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Ingyenes kiadvány

ELKEZDŐDHET A KASTÉLY
ÁLLAGMEGÓVÁSA
A 2019. december 16-án tartott közmeghallgatással nagyjából egyidőben jelent
meg több sajtóorgánumban a hír, hogy rövidesen felújításra kerül az aszódi Podmaniczky-kastély tetőszerkezete, illetve restaurálják a Sándor-szárny freskóját.
Természetesen akkor ez az információ a fórumon is elhangzott, amit a jelenlévők
örömmel konstatáltak.
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Az állagmegóvásról korábban is írtunk már.
2018-ban a kormány 250 millió Ft-ot különített
el erre a célra. Sajnos a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően az akkor győztes kivitelező visszaadta a megbízást, így a munkák nem
kezdődhettek meg.
A nemrégiben megjelent hírek arről tudósítanak, hogy az ismételt eljárás során az EB
HUNGARY INVEST Kft-t választották kivitelezőnek. A közel 290 millió Ft-ból megújul a
tetőszerkezet, ami azt jelenti, hogy mind a János-, mind a Sándor-szárny és Középső-szárny
részén teljesen átvizsgálják a nyeregtetős
épületszárny fedését, és elvégzik a sérült felületek foltszerű javítását. Az épületegyüttes
egészére új villámvédelmi tervet készítenek,
illetve kiépítik az új villámvédelmet a Sándor-szárny sarokpavilonjánál. Elvégzik a Sándor-szárnyban található díszterem freskójának restaurálását is. A munkákkal várhatóan
2020 szeptemberében készülnek el. A kastélyon legutóbb az 1950-es, 60-as években végeztek felújítást. Ekkor a beszakadt díszterem
mennyezetét állították helyre, és az épület
palatetőt kapott.
Forrás:
www.magyarepitok.hu

Kipróbáltuk a felújított vasútvonalat

EGY UTAZÁS TAPASZTALATAI
December 8-án újraindult a vonatközlekedés a Budapest-Hatvan vasútvonal Pécel
és Aszód közti szakaszán, így most már vonattal újra átszállás nélkül lehet eljutni
a fővárosba. Mint ismeretes, a vasútvonal Rákos és Hatvan közötti szakaszának
európai uniós és hazai forrásból megvalósuló felújítása ebben az esztendőben folytatódik, a munkáknak december végéig el kell készülniük.

Az előző esztendő végén egy 17 éves ﬁatalemberrel, Czok Dániellel vonatra szálltunk, hogy
benyomásokat szerezzünk arról, milyen ma
utasnak lenni a MÁV vonalán. Daniról tudni kell,
hogy a vonatközlekedés megszállottja, egyben
mindentudója. Neki köszönhetően az utunk so-
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rán a MÁV applikáció segítségével a hazánkban
közlekedő összes vonat adatait ﬁgyelemmel
tudtuk kísérni, így a mi vonatunk sebességét,
menetidejét stb. is.
Nekünk szerencsénk volt, mivel az utazás
napjának reggelén fagyott, így nem kellett

sárban megközelítenünk a pénztárat és az
aluljárót. A régi járdát az építkezés miatt mintegy 60 méteres szakaszon feltörték, és ezt
még ideiglenesen sem pótolták.
(Folytatás a 14-15. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2019. december 11.
131/2019, (XII.11.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat bizottsági
tagok megválasztásáról

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése
valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelet 49. § ((3) bekezdése
alapján a Pénzügyi Bizottság tagjául Pálﬁ-Barlai
Ágnest megválasztotta.
132/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat bizottsági
tagok megválasztásáról

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése
valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelet 49. § ((3) bekezdése
alapján az Ügyrendi Bizottság tagjául Dr. Szentenszki Istvánt megválasztotta.
133/2019. (XII.11.) ÖKT határozat az
Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról tekintettel a közterület-felügyelet ügyrendjére és a térfigyelő
kamerák adatvédelmi szabályzatának
elfogadására

1) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében az Aszódi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatához csatolt
7. számú mellékletét a Közterület felügyelet
ügyrendjéről megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Aszódi Polgármesteri
Hivatal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatának a közterület-felügyelet
ügyrendjéről szóló 7. számú mellékletét ennek
a határozatnak a mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához
csatolt 8. számú mellékletét a térﬁgyelő kamerák adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület az Aszódi Polgármesteri
Hivatal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatának a térﬁgyelő kamerák
adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról szóló 8. számú mellékletét ennek a határozatnak a
mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

134/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozat a
PM CSAPVIZGAZD 2018 pályázat pályázatírói díj részletéről és projektmenedzsment feladatok ellátásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázatírói díjrészlet ismeretében – bruttó 8.151.642 Ft
– a Pro Régió Nonproﬁt Kft-vel (székhely: 1146
Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em. adószám:
20742164-2-42) PM_CSAPVIZGAZD_2018/62
pályázat pályázatírására kötött vállalkozási
szerződés kiegészítésének aláírására.
Pályázatírás
költségei:
PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat „Projekt-előkészítési,
tervezési költségek” soron elszámolható, a fedezet biztosított.
135/2019.(XII.11.) ÖKT sz, határozat a
PM CSAPVIZGAZD 2018 pályázat pályázatírói díjrészletéről és projektmenedzsment feladatok ellátásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátására a megbízási
szerződést a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pro
Régió Nonprofít Kft-vel (székhely: 1146 Budapest,
Hermina út 17. A. ép. 3. em. adószám: 20742164-242) bruttó 5.362.922 Ft összegben megkösse

136/2019. (XII. 11.) önkormányzati határozat az Aszódi Mentőállomás részére
sürgősségi mentéstechnikai, illetve
GPS vásárlás támogatására.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú
Egyesület támogatására az Aszódi Mentőállomás
részére sürgősségi mentéstechnikai eszközök
(pulsoxyméterek, vércukorszintmérők, vákuumos
sínkészletek), illetve GPS készülék beszerzésére 2020. évben 50.000 Ft támogatást biztosít a
költségvetésében. Felkéri a polgármestert, hogy
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú
Egyesület támogatására az Aszódi Mentőállomás
részére sürgősségi mentéstechnikai eszközök
(Pusoxyméterek, Vércukorszintmérők, Vákuumos
sínkészletek) illetve Gps készülék beszerzésének
fedezete a 2020. évi költségvetésbe betervezésre
kerüljön. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Országos Egyesület
a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére az Aszódi Tükörben az adakozásra való felhívás megjelentetésére ingyenes hirdetési felületet biztosít
2 lapszámban (2019. decemberi lapszám, illetve
2020. januári lapszám)1/4-ed oldal terjedelemig.
137/2019, (XII.11.) ÖKT sz, határozat
Aszód Város Önkormányzat burkolatlan útjainak rangsorolásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta az „Aszód területén
található burkolatlan utak listáját”, és az ott meghatározott sorrendet alábbiak szerint fogadja el.

Aszód területén található burkolatlan utak listája 2019. december 3.
Utcák
1 Pauler Tivadar u. - 1534. hrsz.
2 Kómát Gyula u. - 1556 hrsz.
3 Maros u. - 1366 hrsz.
4 Béke kert - 370, 377/3 hrsz.
5 Gesztenye sor - 1366, 1357/47 hrsz.
6 Falujárók útja - 1357/69., 1284. hrsz.
7 Hegyalja u. felső - 1445. hrsz.
8 Miskolci köz - 455. hrsz.
9 Dózsa György utca -* 481 hrsz.
10 Falujárók útja (Lakótelepi ABC mögött) - 1357/47 hrsz.
11 Városréti u. vége - 19 hrsz.
12 Vezér u. - 434.hrsz.
13 Kard u. - 446. hrsz.
14 Tarsoly u. - 481 hrsz.
15 Patkó köz - 455 hrsz.
16 Lovas köz - 455 hrsz.
17 Huszár köz - 466. hrsz.
18 Galamb köz - 349 hrsz.
19 Téglagyár u. - 24/23 hrsz.
20 Zsidó temető előtti útszakasz - 24/23 hrsz.
21 Öreghegy u. - 1417/2, 1419/4 hrsz. (részben magántulajdon)
Összesen:

hossz
(m)
231
260
106
200
155
150
105
110
50
310
285
260
270
130
50
30
60
120
100
80
143
3205

szél.
(m)
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

terület
(m2)
924
1 040
318
600
465
450
315
330
150
930
1 140
780
810
390
150
90
180
360
300
240
429
10 391

Javasolt
rangsor
1
2
5
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4
-
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Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a Gesztenye sor, Falujárók útja 20–25.sz. ingatlanok előtti út, Hegyalja utca felső szakasza
valamint a Miskolczi köz esetében az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges munkát
(tervező kiválasztása, engedélyeztetési tevékenység lebonyolítása) végezze el.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pénzügyi
lehetőségek ﬁgyelembe vételével a Pauler Tivadar
utca és/vagy a Kómár Gyula utca kivitelezésének,
valamint a 2. pontban felsorolt utcák tervezésének
és engedélyezésének a költségei kerüljenek betervezésre a 2020. évi költségvetésbe.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő Öreghegy
– 1417/2, 1419/4 hrsz. – utca rendezetlen jogi
helyzetének megoldásával kapcsolatos feladatot a 2020. évi I. félévi munkatervébe felveszi.
138/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Város Önkormányzata 2020, évi
belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására szerződő fél kiválasztásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2020. évi belső ellenőrzési terv feladatainak
ellátására a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (Székhely: 2373 Dabas,
Tavasz utca 3.) bízza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
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hogy a belső ellenőrzés pénzügyi fedezetére
1.524.000,-Ft a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval történő szolgáltatási szerződés megkötésére.

teződésénél és a Széchenyi utcában gyalogátkelőhelyek létesítésének felmérése, előkészítése a februári ülésre.
Előterjesztés a Falujárók útján lakótelepi tér
iránti igény és a kialakítási lehetőségének megvizsgálása.

