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CSAK SZÍVÜNKBEN, EGYÉNILEG 
EMLÉKEZHETTÜNK HŐSEINKRE
Verőfényes napsütés, mégis kihalt utcák. Ez jellemezte Aszódot március 15-e déle-
lőttjén.  Nemzeti ünnepünkre csak a fellobogózott főutca és a főtér emlékeztetett.  A 
március 10-én kihirdetett veszélyhelyzetet követően másnap az Alsó-Galga mente 
11 településének polgármestere közös felhívásban tájékoztatta a polgárokat, hogy 
minden, a  március 15-i ünnephez kapcsolódó esemény elmarad a Galga mentén.  
Ugyanakkor azt is megfogalmazták, a szívünkben nem maradhat el a megemlé-
kezés, és arra kértek mindenkit, hogy idézzük fel magunkban a Nemzeti Dalt, a 12 
pontot, Petőfi , Kossuth, Batthyány és a többi hős alakját. 

Számos apró esemény mutatta, hogy szeret-
jük ezt az ünnepet, s a korlátozások ellenére is 
sokan találtak módot a megemlékezésre. Már-
cius 13-án pénteken az óvodások, általános is-
kolások  csoportonként, illetve osztályonként 
keresték fel a város ünnephez köthető hely-
színeit, és helyezték el zászlócskáikat. A város 
intézményeinek küldöttségei az 1848-as em-
lékművet koszorúzták meg. A Csengey Gusz-
táv Általános Iskola tanulói három részletben 
adták elő társaiknak ünnepi műsorukat, hogy 
az iskola meg tudjon felelni a veszélyhely-
zet miatt életbe léptetett, és akkor érvényes 
előírásainak. A két középiskola diákjai az is-

kolarádión keresztül hallgattak megemlékező 
műsort. Ekkor még senki nem tudta, hogy va-
lószínűleg heteket kell majd várni újabb közös 
élményekre. 

Március 15-én délelőtt az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc hősei előtt a Tabán téri 
emlékműnél tisztelgett csendes főhajtással a 
képviselő-testület több tagja. A város önkor-

mányzata nevében Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester helyezett el koszorút.

Sokan egyénileg keresték föl az emlékművet, 
többen estefelé, legalábbis erre utaltak az ott   
világító mécsesek. 

A Petőfi  múzeum munkatársai 1848 és Petőfi  a 
művészetek tükrében címmel kamarakiállítás-
sal készültek az ünnepre. Sajnos az intézmény 
a koronavírus miatt elrendelt újabb szigorítá-
sok miatt már egyénileg sem látogatható. Jobb 
híján egy virtuális séta készült, amely a Galga 
Televízió facebook oldalán, illetve Youtube csa-
tornáján látható. 

Aprócska, mégis fontos mozzanatok, üzene-
tek ezek. S ha a helyzet addig másképpen nem 
engedi, legalább hasonló módon, a szívünkben 
emlékezzünk majd Miskolczy kapitányra, és a 
dicsőséges tavaszi hadjáratra is. 

Képek és szöveg: 
Rácz Zoltán
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SHIATSU („SI-A-CU”) MASSZÁZS

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2020. február 26. 

16/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat 
Aszód Város Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fi zetési 
kötelezettségeinek megállapításáról
Aszód Város Képviselő-testülete a saját bevételei 
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fi zetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét a mellékelt táblázatban be-
mutatottak szerint (1. melléklet) jóváhagyja. 

17/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
AVKK könyvtári területre vonatkozó 
2019. évi beszámolóinak és 2020. évi 
munkaterveinek jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi 
könyvtári tevékenységéről szóló beszámolóját 
és 2020. évi munkatervét a javításokkal ponto-
sított tartalom szerint jóváhagyja. 

Felhívja az intézményvezetőt, hogy a doku-
mentumokat küldje meg az illetékes megyei 
hatókörű városi könyvtár részére.

18/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat AVKK 
muzeális terültre vonatkozó 2019. évi 
beszámolójának és 2020. évi munkater-
vének jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az AVKK Petőfi  Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkater-
vét leveszi napirendről, azokra vonatkozóan 
további egyeztetést tart szükségesnek, azzal, 
hogy az Intézményvezető azt terjessze be a kö-
vetkező képviselő-testületi ülésre. 

19/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
AVKK 2020. évi éves szolgáltatási terve 
jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja az Aszód Városi Kulturális Központ 
2020. éves szolgáltatási tervét (1.sz. melléklet)

20/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat a 
közalkalmazotti és munkavállalói cafe-
téria juttatások önkormányzati szintű 
szabályzatának elfogadásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az önkormányzati fenntartású intézmények 
alkalmazásában álló közalkalmazottak, és a 
Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó 
munkavállalók 2020. évi cafetéria-juttatása ön-
kormányzati szintű szabályozását jelen határo-
zat melléklete szerint fogadja el.

2. Felhívja az érintett intézmények vezető-
it, hogy az intézményük közalkalmazottaival, 
munkavállalóival jelen szabályzatot ismertes-
sék meg és tartsák be. 

3. Felhívja a jegyzőt, hogy a vonatkozó jogi sza-
bályozásban, valamint az Önkormányzatnál, az 
önkormányzati fenntartású intézményeknél be-
következő változások miatt szükség szerint éven-
te tegyen javaslatot a szabályzat módosítására.

21/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, Gesztenye sor, Falujárók útja 
(hrsz.: 1357/69 és 1284), Hegyalja u., Mis-
kolci köz útépítési munkáinak tervezé-
sére beérkezett ajánlatok kiértékeléséről
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta az „Aszód, Geszte-
nye sor, Falujárók útja (hrsz.: 1357/69 és 1284), 
Hegyalja u., Miskolci köz építési munkáinak 
tervezésére beérkezett ajánlatok kiértékelésé-
ről szóló előterjesztést, és megbízza a Polgár-
mestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot be-
nyújtó VIAPLAN 2000 Bt. (2170 Aszód, Rákóczi 
utca 14/a.)-vel bruttó 1.524.000.-Ft értékben 
szerződést kössön.

A  pénzügyi fedezet a Aszód Város Képvise-
lő-testületének az önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésében a felhalmozási kiadások „Utak 
tervezése” előirányzat költséghelyen kerül be-
állításra.

22/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, 1357/96 hrsz.-ú önkormányza-
ti tulajdonú ingatlan értékesítésének 
tárgyában
Aszód Város Képviselő-testülete megbízza a Pol-
gármestert, hogy az 1357/96 önálló helyrajzi szá-
mú ingatlan ingatlannyilvántartási bejegyzése 
után készítse elő az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012 
(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítá-
sát és terjessze azt a képviselő-testület elé.

Aszód Város Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a Polgármestert, hogy az ingatlan további 
hasznosítása kérdésében a Polgármester kez-
deményezzen tárgyalást a Factory Workers 
Hostel Kft-vel.

23/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat Aszód, 
Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca 
határán húzódó partfal helyreállítás 
érdekében vis maior pályázat benyújtá-
sáról (ebr azonosító: 473 124)
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen 
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

ebr azonosító: 473 124
A káresemények helyszínei és megnevezése: 
Aszód, Széchenyi út 4. (475 hrsz.) és Dózsa 

György utca (473 hrsz.) 
Aszód Széchényi út és Dózsa György utca ál-

tal határolt 475 helyrajzi számú ingatlan (2170 
Aszód, Széchenyi u. 4.) Dózsa György utca felőli 
végén lévő, az utca alá benyúló pince tégla bol-
tozatának egy része beszakadt és a felette lévő 
földdel együtt beomlott.

A káresemények elhárításának forrásösszeté-
tele:

Megnevezés 2020. év %
Saját forrás (biztosí-
tási összeg nélkül)

807 660 Ft 10

Biztosító kártérítése 0 Ft 0
Egyéb forrás 0 Ft 0
Vis maior  támogatási 
igény

7 267 000 Ft 90

Források összesen 8 074 660 Ft 100
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A károk helyreállításának (költségvetés alapján) 
tervezett összköltsége bruttó 8.074.660.- Ft, 
melynek fedezetét melynek fedezetét az ön-
kormányzat részben tudja biztosítani.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a vis maior pályázat benyújtásához a szük-
séges önerőt 807.660.- Ft összegben az önkor-
mányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Az önkormányzat vállalja a károsodott ingat-
lannak a költséghatékonyság és a megvaló-
síthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását.

A  Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 
igénnyel kapcsolatban a szükséges nyilatkoza-
tokat megtegye.

24/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód Széchenyi utca 18. és Dózsa 
György utca határán húzódó partfal 
helyreállítás vis maior támogatás el-
számolásáról (ebr azonosító: 401 855)
Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testü-
lete megtárgyalta Széchenyi utca 18. és Dózsa 
György utca határán húzódó partfal helyreál-
lítás vis maior támogatás elszámolásáról (ebr 
azonosító: 401 855) szóló előterjesztést, és 
jóváhagyja a saját forrást érintő változásokat. 
A megtakarított saját erőt, 1.817 Ft-ot a tartalé-
kalapba helyezi, a támogatási keret és a tényle-
gesen felhasznált támogatási összeg különbö-
zetéről 16.744 Ft -ról lemond.

