandóan vitatkozott velem,
és soha semmivel nem volt megelégedve. Annak
sem örült, amikor arról döntött a ház, hogy kor-
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án népdaléneklési versennyel kezdődik, melyen
növendékeink szólaltatják meg a Galga-mente
„szájrul szájra” népdalhagyományait. Az est folyamán lesz énektanulás, játékos rejtvénysziget,
QR-kód „Kodály-keresős” rejtvények, Kodály szabadulószoba és táncház.
Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre iskolánk szervezésében a Galgamenti Térzene – és Néptánc Fesztivál Aszód város
főterén május 18-án, ahol kiváló néptánccsoportjaink, kamaraegyütteseink és zenekaraink
lépnek majd fel.
Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Magyari Zita
Fotó: Koncz István

szerűsítik a homlokzatukat. Ám amikor készen
lett az épület, megkeresett, és egy angyalfejet
ajándékozott nekem azon mondat társaságában,
hogy ő nem gondolta volna, hogy ennyire szép
lesz minden, és köszöni a munkámat. Igaz, hogy
ő volt eddig az egyetlen, aki ajándékkal köszönte
meg a tevékenységemet, de legalább ezt elértem.
Kép és szöveg:
R. Z.

ÖSSZESZERELŐKET
KERESÜNK PÉCELRE
3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Céges busz Aszód, Bag, Tura, Dány,
Galgahévíz stb. irányából megoldott.
Keresünk továbbá

BUDAPESTI
GYÓGYSZERIPARI
CÉGHEZ

RAKTÁRI
KISZERELŐKET
2 műszakos munkarendbe.
Céges busz megoldott.
Felvételi interjú:
2019. május 2. csütörtök, 10 óra,
Aszód, Kossuth Lajos u. 72.,
Kulturális Központ
ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653
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Sport

15 ponttal vezetik a tabellát

TOVÁBBRA IS VERETLEN AZ ASZÓD FC
Lapzártánk után játszotta az Iklad elleni mérkőzését az Aszód FC felnőtt csapata.
A végeredmény már az első félidőben kialakult. A 8. percben Oláh Dezső talált be a
vendégek kapujába, majd a 43. percben Hegedűs Norbert növelte az előnyt. A tabellát továbbra is 15 ponttal vezeti a csapat, miután a Kartal is nyerni tudott odahaza.
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NIMRÓD HOZZA
AZ EREDMÉNYEKET
Aszód FC – Iklad KFC 2:0 (2:0)

lezárni a találkozót. Az utolsó percig izgalmas
találkozón több gól már nem született, két perc
hosszabbítás után véget ért a mérkőzés.

Szép sikert ért el Tóth Nimród, a KSI
SE tornásza, az evangélikus gimnázium diákja.

Erdőkertesi SE – Aszód FC: 2-3 (1-1);

Csomád KSK – Aszód FC: 0-1; (0-0)

Erdőkertessel évről-évre mindig igazi rangadót
játszottunk, ősszel is, hazai pályán az utolsó
percben szerzett góllal tudtunk csak 2-2-es
döntetlent elérni.
A rangadón Fülep Norbert 2. percben szerzett góljával hamar vezetést szereztünk (0-1),
majd Marcis Richárd kétszer is csak a ’kertesi
kapussal állt szemben, mégis mindkét ziccerét
kihagyta. Lakatos Valérió is növelhette volna
vezetésünket, ajtó-ablak helyzetét azonban
elügyetlenkedte. Aztán ahogy lenni szokott, a
kihagyott helyzetek megbosszulták magukat,
a hazai csapat a semmiből egyenlített, amikor
egy jobb oldali beadás érintés nélkül került az
aszódi kapuba (1-1). Szünet után jött a hidegzuhany. A hazaiak egy gyors kontra támadás végén a hosszú sarokba bombáztak (2-1). Az idei
szezonban nem sokszor fordult elő, hogy hátrányban kellett futballoznunk. A hazai vezetés
felrázta a ﬁúkat, gyorsabban és agresszívebben
játszottunk. A szünetben becserélt Hegedűs
Norbert két góljával gyorsan megfordítottuk a
mérkőzés eredményét (2-3). A végén már azon
bosszankodtak az aszódi szurkolók, hogy a játékvezető nem adta meg a jogosnak tűnő tizenegyest, amikor Szénási Ákost fellökték a hazai tizenhatoson belül, így nem tudtuk végleg

Ősszel hazai pályán csak döntetlenre futotta ellenük, és tudtuk, ez a meccs is szoros lehet. Jól
kezdtük a mérkőzést, többet birtokoltuk a labdát, számos helyzetet alakítottunk ki, de csak
nem akart a gól megszületni. Aztán betegsége
ellenére a második félidőre pályára lépő Fülep
Norbert a 80. percben gyönyörűen emelte át a
labdát a csomádi kapus felett és megszerezte
a vezetést (0-1). Hiába jött előre a hazai csapat,
okosan tartottuk a labdát és 2 perc hosszabbítás után három ponttal gazdagabban mehettünk az öltözőbe.

Az országos szertorna bajnokság II. fordulójában csapatban I. helyezést szerzett,
míg egyéni összetettben a harmadik helyezést szerezte meg. A ﬁatal tornászpalántának még egy bronzot akasztottak a
nyakában a szerenkénti összetettben elért
harmadik helyezéséért.
Fotó:
Takahashi Katsumi

KORÁBBI MÉRKŐZÉSEK:

Aszód FC – Vácduka KSK: 4-2; (1-0)

Álmosan kezdődött a meccs. Aszódi labdabirtoklás, néhány aszódi helyzet és egy Hegedűs
Norbert gól (1-0) az összes említésre méltó esemény az első félidőből.
A második félidő is hasonló, alacsony iramú
és színvonalú játékot hozott, Hegedűs Norbi
rúgott még két szép gólt, hogy meg legyen a
mesterhármasa, majd Pecze Péter is felkerült a
góllövők listájára (4-0). A biztos vezetés tudatában csapatunk leeresztett, és a végén a semmiből kaptunk 2 gólt.
Forrás: Aszód FC
Fotó: Kovács Tamás
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