139/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
megállapítására

140/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint valamint a bizottságok által tett
javaslatokkal jóváhagyta a Képviselő-testület
2020. I. félévi munkatervét.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. I.
félévi munkaprogramjába beépíti az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
2020. február 19. előterjesztés a Gazdasági
Program elfogadására.
Előterjesztés az Öreghegy – 1417/2, 1419/4
hisz.– utca rendezetlen jogi helyzetének megoldásával kapcsolatos feladatra
Előterjesztés az Aszód 1654 hrsz és a 1655
hrsz önkormányzati ingatlanok ingatlannyilvántartási és vagyon-nyilvántartási módosításának előkészítése az erre vonatkozó beadvány beérkezése után.
Előterjesztés a Kartali út-Honvéd utca keresz-

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 20-án hozott 127. számú
határozatról, valamint a két ülés között tett
intézkedésről szóló polgármesteri jelentést elfogadja.
141/2019, (XII, 11.) ÖKT sz. határozat a
Jancsik kúrái (2170 Aszód, Csengey
utca) megvásárlásáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottság javaslatát elfogadja, és úgy
dönt, hogy a Raczky család tulajdonában lévő,
egykori Jancsik-kúria megvásárlását pénzügyi
fedezet hiánya miatt nem tudja vállalni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a tulajdonosokkal az ingatlan
helyi védelem alá helyezésével kapcsolatos
egyeztető tárgyalások megindítására és lefolytatására.
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Helyi élet

Közmeghallgatás

RGI ÉS ÚJ PROBLÉMÁKRÓL
EGYARÁNT SZÓ ESETT
2019. december 16-án megtartotta első közmeghallgatását az új képviselő-testület.
Az eseményre sokan voltak kíváncsiak, így megtelt a Kistérségi Gondozási Központ Petőfi utcai épületének terme. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester elsőként a megválasztásuk óta eltelt időszak legfontosabb történéseit ismertette, majd
válaszolt mind az előzetesen írásban, mind a jelenlévők által közvetlenül feltett
kérdésekre.

– A közmeghallgatás – amely nyílt testületi
ülésnek számít – témája általában beszámoló az
eltelt időszakról. Mivel én még csak két hónapja
vagyok polgármester, e két hónap legfontosabb
történéseiről tudok beszélni – mondta elsőként
a város első embere. Mivel ez az összegzés az
Aszódi Tükör 2019. decemberi számában már
olvasható volt, erről nem írunk részletesen.
A közmeghallgatás második napirendi pontjaként Dr. Pénzes Tiborc az írásban feltett kérdésekre válaszolt. A felkínált lehetőséggel
egyébként elég sokan éltek, többen több kérdésre is kértek választ. Kovács Erik többek között arra volt kíváncsi, a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatai felkerülnek-e az
internetre, csakúgy, mint a közpénzt érintő városi szerződések. Ezek mindegyikére igen volt

a válasz. Kérdésként merült fel részéről, hogy
a város tudja-e rendelettel garantálni, hogy a
város közösségi oldala mindig az aktuális városvezetés kezében maradjon. A polgármester
úgy foglalt állást, csak a maga nevében nyilatkozhat, és ezzel kapcsolatban át is nyújtotta
az erről szóló iratot a kérdezőnek. Kovács Erik
az Aszódi Tükörrel kapcsolatban arról érdeklődött, történt-e lépés a szerkesztőbizottság
létrehozása ügyében, s ha igen, akkor annak
tagjait ki, és milyen szempontok alapján fogja
kijelölni. A válasz úgy hangzott, hogy még nem
foglalkoztak ezzel, a kiválasztás szempontjairól
sem beszéltek, de jó lenne, ha a szerkesztőbizottság tagjai minél szélesebb társadalmi körből kerülnének ki.
Székﬁ László írásban azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Szabadság térhez közeli
giroszos előtti építményt bontsák le, mert az
megkeseríti a környezetében lakók életét. Erre
nemleges válasz hangzott el, mivel egyrészt a
város szerződést kötött, másrészt helyi bevétel
termelődik. A város első embere arra ígéretet
tett, hogy a szabályok betartására odaﬁgyelnek. A kérdező arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy
érdemes volna a volt Tisztiklubnál lesüllyeszteni a szegélykövet, megkönnyítve ezzel a babakocsit toló anyukák közlekedését. A válaszból
az derült ki, hogy az önkormányzat gondolkodik a főtéri alsó parkoló esetleges megnyitásáról. Ha ez esetleg megtörténik, a gyalogátkelőhelyet feljebb kell helyezni, és ﬁgyelni fognak
a szegélykőre. Székﬁ László harmadik javaslata
a város nyilvános vécéjével volt kapcsolatos,
amelyet véleménye szerint egész nap nyitva
tartóvá kellene alakítani. Dr. Pénzes Tiborc arról
tájékoztatta a javaslatot tevőt, hogy az illemhely nincs túl jó állapotban, a mennyezet egy
része leszakadt, illetve penészes is. Ezt rendbe
kell tenni, a karbantartási munkákra várhatóan
tavasszal sor kerül.
Dr. Kolesza János levélben jelezte az önkormányzatnak, hogy a Petőﬁ gimnázium fáinak
leveleit rendre a portája elé fújja a szél a Hajnóczy utcában, és kérte a város vezetőjét, beszéljen a gimnázium igazgatójával, ﬁgyeljenek
erre jobban oda. Ezzel némileg összefüggött a
másik javaslata, mely szerint a város próbálja az