2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő–tes-
tülete elfogadja az alábbi forrásösszesítőt:

Megnevezés
74/2018.(V.17.) ÖKT. 

határozatban jóváha-
gyott kérelem

Jóváhagyott keret Tényleges felhasználás Megtakarítás

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül)

915.416 Ft 819.420 Ft 10,01% 817.603 Ft 10,01% 1.817 Ft

Biztosító  kártérítése 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb források 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Vis Maior támogatás 8.238.744 Ft 7.367.000 Ft 89,99% 7.350.256 Ft 89,99% 16.744 Ft

Források összesen 9.154.160 Ft 8.186.420 Ft 8.167.859 Ft 18.561 Ft

25/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz.-ú 
területén parkoló beszakadás helyreál-
lítás vis maior támogatás elszámolásá-
ról (ebr azonosító: 405 403)
Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testü-
lete megtárgyalta Aszód, Szontágh Lépcső 2. 
194 hrsz.-ú területén parkoló beszakadás hely-
reállítás vis maior támogatás elszámolásáról 
(ebr azonosító: 405 403) szóló előterjesztést, 
és jóváhagyja a saját forrást érintő változáso-
kat. A megtakarított saját erőt, 354.025. Ft-ot a 
tartalékalapba helyezi, a támogatási keret és a 
ténylegesen felhasznált támogatási összeg kü-
lönbözetéről 3.183.242. Ft -ról lemond.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testü-
lete elfogadja az alábbi forrásösszesítőt:

Felelős:  Polgármester, Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály útján

Határidő: folyamatos

Megnevezés
75/2018.(V.17.) ÖKT. 
határozatban jóvá-
hagyott kérelem

Jóváhagyott keret Tényleges felhasználás Megtakarítás

Saját forrás (biztosí-
tási összeg nélkül)

703.072. Ft 703.720. Ft 10,01% 349.695. Ft 10,01% 354.025. Ft

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb források 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Vis Maior támogatás 6.327.648. Ft 6.327.000 Ft 89,99% 3.143.758 Ft 89,99% 3.183.242. Ft

Források összesen 7.030.720. Ft 7.030.720 Ft 3.493.453 Ft 3.537.267 Ft

26/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat a 
polgármester szabadságolási ütemter-
véréről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a polgármester szabadságolási ütemtervéről 
szóló előterjesztést megismerte, megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a polgármester 2020. évi szabadságolási 
ütemtervét jelen határozat melléklete szerint 
tudomásul veszi.

27/2020. (II.26. ÖKT sz. határozat a Hat-
vani Lesznai Anna Alapítvány kérelmé-
vel összefüggésben

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Hatvani Lesznai Anna Alapítványtól 
érkezett levélben megfogalmazott, a Hatvani 
Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készség-

fejlesztő Iskola, Fejlesztő –Nevelést Oktatást 
Végző Iskola és EGYMI feladatellátásának támo-
gatására vonatkozó kérést nem támogatja.

A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, 
hogy a Hatvani Lesznai Anna Alapítványt a ha-
tározat tartalmáról tájékoztassa.

28/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat a 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Kora-
szülöttek Gyógyításáért kérelmével 
összefüggésben
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Peter Cerny Alapítványtól érkezett levélben 
megfogalmazott, a koraszülöttek és a beteg 
újszülöttek speciális mentésének, őrzött szállí-

tásának és neonatológiai sürgősségi ellátásának 
támogatására vonatkozó kérést nem támogatja.

A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, 
hogy a Peter Cerny Alapítványt a határozat tar-
talmáról tájékoztassa.

29/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozata a 
munka- tűz- és környezetvédelmi fel-
adatok önkormányzati szintű ellátására 
kötött megbízási szerződésben vállalt 
megbízási díj emeléséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Start 2000 Kft-vel (képviseli: Kis Róbert) (3000 
Hatvan, Szőlőhegy u. 16.; adószám: 15730435-2-
13) 2017. december 28. napján kötött megbízási 
szerződésben foglalt havi 70.000 Ft, azaz het-
venezer forint +ÁFA, tehát bruttó 88.900 Ft/hó, 
azaz nyolcvannyolcezer-kilencszáz forint összeg 
bruttó 130.000 Ft-ra történő megemelését Aszód 
Város Önkormányzata (és az általa működtetett 
Védőnői Szolgálat 2170 Aszód, Kossuth L. u. 84. 
szám) és intézményeire (Aszódi Polgármesteri 
Hivatal, Aszódi Napsugár Óvoda, „Aranykapu” 
Bölcsőde, Aszód Város Önkormányzat Gyerme-
kétkeztetési Intézménye, Aszód Városi Kulturális 
Központ) kiterjedően nem támogatja.

A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, 
hogy a munka- tűz- és környezetvédelmi fel-
adatok ellátására megbízottal a határozat tar-
talmának közléséről gondoskodjon.

30/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat dr. 
Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási 
díjának emeléséről 
Aszód Város Önkormányzata Képviselő – testü-
lete dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási 
díját felülvizsgálta és úgy dönt, hogy Aszód Vá-
ros Önkormányzata jogi képviseletét ellátó dr. 
Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási szer-
ződés alapján járó díjazását 2020. március 01. 
napjától – a kérelmében leírtak megvizsgálása 
és azok mérlegelése után – nem emeli meg. 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő – tes-
tülete megbízza a polgármestert a szükséges 
intézkedés megtételére.

31/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat a fő-
építészi feladat ellátására vonatkozó új 
megbízási szerződés jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a főépítészi feladat ellátására vonat-



ASZÓDI TÜKÖR4

2020. március

Önkormányzati hírek

kozó új megbízási szerződésről szóló előterjesz-
tést és úgy döntött, hogy hozzájárul  a főépítészi 
feladatok ellátására 2018. január 26-án a MIKRO-M 
Bt.-vel (székhely: 1194 Budapest, Segesvári utca 
43.; képviseli: Marsal Gábor) kötött szerződés 7.2. 
pontja alapján annak közös megegyezéssel törté-
nő megszüntetéséhez 2020. február 29. napjával.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, a 
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII.. törvény 6/A. § (3) bekezdésé-
ben és a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. 5. § (1) bekezdés rendelkezéseiben 
foglalt feladatokra fi gyelemmel 2020. március 
1-től határozatlan időre megbízza Marsalné 
Kovács Judit egyéni vállalkozót, (székhely: 1027 
Budapest, Fő u. 80., adószám: 67513389-1-41, 
nyilvántartási száma:50345526, levelezési címe: 
l194 Budapest, Segesvár u. 43. bankszámla-
szám: K&H 10400188-86766757-70561001 ) 
Aszód város főépítészi feladatai ellátásával.

A Képviselő-testület a főépítész megbízási díját 
havi bruttó 225.000.- Ft-ban állapítja meg, me-
lyet az önkormányzat a 2020. évi költségvetésé-
ben a tervezni szükséges; egyúttal felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy a főépítésszel kötendő 
– jelen határozat mellékletét képező – megbízá-
si szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

32/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat 
önkormányzati tulajdonú helyiségek 
térítésmentes és kedvezményes hasz-
nálatba adásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) önkor-
mányzati rendelet 23. § alapján alábbi feltéte-
lekkel, az alábbi kérelmezőknek, (továbbiakban: 
kedvezményezettek) az alábbi helyiségekre vo-
natkozóan 2020. január 1 – 2020. 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 15.00-
16.00 óra

működésük elősegítése céljából. 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő – tes-
tülete úgy dönt, hogy a MEMOREX Aszód Kft. 
részére (székhely: 2170 Aszód Madách tér 15.) 
kérelmét nem támogatja, részükre nem bizto-

sít kedvezményes bérleti lehetőséget. A  Kép-
viselő-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 kedvezmé-
nyes használatot biztosít az alábbi feltételekkel:
• a helyiség(ek) fenntartásával, üzemeltetésé-

vel esetlegesen felmerülő többlet költségek 
a használókat terhelik,

• az ingyenes használattal kapcsolatban fel-
merülő esetleges ÁFA-fi zetési kötelezettség 
a hatályos adójogszabályok rendelkezései 
alapján az igénybevevőket terheli,

• a kedvezményezettek a kérelemben meg-
határozott 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 visz-
szaadni, ha azt működéséhez nem használja, 

• a kedvezményezett az ingyenes/kedvezmé-
nyes használat megszűnésekor ráfordítása-
inak, illetve azok időarányos részének meg-
térítésére 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 hasz-
nálatba adóval szemben.

A  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a határozat melléklete szerinti együtt-
működési megállapodások megkötésére az 
érintett kedvezményezettekkel.