idős polgárok ingatlanai előtt a síkosságmentesítést segíteni, mert ezt ők már sokszor nem
tudják önerejükből megoldani. A város első
embere szerint önkéntes csapat toborzásával
lehetséges a kérés teljesítése, a szervezést mindenesetre megkezdik.
Az ezt követő kérdésekből, hozzászólásokból úgy tűnt, a parkolás az egyik legégetőbb
gond a városban, de sokan elégedetlenek a
jelenleg tapasztalható közlekedési morállal is.
Novák Nikolett a levelében azt jelezte, jelentősen megnőtt a Kondoros tér és a Városréti út
forgalma, sebességkorlátozó táblák, illetve a
tér és a Városréti út kereszteződését összekötő
hídnál forgalomtechnikai tükör kihelyezését
javasolta, hogy mindkét irányba könnyebb legyen a kikanyarodás. Gombár Zoltán az Osváth
Gedeon utcában, az evangélikus általános
iskola környékén a bal oldalon való parkolást
nehezményezte, véleménye szerint megállni
tilos tábla kihelyezésével kellene ennek gátat
szabni. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs válaszában
azon reményének adott hangot, hogy a gimnázium ezen a szakaszon is járdát épít a kerítés
mellett, ezt követően lehetne újragondolni a
parkolás kérdését. Farkas László az írásos kérdéseit szóban is kiegészítette, valamennyi a
közlekedésre vonatkozott. Jelezte például,
hogy a Penny áruháznál Hatvan felé haladva
meg kellene tiltani a Petőﬁ utcába való balra
kanyarodást, mivel egyrészt ez a menőver –
bár most még szabályos – külön kanyarodó
sáv híján blokkolja a forgalmat, másrészt növeli a Petőﬁ utca forgalmát. Ráadásul abban
az utcában a másik oldalon olyan anomália
alakult ki, hogy a Városháza felől érkezők pár
száz méter megtétele után azzal a helyzettel
szembesülnek, hogy zsákutcába futottak.
A város első embere ismételten jelezte, a város közlekedési, parkolási helyzetét komplex
problémaként igyekeznek kezelni, és közlekedési szakemberek bevonásával rövidesen egy
olyan koncepciót szeretnének asztalra tenni,
ami ésszerűsítené településünk közlekedését.
Géczi Csaba írásban arról érdeklődött, hogyan
tervezi az önkormányzat a szilárd burkolattal
jelenleg nem rendelkező utcák korszerűsítését.
A kérdés mellett azt javasolta, az ilyen utcák ingatlanjainak tulajdonosai kapjanak 50 % kedvezményt a gépjárműadóból. A válaszból kiderült, a
városnak 21 burkolatlan utcája van, 3,2 km hoszszúságban. A képviselő-testület legutóbb elfogadott rangsora szerint legközelebb – az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében
– a Pauler Tivadar, a Komár Gyula, a Béke kert
és az Öreghegy utcára kerülhet aszfaltszőnyeg.
A gépjárműadó mértékének tekintetében az
önkormányzatnak nincs lehetősége mérlegelésre, így az nem csökkenthető. Géczi Csaba a
polgárőrség és a közterületfelügyelet munkájára
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is rákérdezett. Előbbi esetében a polgármester
arról adott tájékoztatást, hogy a szervezet új
lendületet kapott, és folytatja a munkát, utóbbi
esetében pedig azt, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét.
Ivacska Sándor többek között a Csengey utca
házaival kapcsolatban fogalmazott meg aggodalmakat. Szerinte többnek az állapota leromlott az utcában zajló építkezések miatt, ahová
nagy teherautókkal hozzák az építőanyagokat.
Mindenképpen súlykorlátozást javasolt. A válasz szerint jelenleg is van súlykorlátozás a jelzett utcában. A nagyobb teherautók esetében
valóban adtak ki egyedi behajtási engedélyt,
de előtte kikérték a statikusok véleményét.
Főző Vilmosné is több kérdést tett fel, így a
tervezett kamerarendszerre, az Aszód Fesztivál további sorsára, a temetőben lévő szemétgyűjtő konténetek elszállítására, és a Petőﬁ
gimnázium évek óta bezárt tanuszodájának
sorsára kérdezett rá. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
tájékoztatása szerint 2020-ban 4-5 kamerát telepítenek ki forgalmas közterületekre, valamint
potenciális illegális hulladéklerakóhelyek, illetve műemlékek környékére. Az Aszód Fesztivál
rendezvényeit több helyszínre szeretnék vinni,
a tervek szerint délelőtt is lennének programok, és a fesztiválhangulatot szeretnék erősíteni. A temető esetében rövidesen új szabályzat
készül az egyházakkal közösen, és ennek során
rendezni kívánják a hulladék gyűjtésének és elszállításának ügyét. Az uszodával kapcsolatban
a város első embere elmondta, egyeztetett a
gimnázium igazgatójával, és a város a lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a felújítást.
Több levél érkezett a Tavasz utca – Szőlő utca
környékén lakóktól, akik szeretnék, ha az önkormányzat változtatna az előző képviselő-testületnek a két utca közötti területet érintő határozatán. Ezzel ugyanis a korábban lakóövezetnek
minősített területet mezőgazdasági területre
sorolták át a HÉSZ- a. A válaszból kiderült, a jelenlegi képviselő-testület hajlandó tájékozódni
az ügyben, és ezt követően alakítja majd ki az
álláspontját. A képviselők közül Buzás János,
Koncz István, Kovács Tamás és Urbán László azt
kérte, hogy a közmeghallgatáson foglalkozzanak a Falujárók úti lakótelepen tervezett fejlesztésekről. Ennek tervrajza bemutatásra került, a
javaslatokkal a bizottsági üléseken foglalkoznak majd.
A közvetlen kérdések sorában a parkolás kérdése többször is felmerült. Elhangzott olyan javaslat, hogy a városban több helyről távolítsák
el a virágládákat, mert akkor azok helyére is elfér
néhány autó, sőt az is megfogalmazódott, hogy
a Tabán térrel szembeni, néhány hónapja átadott ﬁtness parkot is alakítsák át parkolóvá. A város első embere ezzel kapcsolatban megjegyezte, keresik azt a helyet, ahová alkalmas volna
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áthelyezni a sportparkot, ám korántsem biztos,
hogy a jelenlegi színtéren parkoló létesül, mivel
a kanyar kiszélesítése is szükséges volna. Ismét
felmerült az a kérés, hogy a Mély út felújításakor
a korlátot teljesen zárttá alakították, így a Béke
kertből érkezők nem tudnak a járdára jutni, helyette az úttest szélén kénytelenek gyalogolni.
Máris érkezett az ígéret, hogy – amennyiben a
biztonségos közlekedés feltételei fennállnak – a
korlátból kifűrészelnek egy szakaszt. Többen jelezték, hogy a csőtörések kijavítása után rendre
elmarad az utcák, járdák helyreállítása. Ez egyébként a szolgáltató kötelessége, az önkormányzat
csak annyit tehet, hogy folyamatosan jelez az
illetékeseknek, pótolják a hiányosságokat.
Buzás Mária arra tett javaslatot, hogy a képviselő-testület vegye napirendre a kerti hulladék
égetését szabályozó korábbi önkormányzati
rendelet újratárgyalását. Jó példaként a kartali gyakorlatot hozta fel, ahol az önkormányzat
havonta ingatlanonként négy zöldhulladékos
zsákot biztosít térítésmentesen, hogy az ott
lakók ne a kerti hulladékok égetését válasszák.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs ezzel kapcsolatban
hosszabb távon az égetés betiltását tartotta
elképzelhetőnek, amit komposztálással, illetve
a már említett zsákos megoldással lehet kiváltani. Ehhez azonban mindenképpen az itt élők
közös akarata is szükséges.
Mókásnak hatott az a kérdés, amit a feltevője
valószínűleg komolyan gondolt, csak rosszul fogalmazott meg: el lehetne-e érni, hogy a Budapestre menő buszok ne csak a Puskás stadionhoz
vigyék az utasokat, hanem a főváros más pontja-
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ira is? A válasz hasonlóan kacagtató volt: ki kell
bérelni egyet, és az oda viszi az utasát, ahová
az akarja. Az illető természetesen arra gondolt,
hogy sokan Újpest környékén dolgoznak, és
nekik előnyösebb volna más budapesti végállomás. A város első embere megjegyezte, ehhez
az igényeket fel kellene mérni előbb, csak ezt
követően tud esetleg az önkormányzat e témában közvetíteni a szolgáltató felé. Ugyancsak az
előző felszólalótól származott az a javaslat, hogy
a város kedvezményekkel próbáljon olyan üzletláncokat idevonzani mint a Lidl, vagy az Aldi.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs elmondta, kedvezményeket nem tud adni a város, az üzletláncok
pedig szigorú mérések után választják ki azokat
a településeket, ahol nekik érdemes új boltokat,
bevásárlóközpontokat telepíteniük.
Mivel ezt követően már nem volt további
kérdés, a város első embere bezárta a testületi
ülést.
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Még várni kell a tanuszoda megnyitására

ÖSSZEFOGÁSRA IS SZÜKSÉG VAN
Jó ideje nem vehető igénybe a VSZC Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium uszodája. Ez a tény, illetve az, hogy ezen a helyzeten változtatni kellene, az utóbbi időben
több helyen is elhangzott, például a képviselő-testület december 16-án tartott közmeghallgatásán, illetve a közösségi média egy-két oldalán is. A pontos helyzetről
lapunknak az intézmény igazgatója, Holló Krisztina igazgató adott tájékoztatást.

Eszerint az uszoda 2017. június 30-tól van zárva.
A felújítás, ha lassú ütemben is, de folyamatosan zajlik. Elsőként a felülvilágító ablakokat
szüntették meg, a régi szigetelés helyére pedig
20 cm vastag lépésálló hőszigetelés került, valamint korszerű német lágyipari pvc fólia, mint
csapadékvíz elleni szigetelés került a tetőre,
amelynek köszönhetően az épület beázása
megszűnt. Az uszoda, a tornaterem és a szakkközépiskola épületrész tetejére napelemeket
helyeztek fel, aminek köszönhetően az intézmény rezsiköltsége csökkenthető. Az uszoda
és a tornaterem épületén kicserélték az esőcsatorna rendszert. Időközben megkezdődött
az uszoda belső burkolatának a bontása és a
mennyezet málló részeinek lekaparása. Folyamatban van a fűtési rendszer teljes felújítása, és
hátra van még a gépészeti részek karbantartása
és generálozása. Sajnos az időközben elvégzett
próba – amikor is az uszoda medencéjét fel-

töltötték vízzel – bebizonyította, hogy a teljes
gépészeti berendezés cserére szorul, amelynek
várható költsége mintegy 10 millió Ft. Amenynyiben erre lesz pénze a Váci Szakképzési Centrumnak, az uszoda a teljes belső felújítását követően nyílhat meg.
Az uszoda kérdése a képviselő-testület 2019.
december 16-án tartott közmeghallgatásán is
szóba került. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
vizsgálják a lehetőségét annak, az önkormányzat hogyan és milyen formában tud segítséget
nyújtani ahhoz, hogy az uszoda mielőbb megnyithassa kapuit, és az aszódi, illetve a környékbeli gyerekek tudjanak itt újra úszni. A város
első embere magánemberként, illetve az egyesület elnökeként azt is bejelentette, hogy a
Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta Egyesület
103 ezer Ft-ot ajánl fel erre a célra. A tanuszoda
megépülését annak idején sok egyéni felaján-

ÖT ÁGYÚLÖVÉSSEL KÖSZÖNTÖTTÜK
AZ ÚJ ESZTENDŐT
Ismét volt lehetőség az új esztendő szervezett, közös köszöntésére városunk főterén. Az éjfélt követő első percekben öt ágyúlövés jelezte, hogy átléptünk a következő évbe. Ezt közös koccintással, és persze az ilyenkor elmaradhatatlan fogadkozásokkal ünepelhették meg mindazok, akik elfogadták az önkormányzat invitálását.

Városunkban az újév közös ünneplésére az elmúlt húsz esztendőben számos alkalommal sor
került. Az elsőre éppen a 2000. esztendőbe való
átlépéskor. A nevezetes dátum, és az ismert fellépők által adott műsor akkor több száz embert
vonzott a város főterére. Éjfélkor a Himnusz
után az akkori katolikus plébános, Buzgán József imával kívánt áldott, békés új esztendőt,
majd Bagyin József akkori polgármester köszöntőjét nagyszabású tűzijáték követte. Ezt
követően sokáig elmaradhatatlan volt a téren

való szilveszteri koccintás. Az utóbbi időszakban egyre gyérebb érdeklődés mutatkozott
az esemény iránt, így néhány éve nem is került
megrendezésre.
Sokan örömmel vették észre, hogy szilveszter
előtt néhány nappal a város hivatalos Facebook
oldalán a szilveszteri közös koccintásra való
invitálás jelent meg. Itt olvashatott mindenki
arról, hogy ezúttal ágyúlövések jelzik az új esztendő beköszöntét, és ez sokak érdeklődését
fölkeltette.

AZ ÍRÓ EMLÉKE ELŐTT TISZTELEGTEK
Wass Albert 112. születésnapja alkalmából szervezett gyertyás megemlékezést a
Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta Egyesület, a Podmaniczky Júlia Nőegylet és a
Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány 2019. január 8-án.

lás segítette. Úgy tűnik, most újra mutatkozik
hajlandóság erre. Városunk egyik polgára, Takács Gergely például adománygyűjtő körutat
indított, hogy így szerezzen pénzt a felújításhoz. Az ő célja az, hogy egy 16 órán keresztül
nyitva tartó közösségi uszoda tudjon működni,
amely rendelkezik szaunával, automata beléptetőrendszerrel a bérleteseknek, babaúszással,
aqua-ﬁttnessel, és természetesen úszásoktatással. Véleménye szerint a költségek nagyobb
részét a VSZC-nek kellene állnia, a többi részén
pedig a környékbeli önkormányzatoknak kellene osztozniuk, illetve az uszodát használó iskoláknak, valamint a belépőt, bérletet váltóknak.
A VSZC Petőﬁ Gimnáziuma, Gépészeti
Szakgimnáziuma és Kollégiuma az Alma Materért Alapítvánnyal és a Szülői Munkaközésséggel karöltve idén is megrendezi jótékonysági
bálját. A február 14-én az iskola termében megrendezésre kerülő rendezvény bevételének egy
részét az uszoda felújítására kívánják fordítani. Aki nem tud jelen lenni az eseményen, de
szeretné támogatni a fentebb megjelölt célt,
támogatói jegyet vásárolhat, illetve utalhat
az alapítvány számlaszámára – Alma Materért
Alapítvány 11742166-20008983 – „uszoda-felújítás” megjelöléssel.
Kép és szöveg:
R. Z.

– Karácsony előtt pár nappal beszélgettünk arról, hogy felelevenítjük a hagyományt, és ezt szándékot a Falkonetta
Kompánia nevű katonai hagyományőrző
csapat felajánlása erősítette meg – mondta
lapunknak Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgámester. – Ők bocsátották a rendelkezésünkre – természetesen a szükséges kezelő
személyzettel együtt – az ágyút, amiből
nyolc perc alatt lehetett az öt lövést leadni. A Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta
Egyesület tagjai pedig vállalták a forralt bor
és a tea biztosítását és elkészítését. Örülünk,
hogy sikerült föleleveníteni a közös szilveszteri ünneplés hagyományát, a szándékunk
az, hogy ezt a továbbiakban is megtartsuk.
Ezúton szeretném megköszönni a közelben
lakóknak, hogy elviselték a lövések hangját.
R. Z.

Az író mellszobránál tartott megemlékezésen
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, Aszód város polgármestere mondott beszédet, illetve Kakucs
Katalin népdalénekes örvendeztette meg a közönséget gyönyörű énekével.
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Információk

Országos Egyesület A Mosolyért
Közhasznú Egyesület
„ÉLETJEL KAMPÁNY”
„...hogy mindenkinek
esélye legyen a túlélésre”
A balesetek gyorsabb mentése érdekében,
az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodásunk értelmében, jelenleg is szeretnénk segítséget nyújtani az Aszódi Mentőállomás részére. Az Aszódi Mentőállomás
idén sürgősségi mentéstechnikai eszközök
(pusoxyméterek, vércukorszint mérők, vákuumos sínkészletek) illetve gps készülék
megvásárlásában kérte a segítségünket.
Az eszközök összértéke:
800.000 forint + Áfa.
Kérjük, segítse Egyesületünket céljai elérésében. Az Ön által felajánlott összeget utánvételes értéklevél átvételével, vagy ezen összeg
átutalásával tehet meg az alábbi számlaszámra, amiről adóigazolást ill. számlát állítunk ki,
így 100%-ban el tudja számolni költségként.
Erste Bank:
11600006-00000000-13803339
Köszönjük a bizalmat, és azt,
hogy megtisztelt levelünk elolvasásával.
Segítség egy Mosolyért!

Emberi Erőforrások Minisztériumának

KÖZLEMÉNY
A gyermekek érdekeit szem előtt tartva a
kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki az
iskolaérettségi felmentések elbírálására,
illetve a kormányhivatalokat a 3 éves korban esedékes óvodába járás ellenőrzésére.

A legfőbb cél mindkét eljárás során az, hogy
kiszűrjék a gyermek szempontjából hátrányos
és indokolatlan felmentéseket. Azok a szülők,
akiknek gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a beiskolázás alól,
már beadhatják kérelmüket az Oktatási Hivatal
internetes felületén, erre 2020. január 31-ig van
lehetőség. Az elbírálást pedagógiai szakértők
végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében foglaltakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét is. Az Oktatási Hivatal minden
szükséges információt közzé tett a honlapján,
és a tudnivalókról tájékoztatta az óvodákat is.

MÁR A KORMÁNYABLAKOKBAN IS
IGÉNYELHETŐ AZ ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY
A kormányablakokban is intézhető az erkölcsi bizonyítvány igénylése: a fejlesztésnek köszönhetően már nem szükséges a papír alapú formanyomtatvány kitöltése
és postai úton történő feladása, az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése
érdekében az ügyintézőknél szóban terjeszthető elő a kérelem.

Új szolgáltatással bővült az integrált ügyfélszolgálatokon intézhető ügyek köre: 2020. január 1-jétől
a kormányablakokban elérhető online ügyintézői felület – a hazai és uniós forrásokból fejlesztett
Erkölcsi bizonyítvány Applikáció (EAP) – segítségével bármelyik kormányablakban igényelhető a
hatósági erkölcsi bizonyítvány. Ehhez nem szükséges a postán megvásárolható űrlapot kitölteni,
az ügyfél azonosításáról és a kérelem rögzítéséről az ügyintéző gondoskodik.
Az azonosítás a személyi szám, illetve a természetes személyazonosító adatok (4T) alapján történik. Az ügyintéző által kinyomtatott és az ügyfél által aláírt igénylőlap alapján a kérelmet elektronikus úton – közvetlenül a szakrendszerbe – nyújtják be. Az elkészült erkölcsi bizonyítványt az
igénylő által megjelölt címre postai úton küldi meg a nyilvántartó hatóság.
A fejlesztés kiemelt célja az eljárások egyszerűsítése: az állampolgárok így egy helyen, gyorsan és
hatékonyan intézhetik ügyeiket.
Forrás: kormanyhivatal.hu

MEGSZŰNIK AZ EGYÉNI
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY
Megszűnik 2020. január 1-jével az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint már
nem lesz lehetőség új kérelem benyújtására sem. A korábban kiállított és érvénytelené vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig
kötelesek leadni a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban (postai úton
vagy személyesen).

A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb, de legkésőbb február
28-ig szíveskedjenek leadni okmányaikat a helyi kormányablakban. Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak
határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

PÁLYÁZAT
Az Aszód Városért Alapítvány pályázatot hirdet a SZJA 1%-ából befolyt összegre.Aszód város területén állandó lakhellyel rendelkező, ágyhoz kötött betegek
ápolóinak pályázatát várjuk.
Feltétel:

• orvosi igazolás az ápolás szükségességéről
• egy év ápolási időtartam
A pályázatokat kizárólag „Pályázati adatlap”-on két példányban kérjük benyújtani, amely a
polgármesteri hivatal titkárságán átvehető.
A pályázatokat 2020. február 28-ig postai úton szíveskedjenek visszaküldeni
Aszód Városért Alapítvány
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A borítékra szíveskedjenek ráírni a „Pályázat” feliratot.
Minden pályázónak sok sikert kívánunk.
Pála Sándorné
kuratóriumi elnök

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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100 ASZÓDI EGYÜTT KÖSZÖNTÖTTE 2020-AT
BUDAPESTEN AZ ÚJÉVI MÁGA-KONCERTEN
Ahogy az előző lapban hírül adta a szerkesztőség, december 1-jén a 100 templomi koncertsorozat keretében dupla jótékonysági koncertet adott városunkban az
Evangélikus Templomban Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas, Príma Prímissima-díjas hegedűművész és a Primarius zenekar, továbbá számos Kossuth-díjas művész
örvendeztette meg az aszódi embereket. A koncertek szervezője és lebonyolítója a
Podmaniczky Júlia Nőegylet volt.