33/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód Városért Alapítvánnyal kötött 
Aszód, Mély út 364 hrsz. alatti ingatlant 
érintő, használatba adási szerződés 
megszűntetése tárgyában
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete, Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő – testületének 174/2016. (XII. 08.) számú 
határozatával jóváhagyott Aszód Városért Ala-
pítvánnyal kötött használatba adási szerződés, 
2020. március 01. napjával történő közös meg-
egyezéssel való megszüntetését nem fogadja 
el, kéri a szerződésben kikötött felmondási idő 
– 2 hónap – betartását, valamint az Aszód Váro-
sért Alapítvány nyújtsa be az elmaradt beszá-
molóját a szerződésben foglaltak szerint.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete Aszód Város Önkormányzat Képviselő – 
testületének 173/2016. (XII. 08.) számú határoza-

tával jóváhagyott együttműködési megállapodás 
megszüntetésének vagy fenntartásának tekinte-
tében történő egyeztetés tényét tudomásul veszi.

34/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód 203 helyrajzi számú a természet-
ben a Koren közben található önkor-
mányzati területtel összefüggésben
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Lőrincz József 4811 Kisvarsány, 
Rákóczi u. 48. szám alatti lakos, valamint Bartók 
Annamária ingatlan vásárlási kérelmét és úgy 
döntött, hogy azokat elutasítja, mivel az Aszód 
Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hánya-
dát képező Aszód 203 helyrajzi számú 302 m2 
közterületet, forgalomképtelen törzsvagyont 
nem áll szándékában értékesíteni. Felkéri a Pol-
gármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a 
Képviselő-testület döntéséről.

35/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód 1563 hrsz. területre vonatkozó 
kérelmekkel összefüggésben
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Gergály Tamásné 2170 Aszód Kos-
suth Lajos u. 79. szám alatti és dr. Péter Viktória 
és Galambos Tamás 2170 Aszód Tavasz utca 6. 
szám alatti lakosok ingatlan vásárlási kérelmét 
és úgy döntött, hogy azokat elutasítja, mivel az 
Aszód Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni 
hányadát képező Aszód 1563 helyrajzi számú 
262 m2 utat, forgalomképtelen törzsvagyont 
nem áll szándékában értékesíteni. Felkéri a Pol-
gármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a 
Képviselő-testület döntéséről.

36/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat 
„Aszódi Tükör” önkormányzati újság 
további kiadásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság 
szerkesztése, kiadása és terjesztése feladatok 
ellátása tárgyában, Rácz Zoltán egyéni vállalko-
zó 2020. március 31. napi hatályú felmondását 
elfogadja. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a pályázati eljárást lefolytatja. Aszód Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt a további szükséges 
intézkedések megtételére. 

37/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat a 
lejárt határidejű képviselő-testületi ha-
tározatok végrehajtásáról és a két ülés 
között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2020. január 22-én hozott 2,3,6,7,9,10,11,12,13 
számú határozatokról, valamint a két ülés kö-
zött tett intézkedésekről szóló polgármesteri 
jelentést elfogadja.
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Helyi élet

Elfogadta a képviselő-testület a város ez évi költségvetését  

A CÉL VÁLTOZATLAN: 
A TELEPÜLÉS ÁTLÁTHATÓ ÉS 
BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉSE 
A képviselő-testület a 2020. február 26-i ülésén elfogadta városunk 2020. évi  költ-
ségvetésének tervezetét. Az önkormányzat idén 1 milliárd 807 millió 230 ezer Ft-ból 
gazdálkodhat.  Ez mintegy 237 millió Ft-tal magasabb a 2019. évi kiadási és bevételi 
főösszegnél. Ez azonban korántsem azt jelenti, hogy túlköltekezhet a város.  Az ön-
kormányzatnak továbbra is elsődleges és kiemelt célja, hogy biztosítsa a fenntar-
tásában lévő intézményrendszer működőképességét, illetve a kötelező feladatok 
minél magasabb színvonalon történő ellátását a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség követelményeinek betartása mellett. 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés sze-
rint  Aszód Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetése az előző évekhez hasonlóan 
konzervatív módon készült, mely az előre 
nem várt kockázatok kivédésére, valamint az 
év közbeni képviselő-testületi döntések fede-
zetének biztosítására mind működési, mind 
felhalmozási oldalon tartalékot  képezett.  

A 2020. évi költségvetés működési hiányt 
nem tartalmaz, mivel a működési bevételek a 
működési kiadásokra – a 2019. évi költségve-
tési maradvány igénybevételével – fedezetet 
nyújtanak. A rendelet-tervezetben előirány-
zott bevételi és kiadási összegek megala-
pozottak, teljesíthetőek, ezért a pénzügyi 
végrehajtásban rejlő kockázat (a bevételek 
teljesülése és a tényleges kiadások fedezeté-
nek biztosítása) minimális. 

Az intézmények személyi juttatásai között 
a kötelező bérelemeken túlmenően tervezés-
re kerültek többletjuttatások is: cafeteria és 
bankszámla költségtérítés a jogszabályilag 
adható maximális szinten. A dologi kiadások 
előirányzata takarékos, megfontolt felhaszná-
lás mellett elegendők a feladatok ellátásához. 
Az intézmények karbantartására tervezett 
keretösszeg jelentősen emelkedett a korábbi 
évektől eltérően. Hasonlóan bővültek a vá-
rosüzemeltetési feladatok ellátására tervezett 
előirányzatok is. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester a 
napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólá-
sában elmondta, a végeredmény több tár-
gyalás, egyeztetés nyomán született meg. 
A megbeszéléseken elhangzott javaslatok 
mindegyikét igyekeztek fi gyelembe venni a 
büdzsé készítésekor.  A költségvetés közép-
pontjában pedig  – mint ahogy az már több-
ször is elhangzott – az intézményi karbantar-
tások állnak. 

Az előterjesztés fontos megállapítása volt, 
hogy a város az utóbbi években rendkívül 
kiegyensúlyozottan gazdálkodott, a költség-
vetések  pedig rendre működési többlettel 

zárultak. Mindezen tény teszi lehetővé azt, 
hogy az idei esztendő tervezett beruházá-
sainak és felújításának fedezeteit az önkor-
mányzat kizárólag saját forrásból, hitel vagy 
más egyéb forrás igénybe vétele nélkül tudja 
biztosítani. Az idei büdzsé rendelettervezeté-
ben előirányzott bevételi és kiadási összegek 
megalapozottak,  a dologi kiadások előirány-
zatai megfontolt, takarékos gazdálkodás ese-
tén elegendőek a feladatok végrehajtásához.  
A képviselő-testület  a költségvetés rende-
let-tervezetét egyhangúlag, nyolc  igen sza-
vazattal fogadta el (Egy képviselő nem vett 
részt az ülésen). 

R.Z.

Kormányablakok - Személyesen csak szükség esetén, időpontfoglalással!

INKÁBB INTERNETEN INTÉZZÉK 
AZ ÜGYEKET!

A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezetnek be 
a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében a kormányhiva-
talok. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb 
személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes 
megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további ter-
jedése mérsékelhető.

Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy lehetőség szerint 
időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék 
fel személyesen a kormányablakokat. A kormányablakok hétfőn nyitják meg az új foglalható 
időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak majd fogadni, akik idő-
pontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az  idopontfoglalo.kh.gov.hu  oldalon, 
ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.

A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tar-
tózkodók maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyféltereken kívül, egymástól kellő 
távolságot tartva várják meg, amíg sorra kerülnek.

Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni a kor-
mányablakokban, okmányirodákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélkülde-
ményként a postaládába kézbesítik azokat.

A Pest Megyei Kormányhivatal az operatív törzs intézkedéseivel, javaslataival összhangban 
látja el feladatát.

Felhívjuk az ügyfelek fi gyelmét, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állam-
polgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs 
szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem 
érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szük-
ségük, lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult  ma-
gyarorszag.hu  oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket vegyék igénybe. A legy-
gyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu 
regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), 
továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás 
használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges). Az ügyfélkapu-
val nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További 
információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 
1818 Kormányzati Ügyfélvonalat.
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Fontos információk

HIRDETMÉNY
Magyarország Kormánya 2020. március 14-én kihirdette az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, il-
letve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és éle-
tének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 
szóló II. 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletét. A rendelet a kihirdetését követő napon, 
2020. március 15-én lép hatályba.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-
dó egyes törvények módosításáról  szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és 
a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában 
biztosított felhatalmazás alapján, mint Aszód 
Város Polgármestere az alábbiak szerint rendel-
kezem.
• Az Aranykapu Bölcsődében (2170 Aszód, 

Kossuth L. u.78), valamint
• az Aszódi Napsugár Óvodában  (2170 Aszód, 

Szent Imre u. 1.) és

• az Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagó-
vodában (2170 Aszód, Falujárók útja 5.)

2020. március 16. napjától rendkívüli szünetet 
rendelek el.

Jelen rendelkezés 2020. március 16-án lép ha-
tályba és további intézkedésig hatályos.

A részletekről a későbbiekben adunk informá-
ciót.

Aszód, 2020. március 15.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

Aszód Város Polgármestere

HIRDETMÉNY
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én kihirdette az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések-
ről szóló  41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletét.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében bizto-
sított felhatalmazás alapján, mint Aszód Város 
Önkormányzat Polgármestere az alábbiak sze-
rint rendelkezem.