A Nőegylet elnökeként ígéretet tettem a koncerten, hogy tájékoztatni fogom a nyilvánosságot a támogatójegyek árából, a templomban
gyűjtött, továbbá az egyéni felajánlásokból
összegyűlt pénzösszegről. Nagy örömünkre
szolgál, hogy 2 000 079 Ft-ot sikerült összegyűjtenünk a meghirdetett jótékonysági célokra. Ehhez Mága Zoltán művész úr magánadományából a két koncerten felajánlott egy-egy
millió forint adomány hozzáadódik, így öszszesen 4 millió 79 000 Ft összeg gyűlt össze a
jótékonysági koncerten. Ebből az összegből az
Evangélikus Templom műemlékvédelem alatt
álló padjainak állagmegőrzésére a Nőegylet
300 000 Ft adományt továbbított az aszódi
evangélikus gyülekezetnek.
A rendezvényszervezés költségeinek számlákkal lekönyvelt számbavétele mellett a fennmaradó 3 millió 679 000 forint lesz továbbítva a Védőnői Szolgálat helységeinek a modernizálására az
aszódi Polgármesteri Hivatalnak, ha megérkezik
a koncerten felajánlott két millió forint összegű
adomány a szervezet bankszámlájára.
Kérésünk a Polgármesteri Hivatal felé miután a
védőnői helység tulajdonosa az önkormányzat,
hogy az adományt gondos felhasználással kizárólag az aszódi Védőnői Szolgálat helységeinek
és eszközparkjának modernizálására fordítsák.
Az adventi koncerten Mága művész úr a magánvagyonából nemcsak pénzügyi felajánlást
tett, hanem 100 db tiszteletjegyet ajánlott fel az
aszódiaknak a 2020. január 1-jei újévi budapesti
koncertjére. A jegyek szétosztásával a Nőegy-
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letet bízta meg. Ez a nemes feladat a karácsonyi ünnep közelsége és az idő rövidsége miatt
egyszerre volt megtisztelő és nagyon nehéz. A
jegyeket az alábbi szempontrendszer szerint
osztottuk szét. A koncertjegyekkel kifejezni
szándékoztuk tiszteletünket a városban élő szépkorúak, idős, nyugdíjas személyek iránt, akiknek
életük, munkájuk példamutató a közösség számára. Továbbá azokat a személyeket vagy civil
szervezeteket szólítottuk meg, akik hosszú ideje
végeznek a városban önkéntes civil, közösségi
vagy szociális munkát. Így gondoltunk pl. a nyári
ökomenikus gyerektábor önkéntes munkatársaira, a Kistérségi Gondozóközpont munkatársaira,
a Caritas szervezet munkatársaira, a TAGOK képviselőire, a szeretet ételosztókra, most a felsorolás teljes igénye nélkül. Egyeztettünk a városi és
honvédnyugdíjas szervezetek, és az érintett civil
szervezetek vezetőivel, a jegyek kiosztása az ő
közreműködő segítségükkel történt.
Nagyon köszönjük Dr. Pénzes Szabolcs polgármester úrnak, hogy a város önkormányzata
biztosított két buszt a 100 aszódi polgár számára, és így ingyen utazhattak az újévi koncertre
az aszódi polgárok.
A teltházas Puskás Ferenc arénában az alábbi
műsor volt látható és hallható.
Beethoven IX. szimfóniájából az Örömóda
több mint 300 fős határon túli gyermekkórus
és magyarországi felnőttkórus részvételével
hangzott el, Erkel Ferenc Bánk bán című operájának a Hazám, hazám című áriáját László
Boldizsár tenor adta elő. Az Ismerős arcok című
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zenekar Nélküled című számát több mint kétszáz felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, erdélyi és
magyarországi gyermekkórus közreműködésével, két felvidéki gyermek szólóéneklésével,
valamint a szerző, Nyerges Attila énekes közreműködésével énekelték el.
Sosztakovics hegedű duóját olyan formában
hallhatta a közönség Mága Zoltán és Szabadi
Vilmos hegedűművészek előadásában, amelyet nagyzenekarra írva ebben a formában
soha nem játszottak el. Erkel Ferenc Hunyadi
László című operájából a La Grange-áriát Sümegi Eszter szoprán, Lehár Ferenc Cigányszerelem című művének Messze a nagy erdő
című betétdalát Fischl Mónika énekelte el.
Balázs Fecó az Érints meg című slágert adta
elő, de színpadra lépett Bangó Margit, Takács
Nikolasz és Wolf Kati is. (forrás: http://www.
ma.hu/kulturport.hu/339162/Telt_haz_elott_
koszontotte_az_uj_esztendot_Maga_Zoltan_hegedumuvesz
Jó érzés volt tudni a koncerten, hogy 13 000
ember közt együtt ünnepli, köszönti a 2020-as
új esztendőt 100 aszódi polgár. Köztünk volt
Aszód polgármestere és felesége is. Szép záró
eseménye volt a karácsonyi ünnepkörnek ez az
alkalom, és még szebb, hogy az aszódiakkal is
jótékonykodott egy jótevő közel 1 millió forint
értékű jegyajándékkal, a szeretet hegedűse,
Mága Zoltán művész úr az újév első napján. Tudomásom szerint ilyen Aszód közéletét érintően először fordult elő.
Szilágyi Zita Mária
A Podmaniczky Júlia Nőegylet Elnöke

„Nem értem.
Van recept, de nincs recept?”

MI AZ E-RECEPT?
2020. jan. 1-től nem kötelező a háziorvosnak kinyomtatni a recepteket
– csak, ha a beteg kéri.

A kért receptjük felírásakor automatikusan
felkerül az egészségügyi szolgáltatói térbe
(„FELHŐ”). A saját névre szóló recept, elektronikus vény bármely patikában TAJ-kártya és személyi igazolvány felmutatásával
kiváltható.
Aki mégis kéri a receptjét, az tulajdonképp egy felírási igazolást kap, ami receptpapírra van kinyomtatva. Ez csak a beteg
biztonságérzetét segíti.
Dr. Jólesz József
háziorvos
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Utazás

ASZÓDI DELEGÁCIÓ JÁRT
OBERNBURGBAN
2019. december 5-én egyházi delegáció indult Aszódról testvérvárosunkba, Obernburgba, hogy elvigye az aszódi evangélikus egyházközség, az új városvezetés és az
aszódi polgárok melegszívű adventi üdvözletét és jókívánságait.

A harmónikus gyülekezeti és testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően Stefan Meyer obernburgi evangélikus lelkész és Dietmar Fieger
Obernburg polgármestere az adventi hangulatban számos program keretében szeretettel
és barátsággal fogadta az aszódi delegációt.
A Majna parti város csodálatos díszekbe és fényekbe öltözve készült a karácsonyi ünnepre.
December 6-án este a város főterére kellemes
hangulatú adventi vásárba érkezett a Mikulás.
Igaz, hogy hó helyett esernyővel érkezett, de
a német gyerekek és szülők ott is nagy vígalommal és örömmel, koncertekkel fogadták
és köszöntötték őt. A házigazdák meginvitálták a delegáció tagjait a környékbeli városok,
Ascheﬀenburg, Miltenberg adventi vásáraira,
ahol ízléses és hangulatos ünnepi készülődésnek voltunk tanúi. Aszódi evangélikusként

nagyon megható élmény volt Lőrinc Csaba
evangélikus lelkészt hallgatni, ahogy németül
prédikált és hirdette az igét december 8-án
vasárnap az obernburgi evangélikus gyülekezetben és a mömlingeni gyülekezet előtt. A néhány napos németországi tartózkodás alatt a jó
hangulatú beszélgetések és értekezések megerősítették a delegáció tagjaiban, hogy szükség
van az aktív párbeszédre, a személyes találkozókra a két város és annak vezetői, képviselői
között. A vasárnapi istentiszteletet szeretetvendégség követte. A búcsúzáskor Odler Zsolt
és Szilágyi Zita átadták Dietmar Fiegernek az új
városvezetés jókívánságait és ajándékait, és tolmácsolták a testvérvárosi partneri kapcsolatok
továbbfolytatásának szándékát. Lőrinc Csaba
lelkész, Fischl László, Detre Zoltán és Szilágyi
Zita presbiterekkel együtt imádsággal búcsú-

zott az obernburgi lelkésztől és testvérgyülekezettől abban a reménységben, hogy 2020-ban
Aszódon ismét találkozhatnak és üdvözölhetik
egymást.
Szilágyi Zita Mária
az aszódi evangélikus gyülekezet presbitere

ADOMÁNYOZÁS A KISTÉRSÉGI
GONDOZÁSI KÖZPONTBAN 2019
A Kistérségi Gondozási Központ nagyon szépen köszöni mindazok áldozatvállalását és (lakosság, egyházi szervezet) munkáját, akik bármilyen formában részt vettek az adományozásban, sok gyermek Karácsonyát tették szebbé.
Cipősdoboz akció

2019-ben összesen 295 darab cipősdoboz érkezett a Kistérségi Gondozási Központ Család és
Gyermekjóléti Szolgálatához, az alábbiak szerint:
Evangélikus Egyház Aszódi Petőﬁ
Gimnáziuma és Kollégiuma

142

Váci Szakképzési Centrum Petőﬁ
Sándor Gim., Gépészeti Szakgim.
és Kollégiuma

87

Baptista Gyülekezet

66

Összesen

295

A két aszódi középiskola, az előző évekhez hasonlóan nagyban hozzájárult az akció sikeréhez, igényes, szép dobozokat állítottak össze.
A cipősdobozok mennyisége most is lehetővé tette, hogy a nehéz körülmények között élő
aszódi gyermekek mellett a kistérséghez tartozó,
más települések gyermekei is részesülhettek a
dobozokba csomagolt örömökből, így 2019-ben
a versegi, zsámboki, vácszentlászlói és domonyi
gyerekek arcára is sikerült mosolyt varázsolni.

A két középiskola közösségi szolgálatos diákjai segítettek a dobozok átnézésében valamint
az idősek karácsonyi ajándékkészítésében is.
Ezúttal 16 szorgalmas EGÁ-s és PSG-s tanuló
vette ki a részét a munkából. Volt, aki csak az
egyik tevékenységben, de többen mindkét
programban részt vettek. December első napjaiban ajtódíszt készítettünk, remélve, hogy
ezzel a kis ajándékkal meghittebbé, ünnepélyesebbé, tudtuk tenni az idős emberek otthonát.
2019. december 13-án a Podmaniczky Júlia
Nőegylet az aszódi Karácsonyi Vásáron, a Kistérségi Gondozási Központ Család –és Gyermekjóléti Szolgálata részére tartós élelmiszert
gyűjtött. 12 db élelmiszercsomagot tudtunk
összeállítani és átadni a rászorulók részére:
hajléktalan személy, kisgyermekes család, gyerekét egyedül nevelő munkanélküli anyuka,
gyermekét egyedül nevelő anyuka, alacsony
jövedelemmel rendelkező családok részesülhettek a karácsonyi ünnepekre való készülődést megkönnyítő alapvető élelmiszereket, és
természetesen édességeket: szaloncukrot és
csokoládét tartalmazó csomagoknak. Mindany-

nyian nagyon örültek a kapott adománynak.
A Stellaria Media Nőikar által felajánlott öszszegből három családnak tudtunk jelentős tárgyi segítséget nyújtani.
Az Aszódi Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata a Kistérségi Gondozási Központ Család –és
Gyermekjóléti Szolgálata által összeállított lista
alapján több családnak tartós élelmiszercsomagot osztott, ezzel is könnyítve a családok
terheit.
Az Aszódi Baptista Gyülekezettől egész évben
folyamatosan, havonta kaptunk élelmiszer adományt, amelyet a Kistérségi Gondozási Központ
Család –és Gyermekjóléti Szolgálata adott át a
szükségben lévőknek.
A rászorulók nevében még egyszer nagyon
szépen köszönünk minden cipősdobozt, felajánlást, és élelmiszercsomagot.
Brecsók Erika
családsegítő
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Serényi Hedvig kiállítása

MODULÁRIS ORIGAMI VARIÁCIÓK
Nem tudom, kinek, mi jut eszébe az origami szóról. Nekem elsőként egy fehér
papírlapból hajtogatott mértani forma, és persze Japán, ahonnan ez a technika
származik. A Wikipédia idevonatkozó szócikke szerint az origami fejleszti a kézügyességet, összehangolja a szem és a kéz munkáját, így hat a bal és jobb agyfélteke működésére, segíti a tájékozódást, irányok észlelését, térérzékelést, ismerteti az
alapvető geometriai formákat és fogalmakat, végül fejleszti a kreativitást, memóriát és gondolkozást.

Serényi Hedvig kiállításának láttán én az
esztétikát, a formákban és színekben való
gyönyörködtetés eme formáját is beleírnám.
A Petőﬁ múzeumban minap megnyitott kiállításon ugyanis fantasztikus ﬁgurák és színek
köszönnek vissza. Lehet ítt hattyút, pávát látni, láthatunk gésákat és szamurájokat vagy
éppen rabbit, de találkozhatunk Napóleon és
Chaplin ﬁgurájával is. Mindenesetre a látvány
döbbenetes.
– A moduláris technika az origami egyik
ága, amikor is előre hajtogatott elemekből,
modulokból készül el egy-egy ﬁgura – magyarázta az alkotó, aki nem is olyan régen, mindössze három és fél évvel ezelőtt találkozott a
kézművesség eme formájával. Az interneten
keresett papírvirág formát. A moduláris technika elsőre megtetszett neki, és törekedett a
kipróbálásra.
– Az első munkám egy hattyú volt, bizony
ezt többször is újra kellett kezdenem, mert nem
úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Ám volt
hozzá türelmem, és csak elkészült a mű, amit
ide is elhoztam – beszélt a kezdetekről Hedvig.
– A siker a folytatásra ösztönzött. Azóta mintegy 40 ﬁgura született.
A kiállításon egyébként nemcsak térbeli,
hanem síkbeli alkotásai is láthatók. A falra
akasztott képeket én elsőre faliszőnyegnek
gondoltam, aztán kiderült, hogy a virágkompozíció szintén előre meghajtogatott papírokból készült.
A figura kiválasztását követően először a
tervezés fázisa következik, és amikor kiderül, hogy minden elem meghajtogatható,
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a nyersanyag beszerzését – általában 80
grammos színes fénymásoló papírok – követően elindulhat a megvalósítás folyamata. A
már említett Chaplin figura közel 2000 papírból készült, és mintegy két hónap kellett
hozzá.
Serényi Hedvig munkái egyre kapósabbak,
mivel lakásdísznek is kiválóak. Rendeltek már
tőle például esküvőre menyasszony és vőlegény ﬁgurát is.

Az alkotó szerint a technika egyszerre adja az
alkotás örömét és a kikapcsolódás lehetőségét.
Aki szeretné kipróbálni a moduláris origamit,
három dologra mindenképpen szüksége lesz:
kézügyességre, végtelen türelemre, és egy hasonlóan türelmes társra.
A kiállítás február végéig látható a Petőﬁ múzeumban.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

IDÉN SEM MARADTUNK
NAPTÁR NÉLKÜL
Kellemes meglepetésként január első napjaiban míves kivitelű naptárt vehettünk kézbe Aszódi Képeslapok címmel. Az önkormányzat gondozásában megjelent kiadvány városunk régi arcát mutatja be korabeli fényképek segítségével, így igazi időutazásban lehet részünk.

Az ember óhatatlanul is összehasonlítást tesz a régi és a jelenlegi állapotok között. Egyszerre jó és
szívszorító érzés azt látni, mennyire rendben volt ebben az időszakban a város számos középülete,
és ezek ma mennyire igényelnék a felújítást.
A naptár ezúttal nem kapott eseményeket felsoroló funkciót, ugyanakkor az egyes hónapok
oldalain van elegendő hely arra, hogy ki-ki beírja az adott időszaknak számára legfontosabb
eseményeit. A felhasználóknak az is kedvez, hogy megtalálhatók benne az intézmények, szolgáltatók elérhetőségei, illetve minden egyes hónap esetében a legfontosabb telefonszámok,
így még lapozni sem kell, s ez egy esetleges vészhelyzet esetén nem utolsó szempont.
A képviselő-testület számos területen törekszik az újításra. Ez a naptár esetében is tetten
érhető. A kiadványt ugyanis ezúttal nem a városrendész hordta ki, hanem a döntéshozók,
illetve azok segítői, így számos esetben a képviselők személyesen is találkozhattak a választópolgárokkal.
R. Z.
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Jótékonyság

Az EGA ismét juttatott ajándékot a csángóföldi magyaroknak

KÓSTELEKRE MOST
JUTOTTAK EL ELŐSZÖR
Immáron negyedik alkalommal szállított ajándékot Csángóföldre az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium kisbusza. Az ilyenkor szokásos
cipősdoboz akció keretében végzett gyűjtésnek köszönhetően 265 doboznyi ajándék,
ezen felül használt, de jó állapotú, gondosan kiválogatott felnőtt -és gyermekruhák és
tartós élelmiszer kelt útra, hogy jelezze, itthon szeretettel gondolunk azokra a testvéreinkre is, akik nálunk jóval rosszabb körülmények között őrzik nyelvünket, kultúránkat.