Az Aszód Város Közigazgatási területén tar-
tandó 
• házasságkötési és bejegyzett élettársi 

kapcsolat (a továbbiakban: anyakönyvi ese-

mény) eljárásaira vonatkozóan elrendelem, 
hogy az anyakönyvi események megtartása 
során csak a felek, a tanúk illetve a közvet-
len családtagok vehetnek részt, 

• azzal, hogy együttes létszámuk nem halad-
hatja meg a 10 főt.

Jelen rendelkezés 2020. március 12-én lép ha-
tályba és további intézkedésig hatályos.

dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
Aszód Város Polgármestere

HIRDETMÉNY
Magyarország Kormánya által el-
rendelt veszélyhelyzetre tekintet-
tel, valamint a központi intézkedés 
hatékonyságának biztosítása érde-
kében 2020. március 16-tól határo-
zatlan ideig szünetel a személyes 
ügyfélfogadás a polgármesteri hi-
vatalban.

A hivatali dolgozók a megszokott hivatali 
időben – telefonon és e-mailben – rendel-
kezésére állnak a lakóknak, a személyes 
ügyintézést csak akkor vegyék igénybe, ha 
elkerülhetetlen!

Kérelmek beadására továbbra is van le-
hetőség postai úton vagy elektronikus 
kapcsolattartási rendszeren keresztül, 
illetve a földszinten elhelyezett gyűjtő lá-
dában. (ügyfélkapu regisztrációval rendel-
kező lakosok részére)

Az alábbi elérhetőségeken kereshet meg 
minket a személyes ügyfélfogadás mellő-
zésével:

Postai cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Telefonszám: +26 28/500-666
E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu
Amit az epapír szolgáltatásról tudni kell: 

https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektroni-
kus-ugyintezesrol/

Amit az Önkormányzati Hivatali portál-
ról tudni kell: https://ohp-20.asp.lgov.hu/
ugyinditas  (ügyfélkapus regisztrációval 
rendelkezők számára)

Az intézkedések célja a lakosság védelme 
és a járvány terjedésének akadályozása.

Köszönjük megértésüket és együttműkö-
désüket!

Aszód, 2020. március 16. 

dr. Ballagó Katalin
jegyző

HIRDETMÉNY
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én kihirdette az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések-
ről szóló  41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletét.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel,  a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében bizto-
sított felhatalmazás alapján, mint Aszód Város 
Önkormányzat Polgármestere az alábbiak sze-
rint rendelkezem.

Elrendelem az Aszód Városi Piac (Aszód, 
Kondoros tér 2 és 1/5. hrsz.) zárva tartását.

Jelen rendelkezés 2020. március 12-én lépett 
hatályba és további intézkedésig hatályos.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
Aszód Város Polgármestere

FELHÍVÁS
Az Aszód Városért Alapítvány Tisztelettel 
kéri a lakosságot, hogy a SZJA 1%-át az ala-
pítvány javára szíveskedjenek felajánlani.

Adószám: 19180461-1-13

Köszönettel:
Pála Sándorné

kuratóriumi elnök
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy a koronavírus járványra tekintettel Kórhá-
zunkban a Koronavírus Operatív Testületünk döntése értelmében 2020.03.17-től az 
alábbi korlátozások lépnek életbe:

• Az elektív, egynapos és ambuláns műtétek 
a járvány idejére felfüggesztésre kerülnek! 
A már előjegyzett betegeknél sem végez-
zük el!

• Kizárólag a sürgős műtétek kerülnek elvég-
zésre! Sürgős műtét alatt értjük: életveszély 
elhárítását, maradandó egészségkárosodás 
elhárítását!

• A járóbeteg szakrendelőben csak és kizá-
rólag halasztást nem tűrő ellátás vehető 
igénybe az alábbi rendelések esetében: 

• Gasztroenterológia, - szemészet, - neuroló-
gia, - nőgyógyászat, - kardiológia, - bel-
gyógyászat, - sebészet, - műtéti aneszte-
ziológiai szakrendelés, - bőrgyógyászat, 
- pszichiátria

• Az összes többi járóbeteg szakrendelés 
lezárásra kerül! Valamennyi szakrende-
lés esetében igaz, hogy csak a sürgős, 

maradandó egészségkárosodás elhárítását 
irányuló vizsgálatok kerülnek elvégzésre, a 
korábban kiadott előjegyzési időpontok a 
járvány idejére felfüggesztésre kerülnek!

• A szülészet- nőgyógyászati UH vizsgálatok 
közül csak a terhesgondozás keretében 
szükséges UH és NST vizsgálatok kerülnek el-
végzésre! A babamozi szolgáltatás szünetel! 

• Mindkét járóbeteg szakrendelőben 
bevezetjük az „egykapus” beléptetést és 
az előzetes triage-t, melynek keretében 
non-kontakt hőmérővel ellenőrizzük a 
hőmérsékletet

• A járóbeteg rehabilitációs központ vala-
mennyi szolgáltatása (gyógytorna, masz-
százs, fi zikoterápia) felfüggesztésre kerül 
a járvány teljes idejére! A már megkezdett 
kezelések is! 

• A központi laboratóriumban csak a sürgős 

laborvizsgálatok kerülnek elvégzésre! 
Kérjük betegeinket, hogy nem sürgős labor 
beutalóval a járvány ideje alatt ne keressék 
fel szakrendelőnket! 

• A képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra 
érkező betegeket csak a vizsgálati időpont 
előtt 5 perccel van lehetőségünk beenged-
ni a radiológiai osztály várójába a zsúfolt-
ság elkerülése érdekében! Amennyiben az 
elvégzendő vizsgálat nem sürgős kérjük, 
a járványügyi helyzetre való tekintettel 
fontolják meg annak elhalasztását. 

• Az Egészségfejlesztési Iroda valamennyi 
programja felfüggesztésre kerül. Megkérjük 
tisztelt betegeinket és látogatóinkat, hogy a 
várakozás során minden alkalommal tartsák 
egymástól a 2 méter távolságot és tartsák 
be a tüsszentési és köhögési etikettet! 

• Az aszódi járóbeteg szakrendelőben csak 
sürgős laboratóriumi vizsgálatot végzünk, 
minden más szakrendelés szünetel. Sürgős 
ellátás a hatvani járóbeteg szakrendelőben 
vehető igénybe a fentiekben leírtak szerint! 
Fenti intézkedések visszavonásig maradnak 
érvényben!

INTÉZKEDÉSEK AZ EMBERI ÉLET ÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK  VÉDELMÉBEN
Az új koronavírus okozta  veszélyhelyzet miatt prof. dr. Kásler  Miklós miniszteri rende-
lettel módosított egyes egészségügyi  tárgyú korábbi rendeleteket. A módosítások célja, 
hogy a fertőzésveszélyes  ellátások száma csökkenjen, az egészségügyi kapacitások a 
védekezésre  koncentrálódhassanak és az ellátók adminisztratív terhei csökkenjenek.

A fertőzésveszély elkerülését szolgálja, hogy: 
• a  fogorvosi alapellátás keretében csak 

sürgősségi ellátás nyújtható
• a  kapacitásoknak a védekezésre való bizto-

sítása miatt pedig a módosítás  felfüggeszti 
a népegészségügyi szűrővizsgálatokat.

A fertőzés terjedésének visszaszorítását szolgál-
ják azok az intézkedések is,  amelyek csökkentik 
az orvos-beteg találkozás szükségességét: 
• a közgyógyellátásra  való jogosultság a 

kormány korábbi döntése értelmében a ve-
szélyhelyzet  időtartama alatt, majd annak 
megszűntét követő 90 napig fennmarad; 

• a  keresőképtelenségről szóló igazolásokat 
sem kell 2 hetenként kiállítani, 

• és az  idős emberek védelmében a stabil 
állapotú krónikus betegek szokásos  gyógy-
szereinek elektronikus vényen történő 
rendelése, valamint a betegeknek  adott ta-
nácsadás távkonzultáció során is történhet.

Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető 
gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközök-
re kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek 
maradnak a  veszélyhelyzet időtartama alatt, 

valamint a veszélyhelyzet megszűnését köve-
tően  90 napig.

Kásler Miklós az egészségügyi ellátás folyama-
tosságának  biztosítása érdekében saját hatáskör-
ben elrendelte továbbá, hogy az egészségügyi   
dolgozók szinten tartó továbbképzései 2021. de-
cember 31-ig távoktatás keretében  is megvalósít-
hatók legyenek.

Az emberi erőforrások minisztere utasítást 
adott  ki arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig 
az intézmények halasszák el az  ütemezett mű-
téteket a sürgőssé váló műtétek kivételével.

A betegeket érintő fontos változás, hogy átme-
netileg az e-recepteket nemcsak a páciens sa-
ját maga, személyesen válthatja ki,  hanem az is, 
akit megbíz ezzel, és az magával viszi a megbízó 
TAJ-kártyáját. 

A recept-kéréseket, beutaló-kéréseket, mun-
kaügyi, iskolai vonatkozású táppénz-kéréseket 
csak telefonon szíveskedjenek intézni! 

Tartósan táppénzen lévőknek nem kell jönni 
tp.igazolásért.

dr. Jólesz József
háziorvos

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:
Március 28-29. 
Április 11-12. 
Április 25-26.