A hat tagú küldöttség – köztük két 9. osztályos
diák – dr. Roncz Béla és Veizer Valéria igazgatók
vezetésével ezúttal is vasárnap kelt útra, hogy
a Csíkszeredán töltött éjszakát követően hétfőn találkozni tudjon a megajándékozottakkal.
A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének
közreműködésével idén is három településre
– Lábnyikra, Magyarfaluba és Kóstelekre – vitték a csomagokat. Érdekesség, hogy Kóstelekre
eddig soha nem tudtak autóval eljutni, így az
ajándékok ide mindig később jutottak el. Most
viszont sem hónak, sem esőnek nem volt nyoma sem, így könnyedén meg lehetett tenni a
településre vezető 14 km-es földutat.
A csomagokat mindenütt az úgynevezett Magyar Házakba vitték, amelyek közösségi és kulturális központként működnek. Azért is fontosak, mert
a gyerekek – az otthonukat leszámítva – számos

településen csak itt tudnak magyarul beszélni.
Magyarfalun és Lábnyikon például csak román
iskola van, az ott tanuló kisdiákoknak mindössze
heti három tanórájuk van magyarul. De nemcsak
a magyar szóért érdemes a Magyar Házba menni
délutánonként, hanem azért is, mert akik beiratkoznak, azoknak ingyen ebéd jár. Ezt egyébként
több román család is kihasználja. A kisdiákok persze ezzel nemigen törődnek, a „közös szó” ebben
a korban a játék, az együttlét. Lábnyikon a küldöttség ottjártakor éppen a karácsonyi műsort próbálták. A három falu közül ez a legszegényebb, de az
utóbbi időszakban változott a támogatás mértéke,
így tetten érhető némi fejlődés. Legutóbb elkészült
a Pajtaszínház, ahol a próba is zajlott, és az adventi
hangulatot a friss fenyőillat tovább fokozta.
A fejlesztések azonban korántsem jelentik azt,
hogy ennek a térségnek ne volna szükség to-

vábbra is testvéri, baráti kéznyújtásra. Az evangélikus gimnáziumra ebben az esztendőben is
tervezi az ottani gyermekek támogatását.
Az EGA diákjai által összeállított ajándékcsomagok természetesen nemcsak Csángóföldre
jutottak el, hanem a környék településeire is. 142
dobozt adtak át a Gyermekjóléti Szolgálatnak, 23
dobozt az Angyalfa Alapítványnak – a szervezet
a börtönviselt szülők gyermekeit pártfogolja –,
34 dobozt pedig az ikladi Szederfa Otthonnak.
Három óvoda – a kállói, az erdőtarcsai és a sziráki
– pedig egy-egy nagyobb dobozban kapott társasjátékokat, könyveket és plüss állatokat.
Köszönet mindazoknak, akik a felajánlásukkal
lehetővé tették az ajándékcsomagok összeállítását.
Fotó: Dr. Roncz Béla
Szöveg: Rácz Zoltán
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30 PERC A CSALÁD BIZTONSÁGÁÉRT
Pest megye teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek
rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel az elmúlt
időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet
sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet
és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy
melyik kategóriába tartozik:
Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a
kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes
a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket
kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a
1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.
Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek
be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért ﬁzetni is kell. Ezen
a linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon
kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.
Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020
Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért
dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a
társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét
kell kiﬁzetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.
A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét
jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérge-

DEFIBRILLÁTORT VÁSÁROLT
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
Izgalmas továbbképzéssel kezdődött az új esztendő az evangélikus gimnázium tanárainak. Az iskola nemrégiben vásárolt
egy félautomata diﬁbrillátort, amelyet rövidesen az intézmény
portáján fognak elhelyezni.
A pedagógusok az esztendő első tanítási napjának délutánján Dóczi-Maksa Edina mentőtiszt segítségével előbb az újraélesztés szabályait elevenítették föl, majd az eszköz használatának gyakorlása következett egy próbababa segítségével. Mindenki számára megnyugtató
volt hallani, hogy a műszert a laikusok is tudják használni, hiszen az
mindvégig hangüzenetekkel kommunikál az elsősegélynyújtóval,
segíti őt a döntéshozatalban. A deﬁbrillátor az elektródákat a testre
helyezve elemzi a szívritmust, felismeri a kamraﬁbrillációt, és csak ebben az esetben engedélyezi a sokkot, amit egy gomb segítségével lehet indítani. Az életmentő ezáltal nem tud rosszabbítani embertársa
helyzetén, a megfelelően adott segítségnyújtás ugyanakkor nagyban
növeli annak életben maradási esélyét.
R.Z.
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zéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők
rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern
eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is
ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermékelvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel
hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka
elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód,
arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de
legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról
könnyebben tudunk gondoskodni.
Forrás:
www.katasztrofavedelem.hu
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Közlekedés

Kipróbáltuk a felújított vasútvonalat

December 8-án újraindult a vonatközlekedés a Budapest-Hatvan vasútvonal Pécel
és Aszód közti szakaszán, így most már vonattal újra átszállás nélkül lehet eljutni
a fővárosba. Mint ismeretes, a vasútvonal Rákos és Hatvan közötti szakaszának
európai uniós és hazai forrásból megvalósuló felújítása ebben az esztendőben folytatódik, a munkáknak december végéig el kell készülniük.

kiderült, az új nyomvonalnak kiszemelt terület
túl vizenyős, és megsüllyedne a nagy terheléstől. Pozitív változás ugyanakkor, hogy több
helyen kitérést biztosító váltórendszert építettek be, így meghibásodás vagy baleset esetén
könnyebb lesz levezényelni az egyvágányos
vasúti forgalmat.
A kiszemelt vonatunk pontosan érkezett a
vasútállomásra, és mindvégig sikerült tarta-

(Folytatás az 1. oldalról.) A gyalogos rossz idő
esetén választhat: vagy a sárban, lucsokban
gázol, vagy kimegy az úttestre, ahol jó esetben
csak lefröcskölik, rosszabb esetben esetleg elütik az autók.
A vágányokat most már csak az aluljárón
keresztül lehet megközelíteni. Az aszódi állomáson ez elkészült, sőt a legnagyobb bosszúságunkra már az első graﬃti is megjelent, mintegy jelezvén, ezen a téren mire lehet számítani.
Sajnos a betervezett liftnek még híre-hamva
sincs, így a mozgáskorlátozottaknak jelenleg
segítség nélkül nincs esélyük a vonatra jutni.
A lépcsők egyik oldalán sem alakítottak ki rámpát, így ez a probléma a felvonó meghibásadásakor is jelentkezik majd. Segítséget a forgalmi
szolgálattevő tud adni a mobil kerítés megnyitásával, így a vágányokhoz lehet gördülni kerekesszékkel is, ám ezt mindenképpen kérni kell.
A kerékpárosokat sem kényeztették el túlságosan. Van ugyan nyomvályú a bicikli kerekeinek, hogy könnyebb legyen föltolni a járművet,
ám ez nagyon közel került a falhoz, így nagyon
meg kell dönteni a járgányt, hogy a kormánya
elférjen a fal mellett.

nia a menetidőt, amely érdekes módon – ezt
is Danitól tudtam meg – Budapest felé nyolc
perccel hosszabb, mint visszafelé. Az ablakon
kitekintve azonnal feltűnt, hogy az űrszelvény
jóval szélesebb lett a korábbinál, és ennek
rengeteg fa esett áldozatul. A MÁV-nak viszont nyilván jóval kevésbé kell tartania attól,
hogy egy heves vihar esetén fatörzsek dőlnek
a pályára. A lakott területek közelében zajvédő falak épültek, illetve épülnek majd, mert
sok helyen ez még hiányzik, csakúgy, mint a
peront védő tetőszerkezet. A pótlást követően
az utasok kevésbé lesznek kitéve az időjárás
viszontagságainak. Az már jóval bosszantóbb,
hogy az elvégzett munka minősége néhol
igencsak kifogásolható. Ilyen például a máriabesnyői peron viakolor borítása, amit – ha én
lennék a megrendelő – azonnal felszedetnék,
és kérném a kivitelezőt, rakják újra. A szakemberektől egyébként itt-ott már korábban is
lehetett hallani arról, hogy a kivitelezők nem
nyújtottak egyenletes teljesítményt. Az Aszódon és környékén dolgozó Swietelsky Kft.-t
kifejezetten dicsérték.
Kinézve az ablakon, mindenütt érzékelhető, hogy a felújítás nem ért véget, sok helyen
folytatódik a munka, így egyelőre elmaradt a
tereprendezés. A bosszantó az, hogy ez látható a Pécel-Rákos közti szakaszon is, pedig ez
az első ütemben készült el, és itt gyakorlatilag
minden feladatot elvégeztek. Ami az építésből
visszamaradt… nos az nem használ az országimázsunknak.
A vasútfelújítás egyik nyertese kétségtelenül
Gödöllő. Nemcsak azért, mert megszabadultak
az egyetemre vezető otromba kinézetű gyalogos felüljárótól, hanem azért is, mert az újonnan
épített közúti felüljáró megoldotta a Valkó felé
igyekvők, illetve onnan érkezők biztonságos

EGY UTAZÁS TAPASZTALATAI

Jómagam 1978 és 1982 között ingáztam
Aszód és Gödöllő között, mivel akkor még
utóbbi településen laktam, viszont ide jártam
középiskolába. Így óhatatlanul előjöttek a régi
emlékek, amiket mintegy viszonyítási alapként is használtam. Persze az utóbbi években
is utaztam alkalomszerűen a vonalon, így nem
volt meglepetés, hogy a korábbi szerelvényekhez képest a Flirt-ök nagyon csendesek és kényelmesek.
Rövidesen ezek felújítása is bekövetkezik, a
pirosak új színe kék lesz, és némi korszerűsítést
is kapnak, így például a szerelvény falaira konnektorokat szerelnek, hogy a mobiltelefonokat
tölteni lehessen – mondta Dani, aki szerint a
felújítás maga nem jelent túlságosan nagy előrelépést az utazás időtartamát tekintve, amit a
vasútvonal tervrajzával is igazolt. A MÁV applikáció idevonatkozó térképén jól lehet látni,
hogy a jelenlegi nyomvonal csupán egy helyen,
Tura és Hatvan között módosult, hogy az ottani
kanyar miatt ne kelljen az intercity vonatoknak
az ott engedélyezett 160 km/h-s sebességről
lelassítaniuk. Másutt nem változtattak a pályaíveken, a bagi kanyart sem sikerült levágni, mert
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közlekedését, ráadásul nem kell negyedórákat
várni a sorompó előtt a sűrűn érkező vonatok
miatt. Mindemellett itt új váróterem is épül, a
többi településen helyen csak a meglévőket
korszerűsítik. A HÉV sínei is közelebb kerülnek
a vasúti vágányokhoz.
A közúti felüljárókra visszatérve, azok másutt
is váltanak ki vasúti átjárókat, így Isaszegen, illetve Pécel után három helyen is.
A vasúti rekonstrukció eredménye Rákosnál
tűnik fel igazán. Onnantúl újra hallani a kattogást, a vonat sebessége pedig folyamatosan
csökken, akad, ahol csak 40-nel döcögünk.
A Keleti pályaudvarra vezető szakaszhoz nem
nyúltak, de nincs is tervbe véve. Jelenleg ez a
Budapest – Miskolc vasútvonal leggyengébb
láncszeme, itt történik a legtöbb meghibásodás. Félő, hogy amikor a Keleti elesik, az utasok
is bukják a korszerűsítésen nyert előnyöket.
Pedig a MÁV -nak elemi érdeke, hogy visszaszerezze az utasait. Mert az jelzésértékű kell
legyen, hogy a vonatpótló buszok jószerével
üresen közlekedtek, vagyis a korábban vonattal ingázók a közúti közlekedés más eszközeivel
jutottak el munkahelyeikre, iskoláikba. Visszacsábítani őket csakis magasabb komfortfokozatú utazási körülményekkel, pontossággal és
a megbízhatósággal lehet. A visszaúton a vonatunk a Keletiből is pontosan indult, és végig
tartotta a menetidőt. Ez mindenképpen bíztató
az elkövetkezendőkre nézve.
Összességében egy kívülálló laikusként is érzékeli az ember a hatalmas pozitív változást.
A korszerűsítés teljes befejezéséig azonban
még sok türelemre, és további kényelmetlenségek elviselésére lesz szükség.
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2019. december 15-től 2020. március 20-ig

VÁGÁNYZÁRI INFORMÁCIÓ
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. december 15-től 2020. március 20-ig Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 78. sz.
Aszód – Balassagyarmat vasútvonalon a 33516, 33519 és 33513 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és awww.mavcsoport.hu
honlapon.

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. december 15-től 2020. március 20-ig Rákos – Hatvan
állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 80a sz.Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási
pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
Felhívjuk tisztelt utasaink ﬁgyelmét, hogy:
A 3010, 3012, 3032, 3052, 3024, 3044, 3016,
3046, 3047, 3067, 3025, 3045, 3013,3033 és 3021
sz. S80-as hatvani személyvonatok nem közlekednek.-Az 5500, 542, 552, 544, 554, 546, 556,
5508, 547, 557, 545, 555, 543, 553 és 541 sz.egri
gyorsvonatok Budapest-Keleti és Hatvan állomások között mindenállomáson és megállóhelyen
megállnak.-Az 5009 sz. vonat csak Miskolc – Hatvan között, az 520, 522, 524, 526, 528, 5208,527,
525, 5205 és 523 sz. sátoraljaújhelyi sebesvonatok csak Hatvan –Sátoraljaújhely, az 1511 sz.
vonat csak Nyíregyháza – Hatvan viszonylat-

banközlekednek. Budapest-Keleti – Hatvan viszonylatban az elővárosiszemélyvonatokat lehet
utazáshoz igénybe venni.-Az 5008, 5018, 5029,
5509, 529, 521 és 15203 sz. vonatok teljes útvonalon,módosított menetrend alapján közlekednek.
A felújított Rákos – Hatvan vonalszakasz valamennyi átépített állomásán és megállóhelyén a
megszokotthoz képest jelentősen megváltozott
a vágányok, az utasperonok elhelyezkedése, valamint az azokhoz vezető közlekedési útvonalak
és utaslétesítmények fekvése, megközelíthetősége. Néhány állomáson a már üzembe helyezett
gyalogos aluljárók kiépítése jelentősen növeli
utasaink biztonságát, másutt viszont állomásépületek felújítása, áthelyezése, a liftek beépítése és az ideiglenesen kialakított létesítmények,
illetve a környezetükben folyó munkavégzések
miatt kérjük, hogy utazásuk során fokozott körültekintéssel szíveskedjenek közlekedni. Isaszeg
állomáson a gyalogos aluljáró kivitelezésének
befejezéséig kérjük, hogy körültekintően, a kijelölt útvonalon közlekedjenek! Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Felnőtt háziorvosok:

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Képek és szöveg:
Rácz Zoltán

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Mivel két állatorvosi kolléga is kiesett
a rendelésből, január és február hónapban nem tartanak
állatorvosi ügyeletet.
A Turul Állatorvosi Rendelő és Patika
minden szombaton 9 és 13, illetve
vasárnap 15 és 19 óra között
ügyeletet tart.
Turul Állatorvosi Rendelő és Patika
Aszód, Kossuth Lajos utca 65.
Telefon: 06 30 828 1679

2020. január

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

dr. Fischl Anna
(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna
(28) 500 035 (20) 588 6013
Szabadság alatt helyettesről
minden orvos maga gondoskodik.

Szent István Patika:

Február 1–2.
Február 15–16.

Február 29–
március 1.

Városi Gyógyszertár:

Január 25–26.
Február 8–9.
Február 22–23.

15
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ASZÓDI TÜKÖR

Sport

2020-ban újra az EGÁ-ban

SAKK
DIÁKOLIMPIA
2014 óta évente, immáron hetedik
alkalommal az aszódi evangélikus
gimnázium ad otthont a sakk diákolimpia pest megyei fordulójának.
Január 11-én szombaton az I-II. korcsoport egyéni leány és fiú sakkozói
mérték össze tudásukat.

Huszonhárom településről 123 diák vett
részt a megmérettetésen. Aszód városát
négy tanuló képviselte. Hárman az EGAból: Angyal Nóra, Fekete Janka, Mlinkó
Zsóﬁa Rózsa. A Csengey Gusztáv Általános
Iskolából Mlinkó András.
A versenysorozat január 25-én a III-VI.
korcsoport leány és ﬁú egyéni összecsapással folytatódik, majd február 1-én az
I-VI. korcsoport leány és ﬁú csapatversenyekkel zárul.
Koncz István
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SIKERESNEK BIZONYULT
AZ ASZTALITENISZ TOBORZÓ!
Az Aszódi Tükör legutóbbi számában arról írtunk, hogy Aszódon civil szerveződés keltheti életre az asztaliteniszt, lapunk facebook oldalán pedig egy kérdőív segítségével lehetett jelezni a csatlakozási szándékot.

A szervezést irányító dr. Tarsoly Dániel újságunknak elmondta, több, mint százan mutattak
érdeklődést. Őket szeretettel várják az első eligazítás jellegű foglalkozáson január 22-én 17
órakor a Csengey iskola tornatermében. Érdeklődni dr. Tarsoly Dánieltől lehet a +36 (70)
685-9916 telefonszámon.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ERRE
AZ ÉVRE IS BIZTOSÍT TÁMOGATÁST
Aszód FC: még nem tudni, ki lesz az új elnök
Egyelőre csak egyeztető tárgyalások folytak annak érdekében, hogy az Aszód FC új
vezetéssel folytatni tudja a munkát. A régi elnökség lemondását maga a korábbi
elnök, Kovács Tamás jelentette be, többek között az Aszódi Tükör hasábjain. Lapunk úgy tudja, az elnökség másik két tagja nem mondott le, ám az az elnök lemondásával az elnökség működésképtelenné vált, a szezon folytatásához pedig január
30-ig mindenképpen meg kellene alakulnia az új vezetőségnek.

A hírek szerint elképzelhető, hogy az egyik korábbi elnökségi tag, Oláh Róbert veszi át az FC
irányítását. A vele folytatott beszélgetés során
az érintett elmondta, ebben a kérdésben még
nincs döntés, több minden az előreláthatólag
lapunk megjelenésével egyidőben tartandó
közgyűlésen dől majd el. Az elnökaspiráns
mindenesetre megnyugtatónak tartja, hogy
mind a vezetőedző, Baranyai Pál, mind a felnőtt csapat játékosai korábban úgy nyilatkoztak, maradni szeretnének. Természetesen az
ő döntésüket is nagyban befolyásolhatják a
közgyűlésen születendő határozatok.
Az elképzelések szerint a csapat teremtornákon nem vesz részt, heti két edzéssel, illetve
edzőmérkőzésekkel igyekszik felkészülni a tavaszi szezonra, amely február 23-án indul.

Az önkormányzat nem avatkozhat be egy civil
szervezet belügyeibe, ugyanakkor abban érdekeltek vagyunk, hogy sok ﬁatal tudjon sportolni
Aszódon. A jelen helyzetben minden segítséget megadunk, hogy tovább folytatódhasson
a munka – mondta lapunk megkeresésére Dr.
Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester.
A város első embere szerint nincs anyagi akadálya annak, hogy az Aszód FC ebben az esztendőben is ugyanakkora támogatást kapjon,
mint tavaly, vagyis 4,4 millió Ft-ot. Ugyanakkor
az elengedhetetlen, hogy az Aszód FC elnöksége rendszeresen beszámolót tartson a végzett
szakmai és utánpótlásnevelő munkáról, valamint az egyesület gazdálkodásáról.
R. Z.
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