Városi Gyógyszertár:
Április 4-5. 
Április 13. 

Április 18-19.

HÁZIORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGEI 

Felnőtt háziorvosok:
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.
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐNEK, 
ÉS ENDREI JUDIT ELŐADÁSÁNAK 
TAPSOLHATTAK A HÖLGYEK 
Március 5-én este hat órára elsősorban  a hölgyeket várták a Művelődés Háza ka-
maratermébe meghirdetett előadásra, amelyet Endrei Judit egykori televíziós be-
mondónő és műsorvezető tartott Anno az én tévém címmel.  A programra érkező 
gyengébbik nem tagjait ugyanis  a közelgő Nőnap alkalmából, a képviselő-testület 
nevében  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester és Asztalos Tamás alpolgármes-
ter várta egy-egy szál szegfűvel és persze néhány jó szóval. 

Ünnepi köszöntőjében a város első embe-
re ugyanakkor a következő, a várható válasz 
miatt a férfi ak szempontjából eléggé kínos 
kérdést is föltette: „Vajon kellőképpen odafi -
gyelünk-e arra a legkevésbé sem elhanyagolha-
tó körülményre, hogy a nők a tradicionális és a 
modern elvárások mindegyikének egyszerre kell 

megfeleljenek?  Magyarán: egyszerre kell eleget 
tenniük a hagyományos családanyai feladatok-
nak, és ezzel párhuzamosan emancipált nőként 
a férfi akkal azonos elbírálási szempontoknak a 
munkahelyen. Mindezt úgy, hogy számos mun-
kahelyen azonos munkavégzésért nem ugyan-
azt a munkabért kapják, mint a férfi ak.”

A Nőnap megünneplését éppen 100 évvel ez-
előtt 1910-ben Koppenhágában a II. Internacio-
nálé VIII. kongresszusán összesereglett hölgyek 
határozták el. Ekkor még nem született megál-
lapodás a pontos dátumról.  Hét évvel később, 
1917. március 8-án  Oroszországban nők tüntet-
tek kenyérért és békéért. Négy nappal később  
pedig  – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek 
a hatására – II. Miklós cár lemondott. Az uralko-
dót váltó polgári kormány szavazati jogot biz-
tosított a nőknek. Ezt követően vált véglegessé 
a nőnap március 8-ai  dátuma, ezzel is emlékez-
ve a orosz nők bátor helytállására. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs a köszöntőjében 

úgy fogalmazott, hogy a 100 év alatt történt 
előrelépés, de a  kettős teherviselés, a kiszol-
gáltatottság, a hátrányos megkülönböztetés 
a mai napig nagyon sok nő életében jelen 
van. Mi, férfi ak úgy segíthetjük a további vál-
tozást,  ha legalább a terhek egy részét meg-
próbáljuk levenni a környezetünkben élő nők 
válláról. Ez pedig többet érhet minden nőna-
pi virágnál.

A meghívott vendég színre lépése előtt  egy 
Cserháti Zsuzsa ének is felcsendült, mégpedig 
Tarné Gold Judit művelődésszervező tolmá-
csolásában. Judit már korábban is bizonyította, 
hogy nemcsak a szervezéshez ért, de énekelni 
is nagyon tud. 

Endrei Judit lebilincselő előadása során  
nemcsak a televíziózás kulisszatitkaiba avatta 
be a közönséget, hanem igazi retrohangula-
tot teremtett. Számos bejátszással idézte föl 
pályafutása fontos állomásait, s ennek során 
olyan nagyszerű személyiségek bukkantak 
fel újra előttünk, mint Déry János és Antal 
Imre. De hallhattunk történetet többek között 
Vitray Tamásról és Hofi  Gézáról is. A hallgató-
ság  megállapíthatta: Endrei Judit személyisé-
ge mitsem változott. Ugyanaz a kedves, köz-
vetlen, a másikra oda fi gyelő Ember maradt, 
ami miatt a pályafutása során is kedveltük. Az 
pedig külön öröm, hogy ősszel ismét tart egy 
előadást városunkban.  

Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI NEVELÉS 
ALÓLI FELMENTÉS ÚJ SZABÁLYAIRÓL

Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése sze-
rint „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott 
– kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező 
szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető 
ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyerme-
kek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat 
jelölte ki.

Felmentést engedélyező szerv a fenti rendelet  38/B §-a alapján a fővárosi és megyei kor-
mányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

APRÓHIRDETÉS
☐ Közös képviseletet, társasházkezelést 
vállalok 10 éves gyakorlattal: Pesti Erika 
(+36) 20 5162 962

☐ Aszódi telephelyre esztergályos és 
marós alapképzettségű szakmunkást ke-
resünk azonnali felvétellel. Telefon: 06 
30 530 0629
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RENDKÍVÜLI ÜLÉS 
ÉS POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Rendkívüli ülést tartott a város képviselő-testülete 2020. március 18-án. A dön-
téshozók két napirendről döntöttek annak érdekében, hogy az elrendelt veszély-
helyzet miatt szükségessé vált intézkedések szábályozási hátterét biztosítsák. Ezt 
követően Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester ismertette mindazon intézkedé-
seket, amelyeket városunkban március 11-e óta foganatosítottak. 

Köztudott, hogy a koronavírus-járvány az 
idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt.  Aszó-
don 1113  fő 65 év feletti ember él. Az ön-
kormányzat őket igyekszik segíteni többek 
között  gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban 
és meleg étkezés biztosításában. Utóbbira 
azonban a korábbi, a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet  
nem tartalmazott szabályozást, így a rendelet 
módosításáról soron kívül kellett dönteni.  A 
képviselő-testület elfogadta az erről szóló elő-
terjesztést, amely az erre az esztendőre vonat-
kozó  térítési díjakat is tartalmazta.   

A második napirend esetében is a kihirde-
tett veszélyhelyzet miatt volt szükség rende-
letmódosításra. A köznevelési és szakképzési 
intézményekben új munkarend bevezetéséről 
szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat 1. 
a) pontja értelmében 2020. március 16. nap-
jától az iskolákban a nevelés-oktatás tanter-
men kívüli, digitális munkarendben került 
megszervezésre. A gyermekétkeztetés biz-
tosítása  az adott településen – intézménytí-
pustól függetlenül – önkormányzati feladat. 
Ez most nem történhet az oktatási-nevelési 
épületekben. Ezért azon gyermekek számá-

ra, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges 
legoptimálisabb módon kell biztosítani az 
étkezés lehetőségét (például: elvitel ételhor-
dóban megfelelő fertőtlenítéssel).  A korábbi 
hatályos, a gyermekétkeztetés térítési díjairól 
szóló 8/2014. (V.30.) szóló önkormányzati ren-
delet nem tartalmazott egyszeri étkezésre vo-
natkozó térítési díjat. A második napirendben 
elfogadott határozati javaslat ezt korrigálta, il-
letve megállapította az erre az évre vonatkozó 
térítési díjakat is.  

A napirendek megtárgyalását követően  Dr. 
Pénzes  Tiborc Szabolcs polgármester tájékoz-
tatta a képviselő-testület tagjait a városban 
eddig életbe léptetett szigorításokról. Erről la-
punk oldalain bővebben is olvashatnak, most 
az újdonságokat igyekszünk kiemelni. Eszerint 
az önkormányzat  igyekezett kellő mennyi-
ségű fertőtlenítőszert és gumikesztyűt besze-
rezni. Mivel az egészségügyi maszk továbbra 
is hiánycikk, az önkormányzat vállalkozóval 
gyártat le mintegy 400 darabot. Továbbra sem 
lehet viszont alkoholos kézfertőtlenítő szerek-
hez jutni.   

A városi rendezvényekkel kapcsolatban a 
város első embere úgy nyilatkozott, egyelőre 
arra lehet számítani, hogy július 1-ig egyetlen 

programot sem lehet megtartani. 
A gyermekek napközbeni felügyeletével 

kapcsolatban elhangzott, a bölcsődében nem 
igényeltek ügyeletet a szülők, a Napsugár 
óvodában jelenleg 8-10 gyermekre vigyáznak. 
A nem önkormányzati intézményben tanu-
ló  diákoknak is biztosítanak meleg ételt, bár 
részükről erre nem mutatkozott tújságosan 
nagy igény. A Gondozási Központ működik, 
az idősek napközije viszont szünetel. Az AVKK 
már egyéni látogatókat sem fogad, de az ott  
dolgozók természetesen végzik a munkájukat. 
Az aszódi Szakorvosi Rendelőintézetben csak 
sürgősségi labor működik.

Az önkormányzat a város honlapján létreho-
zott egy koronavírus aloldalt, ahol nemcsak a 
betegség megelőzéséről lehet olvasni, hanem 
az eddig foganatosított intézkedésekről is.  

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, azt is elmondta, 
hogy már javában zajlik városunk idősebb korú 
polgárainak az igényfelmérése. Az önkormány-
zat négy területen tud segíteni: élelmiszer el-
látás, meleg étellel való ellátás, gyógyszerek 
beszerzése és eljuttatása, illetve a tisztító-és 
tisztálkodó szerek beszerzése. Az igények fel-
mérését az önkormányzati munkatársakból 
álló egységek  végzik.  A város a jelenlegi hely-
zetben szeretné a készpénzforgalmat kizárni, a 
termékek ellenértékét a későbbiekben, csekke-
ken lehet befi zetni. A beszerzést és a kiszállítást 
az önkormányzat gépkocsijaival végzik majd.   

A polgármester a tájékoztató végén kihang-
súlyozta: a védekezés eredményessége azon 
múlik, hogy a lakosság milyen mértékben tart-
ja be a vírus visszaszorítása érdekében életbe 
léptetett szabályokat, ajánlásokat. 

R. Z.

ASZÓDI KÖZREMŰKÖDŐVEL INDUL(NA) 
A 40. BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL 

Nagy megtiszteltetés érte Puskás Mátét, az aszódi evangélikus gimnázium di-
ákját, aki egyben a Zeneakadémia Különleges Zenei Tehetségek osztályának 
tanulója is. Beválasztották  ugyanis azon 40 tehetséges ifjú zongorista közé, 
akik – amennyiben sikerül megrendezni – a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál 
április nyitányán a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében az úgynevezett 
Liszt Maratonon Liszt Ferenc műveit játszhatják. A program április 3-án kez-
dődik, és kisebb megszakításokkal ugyan, de csak április 4-én este ér véget.

Máté a műsorterv szerint a Mester 6. magyar 
rapszódiáját szólaltatja meg: 

– Liszt Ferenc művei a zongorairodalom 
egyik csúcsát jelentik. Nagyon nagy technikai 
felkészültség és rengeteg gyakorlás  kell ah-
hoz, hogy ezek szépen hangozzanak el. A 6. 
rapszódiát néhány évvel ezelőtt már megta-

nultam, most egy ideje azon dolgozom, hogy 
a legmagasabb szintre kerüljön az előadásom. 

Az idő ezúttal sajnos nem Máténak dolgo-
zik. Csak abban bízhatunk, hogy ha esetleg 
halasztódik is a program, nem marad el vég-
lek, és valamikor láthatjuk-hallhatjuk Mátét 
akár élőben, akár a televízióban.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr: 

112 

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



ASZÓDI TÜKÖR10

2020. március

Iskolai élet

15. Karitatív Hét Aszódon: hagyományos és új programok hozták a bevételt 

EGY SZENTFÖLDI EVANGÉLIKUS 
ISKOLÁT SEGÍTI A GYEREKEK ÁLTAK 
ÖSSZEGYŰJTÖTT PÉNZ
Akár újra nekirugaszkodnának a karitatív hétnek az Aszódi Evangélikus Gimnázi-
um, Általános Iskola és Kollégium diákjai, mert mint mondják, segíteni jó. Az ötna-
pos programot immáron 15. alkalommal rendezte meg városunk egyházi gimnáziu-
ma. A jubileum nemcsak a programokban hozott számos újdonságot, hanem a célt 
illetően is. Az iskola ugyanis Magyarországon elsőként csatlakozott a Hungary Hel-
ps mozgalomhoz, és a bevétellel egy szentföldi evangélikus iskola diákjait segítik.

A karitatív hét megnyitójára március 2-án reggel 
került sor. A  rendhagyó áhítaton a tanulók két 
csoportban – elsőként az 5-8. osztályosok, majd 
a feső tagozatosok – hallgatták meg Dr. Fabiny 
Tamás evangélikus püspök igehirdetését, illetve 
a Szentföldről tartott, képekkel illusztrált előa-
dását. A  fotóknak köszönhetően a diákok azt is 
láthatták, hová kerül majd a segítség. 

A  püspökkel érkezett Vécsey László, a tér-
ség országgyűlési képviselője, aki a kapcso-
latfelvételben segédkezett, és Azbej Tristan, 
a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények 
Megsegítéséért és a Hungary Helps Program 
Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának 
vezetője, aki szintén képek segítségével mu-
tatta be a diákoknak a Hungary Helps program 
céljait, és eddig elért eredményeit.

A  hivatalos megnyitó után a diáksegítők pil-
lanatok alatt átrendezték az aulát, helyükre 
kerültek a pingpong asztalok és az asztalifocik. 
A tanórák előtt, valamennyi szünetben és a ta-
nórákat követően személyenként 100 Ft ellené-
ben lehetett bérelni ezeket a sporteszközöket. 
Ugyancsak az aulában kapott helyet két új, a 
diákönkormányzat által javasolt tevékenység is. 
Szorgalmas lányok fonták be nemcsak a diák-
társak, hanem az arra vállalkozó tanárnők haját, 
sőt, az eseményről tudósító televíziós stáb két 
hölgytagja is vállalkozott egy-egy új frizurá-
ra. Legalább ekkora sikere volt a fotósaroknak. 

Itt bárki magára ölthetett egy egy csinos, csak 
éppen szokatlan ruhadarabot, parókát, és máris 
készülhetett a portréfotó, amelynek készítésé-
ben a fotószakkör tagjai segédkeztek. Amíg ők 
a képeket lőtték, addig kinn az íjászszakkör ve-
zető tanára, Varga Lajos és a szakkörtagok segí-
tettek azoknak, akik most ismerkedtek az őseink 
által rendkívül eredményesen használt egykori 
fegyver sportváltozatával. A  nyitó napot a L’Is-
ten nevű alkalmi iskolai zenekar koncertje zárta. 
A Novotny Dániel iskolalelkész vezette formáció 
akkora sikert aratott, hogy pénteken meg kellett 
ismételniük a produkciójukat. 

A rendezvényt 15 évvel ezelőtt egy osztály ta-
lálta ki, az osztályfőnökük, Kalina Katalin pedig 
a kezdeményezés élére állt. Természetesen ak-
kor még a mostaninál jóval szerényebb lehető-
ség volt a jótékonykodásra, a kínálat a diákság 
folyamatosan növekedő létszámával egyenes 
arányban bővült. A szervezésbe később Osgyá-
niné Németh Márta szállt be, majd 10 éven ke-
resztül Diós Márta volt a program felelőse. Szó 
Ildikó tanárnő a Diákönkormányzat patronáló 
tanára négy éve vette át az egész héten át zaj-
lott esemény szervezését. 

– Igyekeztünk a már hagyományos, jól be-
vált programok mellé újabb ötleteket belevinni. 
A sport kezdettől fogva központi szerepet játszott, 
most két délután zajlottak focimérkőzések, illetve 
a nagy kedvenc, a partizánjáték. Mindig volt öku-

menikus istentisztelet, amelynek az off ertóriuma 
ugyancsak a bevételt gyarapítja, és állandó prog-
ramoknak számítanak a minikoncertek. Ezeket 
iskolánk tehetséges, hangszeren játszó diákjai ad-
ják, a szervezést évek óta Szabó Andrásné kolléga-
nőm végzi. Szerdától indult a papírgyűjtés, illetve 
e naptól lehetett hozni az év közben összegyűjtött 
műanyag kupakokat. Az utóbbiból származó be-
vételt külön kezeljük, évek óta egy mozgássérült 
fi út segítünk belőle. Pénteken virágokat árultunk, 
így a Nőnap alkalmából kik-ki meglephette a ná-
lunk beszerzett tulipánokkal, nárciszokkal, jácin-
tokkal stb. a szeretett hölgyismerősöket. 

A  megszokott programok mellé érkeztek az 
új lehetőségek, idén az íjászkodás, a hajfonás 
és a fotózás. Közben kitettünk az üzenőfalra 
egy kérdést is, hogy már most feltérképezzük, 
jövőre milyen új programoknak örülnének.a 
diákok. Úgy látom, ismét mutatkozik igény a 
kosárlabdára, míg más drónt szeretne reptetni. 
Az  ötletekrők, annak megvalósíthatóságáról a 
Diákönkormányzat fog dönteni. 

A legnagyobb bevétel idén is a büféből szárma-
zott. Minden szünetben legalább négy-öt egyen-
pólós diákönkormányzati tag szorgoskodott, hogy 
kiszolgálják a sorban állókat. A szülők, hozzátarto-
zók sütötte fi nomságokon túl melegszendvicset, 
szendvicset, gyümölcsöt, palacsintát, gofrit is le-
hetett vásárolni. A szomszédos standon pedig sa-
ját gyártású limonádét kínáltak a DÖK-ösök. Nem 
csoda, hogy sokan azt kérdezték: nem lehet, hogy 
mindennap a diákok üzemeltessék a büfét? 

A karitatív héten a diákszervezet 55 tagja vál-
lalt szerepet, folyamatosan naponta mintegy 
35-en dolgoztak. Virág Kitti, a Diákönkormány-
zat elnöke szerint nemcsak a jótékonykodás a 
fontos a karitatív héten. 

– A  gyűjtés során nagy felelősségünk, hogy 
jó példát mutassunk a fi atalabb generáció tag-
jainak. Ha ők a mi tevékenységünkön keresztül 
látják meg, hogy az elesetteken, a rosszabb sor-
súakon illik segíteni, akkor remélhetően követni 
fogják a példánkat, s esetleg nemcsak a karita-
tív hét alkalmából.

A karitatív hét során közel 800 ezer Ft gyűlt össze. 
Az iskolára most még egy feladat vár: az összeg cél-
ba juttatása, ami a koronavírus okozta felfordulás 
miatt valószínűleg nem lesz majd egyszerű. 

Képek és szöveg: 
Rácz Zoltán 
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Evangélikus gimnázium

EGYÜTT BÁLOZTAK 
A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK 
Február 22-én 13. alkalommal rendezték meg az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimná-
zium, Általános Iskola és Kollégiumban a Szülők-Nevelők Bálját. Csaknem 350 fő 
foglalt helyet az iskola tornacsarnokában, amely Zámbó Éva tanárnő elképzelése 
és segítői kivitelezése nyomán ezúttal a  csokoládé jelmezébe öltözött. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével többek között Vécsey László, térségünk országgyűlési 
képviselője, Benczúr László Príma Primissima-díjas, Ybl-díjas építész, valamint 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, városunk polgármestere.

A bál hivatalos megnyitóját egyórás gálamű-
sor előzte meg, amelynek szereplői többségé-
ben a gimnázium tanárai és diákjai, valamint 
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei voltak. Mekis Ádám esperes igei 
köszöntőjében a Prédikátorok könyve 3. feje-
zetét idézte: „Mindennek rendelt ideje van, és 
ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje 
van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje van 
a gyásznak és ideje van a táncnak.” Benczúr 
László üdvözlő beszédében az elmúlt 25 esz-
tendő néhány fontosabb eseményét idézte 
föl.   Veizer Valéria igazgató  elsőként minda-
zok munkáját köszönte meg, akik valamilyen 
módon segítették azt, hogy minden időre 
elkészüljön a bálra, és azokét is, akik majd az 
elpakolásban segítenek. Beszámolt a jelen-
lévőknek arról, hogy mire költötték a tavalyi 
bál bevételét, és mit szándékoznak megva-
lósítani az idei támogatásokból. A befolyt 
összegből az iskola sportpályájának rekortán 
boritását szeretnék kicserélni, illetve a gyer-
mekek biztonságosabb közlekedése érdeké-
ben az általános iskola oldalán a kerítés mellé 

kívánnak járdát építeni. A rövid tájékoztatót 
követően a bál házigazdája megnyitotta a 
rendezvényt.   

A nyitótáncban ezúttal is a gimnázium nép-
tánc csoportjának  tagjai vállaltak aktív szere-
pet, produkciójuk után pedig a vendégeket és 
a tanári kar tagjait kérték föl táncra. A rendez-

vény svédasztalos vacsorával, tombolahúzás-
sal, majd hajnalig tartó mulatsággal folytató-
dott, illetve ért véget.  

Képek és szöveg: 
Rácz Zoltán

PÉNZ7
PROGRAMOK A PSG-BEN

A PSG, a 2019/20-as tanévben bronz fo-
kozatú kiemelt pénziránytű iskola, így 
több pénzügyi témával kapcsolatos 
eseményre is sor került és kerül még 
iskolánkban. Negyedik éve szervez-
zük meg a PÉNZ7 programsorozatot, 
ami idén március 2-6. között zajlott. 

A programhéten a pénzügyi digitális biz-
tonság és a biztosítások kerültek a fókusz-
ba. Az „Ötletből vállalkozás” témája a diá-
kok vállalkozói kompetenciáit fejlesztette. 
Az idén is több formában találkozhattak 
diákjaink a meghirdetett témákkal. Rend-
hagyó pénzügyi órák zajlottak különbö-
ző évfolyamokon. Érdekes és tanulságos 
pénzügyi játékot játszott a 10. E és D osz-
tály. Osztályfőnöki órákon Kiss Emese és 
Sipos Valentin 11. d tanulók által összeál-
lított Kahoot! kvízjátékban próbálhatták ki 
magukat a 9. E, 9. D és 9. F diákjai. Infor-
matika órákon a „Gyümölcspiac” elneve-
zésű számítógépes játékokkal játszhattak 
a diákok. Március 3-án, a 11. évfolyamos 
osztályok a második órától kezdve egész 
délelőttös foglalkozásokon vettek részt, 
amit a NAV munkatársai tartottak. A fog-
lalkozások segítségével megtudhatták, 
milyen messzire nyúlik vissza az adózás, 
adófajtákkal kapcsolatos előadást hallhat-
tak, illetve a gyakorlatban kipróbálhatták 
az intézkedések taktikai részét.
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„AZ ÓRA NEM MENT KI A DIVATBÓL”
Valahányszor elmegyek a város főutcáján az Órás bolt előtt, óhatatlanul is Szabó 
Lőrinc Debrecenben című versének néhány sora jut az eszembe: 
„…egy bolt felett cégtáblát láttam és
rajta hogy : „Óriás és ékszerész”,
arany betûkkel.. Megnéztem megint:
Ó-R-I-Á-S?.. Az!... Istenem!...Eszerint,
gyúltam ki, itt egy Óriás lakik,
s hirdeti, hogy mivel foglalkozik!” 

A vers tartalma szerint a kisfi ú öt nap múlva jön 
rá arra, hogy félreolvasta a feliratot, és az üzlet-
ben nem óriás, hanem órás végzi a munkáját. 

– Manapság e szakma képviselői lassan tény-
leg annyian lesznek, mint az óriások. Kevesen 
akarják a mesterséget megtanulni, képzési 
helyet sem könnyű találni, pontosabban olyan 
mesterekre bukkanni, akik hajlandóak lenné-
nek betanítani a fi atalokat – tudtam meg be-
szélgetőtársamtól, Szőke Józseftől, aki több, 
mint húsz éve dolgozik órásként Aszódon. Neki 
szerencséje volt annak idején, mert Gyöngyi Ti-
bor órás személyében – aki az édesapa, Gyön-
gyi Sándor foglalkozását követte - volt, aki be-
tanítsa. 

– Vézna gyerek voltam, és többször kaptam 
tüdőgyulladást is. Bár a szüleim először úgy 
gondolták, hogy édesapám szakmáját köve-
tem, és asztalos leszek, később úgy látták, hogy 
valami könnyű fi zikai munka lesz való nekem – 
árulta el József, hogy hogyan került szóba nála 
az órásmesterség kitanulása. – Az órák mindig 
is tetszettek, a közügyességem is megvolt, így 
tulajdonképpen ez jó választásnak bizonyult. 

A  nyolcvanas években még képeztek óráso-
kat a szakmunkásképző iskolákban. József Bu-
dapesten tanulta a mesterség elméleti alapjait, 
szakmai gyakorlatra viszont ide Aszódra, a már 
említett órásmesterhez járt, akitől nagyon sok 
mindent megtanult. 

Emlékszem, az első évben a nagy óraszerke-
zetekkel kezdtünk, a második évben a karórák 

következtek, a harmadik évben pedig akár már 
önállóan is dolgozhattam. Nem túlzok, ha azt 
mondom, sokat köszönhetek a mesteremnek. 

A  végzés után József a gödöllői Ganz Ábra-
hám Mérőóragyárban helyezkedett el. Mint 
mondta, ezt egy percig sem bánta, mert a kí-
sérleti műhelyben a fémmegmunkálás szinte 
minden csínyját-bínját megtanulta. Az  órák-
tól sem szakadt el teljesen, hiszen – ezt való-
színűleg kevesen tudják - , a gyárban nemcsak 
árammérő órákat, hanem fali és asztali órákat 
is készítettek. Igaz, ezek többsége nem a nagy 
piacra került, hanem a dolgozók kapták őket 
ajándékba. 1989-ben váltott, a honvédséghez 
ment dolgozni. Számára ez a munkahely azért 
volt vonzó, mert 24-48 órás váltásban kellett 
munkába járni, így maradt idő az otthoni óra-
javításra, amit másodállásban végzett.  Ráadá-
sul ekkor már az óraszerkezetek nem csupán a 
munkadarabot jelentették, hanem egy új hobbi 
kezdetét is. 

– Mintegy ötszáz óra van a tulajdonomban. 
Ezek közül sajnos csak körülbelül ötvenet si-
került felújítanom, a többire még nem került 
sor, de tervezem. Aztán mindig közbejön va-
lami más. Egy időben jártam börzékre is, ahol 
adják-veszik az eszközöket, de már erre sincs 
kapacitásom. 

József az első önálló üzletét 1995-ben Buda-
pesten nyitotta meg az Arzenál áruházban. Itt 
két évig dolgozott, aztán feladta az ottani üzle-
tét, és Aszódon nyitott boltot. A váltás oka ép-

pen az idő, pontosabban az utazás időtartama 
volt. A  Budapestre való mindennapos bejárás 
ugyanis teljesen elvette a hétköznapjait. Reggel 
korán indult, este későn ért haza, így alig talál-
kozott a családdal. 

– Anyagilag biztosan jobban jártam volna, 
ha maradok a fővárosban. Nagyobb a forgalom, 
és olyan órák beszerzésére is van igény, amire 
vidéken abszolút nincs kereslet. Mindezek el-
lenére azt gondolom, jól döntöttem, amikor 

Aszódot választottam. 
Amikor betértem a megbeszélt időpontban 

az üzletbe, éppen egy, az 1940-es években 
gyártott és a a környékben vásárolt faliórát ja-
vított, amelynek – idézem a pontos diagnózist - 
az eltört járórugója lecsapott. Ennek következ-
tében további két kerék tört el a szerkezetben, 
így azt teljesen szét kellett szedni, a javításhoz 
pedig nemcsak a törött darabokat volt muszáj 
pótolni, hanem új csapok esztergálására is 
szükség volt. 

– Minden ilyen óraszerkezet javítása egy ki-
hívás, hiszen ezekhez már nincsenek leírások, 
ezt a szétszedés során megfi gyeléssel, jó me-
móriával pótoljuk. Igaz, a működés alapja, az 
alap kerékrendszer szinte minden óránál meg-
egyezik, ezeket bővítik, ezen múlik a bonyolult-
ságuk – avatott be beszélgetőtársam a szakma 
ezen rejtelmeibe. – A  pótolandó alkatrészek 
többségét nekem kell elkészítenem, ezekhez 
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a szerkezetekhez nem nagyon találni raktáron 
lévő darabokat. 

A  javításhoz idő és türelem kell. Utóbbi már 
csak azért is szükséges, mert közben érkeznek a 
vásárlók, akiket ki kell szolgálni. A felújítás csak 
a vevők kiszolgálása után folytatódhat. A  kí-
vánalmak egyébként vegyesek. Ottjártamkor 
akadt, aki elemcsere miatt ugrott be, másnak új 
óraszíjra volt szüksége. Aztán érkezett egy idős 
néni, aki azt remélte, az általa eladásra felkínált 
órákért kaphat valamekkora összeget. Csaló-
dottan kellett tudomásul vennie, hogy az úgy-
nevezett kvarcórákra ma már nincs igény, ezek 
szinte eladhatatlanok. A  mechanikus óráknak 
viszont ma is van keletje. Ugyanez vonatkozik 
az aranyórákra is, amelyeknek természetesen 
csak a foglalata készül aranyból. 

Rákérdezek a vásárlásra, arra, hogy vesznek- e 
az emberek manapság órát. 

– Az óra nem ment ki a divatból, de ma már 
sokkal nehezebbé vált az értékesítésük – mond-
ta József. – Korábban napi három-négy órát is 
eladtam, manapság jó, ha heti hármat-négyet 
elvisznek. 

A csökkenés oka valójában nem a készülékek 
iránti érdeklődés hiányában keresendő, sokkal 
inkább abban, hogy egyre többen vásárolnak 
az interneten órát. Az új tulajdonosok többsége 
végül mégis kénytelen lesz az óráshoz is betér-
ni, mivel a legtöbbször kiderül, a csomagban 
érkezett árunak hosszú a fémszíja, ezért ki kell 
szedni belőle néhány szemet. Ehhez viszont 
speciális szerszámra, és persze kézügyességre 
van szükség. Nem nagy üzlet ez egy mesternek, 
de ki tudja, lehet, hogy a jó szó és az ember-
séges hozzáállás – hiszen mindig ez a jó üzlet 
alapja – láttán az ügyfél legközelebb óravásárló 
lesz. 

József állítja, az emberek nagy része mindig 
szeretni fogja az órát, hiába mutatja már más 
eszköz is az időt. Az ébresztőórákat szintén ke-
resik, sokan megfogadják ugyanis a tanácsot, 
és a mobiltelefonjukat éjjelente nem tartják a 
fejüknél a reggeli ébresztés végett. Az  analóg 
órák gyártása ugyancsak virágkorát éli. Külö-
nösen a mechanikus automata típusok nép-
szerűek, amiket nem kell felhúzni, elég ehhez 
néhányszor erőteljesen megmozgatni a kezün-

ket. A drága márkás órák – e területen továbbra 
is egyértelmű a svájci márkák fölénye – pedig 
mindmáig státusszimbólumnak számítanak. 
Ami az autóknál a Rolls Royce, az az óráknál a 
Rolex és a Patek Philippe. 

Külön kasztot képviselnek a gyűjtők, akik szin-
tén a mechanikus órákat keresik. Lehet, hogy 
érdemes a régi Poljot, Pobeda típusú szovjet 
órákat előhalászni a fi ókból, ma már ezek is ér-
téknek számítanak. A  felvásárlás után az órás-
nak jut a kulcsszerep, hiszen ezek egy része 
nem működőképes, ugyanakkor egy jó szak-
ember azzá tudja tenni. 

A  kérdés persze az, hogy a jövőben honnan 
lesz szakember. Ma már a fi atalok nem akarnak 
órásnak tanulni. József elárulta, az ő gyermekeit 
sem vonzza ez a lehetőség. Egyikük szakácsnak 
tanul, a másikuk pedig a szállodaipart válasz-
totta. Az  utóbbi években egyébként a szak-
középiskolák nem is indítottak ilyen szakmai 
képzést, kilenc hónapos OKJ-s tanfolyamon le-
hetett az alapokat elsajátítani. Most úgy hírlik, 
két év alatt válhat valaki az órák tudorává. Ha 
akad még jelentkező erre a szép mesterségre.  

Három kategóriában is sikeresen szerepeltek a VSzC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, 
Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma diákjai március első napjaiban

PETŐFIS SIKEREK FEHÉRGYARMATON
2020. március 5-6-7-én a KSzC Fehérgyarmati Petőfi  Sándor Közgazdasági, Infor-
matikai és Ügyviteli Szakgimnáziuma adott otthont a Petőfi ről elnevezett közép-
iskolák idei országos találkozójának. A megható vendégszeretettel és rendkívül 
színvonalasan megrendezett találkozón 7 város (Aszód, Bonyhád, Kiskőrös, Kis-
kunfélegyháza, Mezőberény, Sárbogárd és Szolnok) legjobbjai mérkőztek meg, s 
közben megismerkedtek egymással és Szatmár legfontosabb irodalmi nevezetes-
ségeivel is. A környéket bebarangolva megkoszorúzták a nagyari Petőfi -fát, Köl-
csey Ferenc szatmárcsekei síremlékét és Móricz Zsigmond tiszacsécsei szobrát. 
Meglátogatták a túristvándi vízimalmot és a tunyogmatolcsi „kurta kocsmát” is, 
ahol a legenda szerint a Falu végén kurta kocsma c. vers született.

A házigazdák egy rövid színdarabbal is kedves-
kedtek. Saját rendezésükben mutatták be Nóti 
Károly: Lepsénynél még megvolt című kabaré-
ját. A diákok és kísérőik szállást a Petőfi  által is 
gyakran látogatott, mára igényesen felújított 
Luby-kastélyban kaptak. 

A találkozók talán legizgalmasabb része 
minden bizonnyal a kupáért való szellemi 
küzdelem. A diákoknak az idén a megmé-
rettetés részeként előzetesen készíteniük 
kellett egy rövidfi lmet (egy Petőfi vel való 
„túlvilági” interjút), rajzban, festményben 
illusztrálniuk kellett a költő Úti leveleit, és 
névadójuk stílusában, archaikus nyelvezet-
tel kellett megírniuk a mű hiányzó részeit. A 
szavalóversenyre egy kötelező (Fölszedtem 
sátor fám…) és egy szabadon választott mű-
vel készültek a diákok. 

A kupát végül a kiskunfélegyházi csapat vihet-
te haza. A PSG diákjai, Hegedűs Fanni, Kiss Péter 
és Masznyik Zalán az összesített versenyben a 2. 
helyen végeztek. Kiss Péter szavalata a 3. helyet 
hozta el, Szigeti Kristófnak a túristvándi vízimal-
mot ábrázoló akrilfestménye pedig különdíjas 
lett. Kristóf volt a vágója és a zenei rendezője 
annak a kisfi lmnek is, amit a zsűri a 2. legjobbnak 
értékelt. Külön köszönet illeti Bognár Noémi és 
Ruga Rebeka tanárnőket, a csapat felkészítő ta-
nárait.

Jövőre várhatóan Mezőberény rendezi a talál-
kozót. Ott leszünk.

Balogh Péter



ASZÓDI TÜKÖR14

2020. március

Sport

HELYZETKÉP AZ ASZÓDI SAKKÉLETRŐL 
2019 szeptemberétől Pápista Ákos személyében új edző edzi a sakkozó gyermeke-
ket. A harmincas évei legvégén járó szakemberrel a sportágról, az aszódi sakkozók 
lehetőségeiről, és arról beszélgettünk, miért érdemes rávenni a gyermekeinket erre 
a szép játékra. Először arra kértem Ákost, mondjon néhány mondatot magáról.  

– Egy ideje Aszódon lakom. Hétköznapokon a 
távközlésben dolgozom, mérnök informatikus 
végzettséggel rendelkezem. A sakk egy gyerek-
kkori szerelem, a legfőbb hobbim,  30 éve ver-
senyszerűen űzöm ezt a sportágat.  Édesapám 
nagyon szeretett sakkozni, és volt egy mágne-
ses sakktáblája. Nekem elsőre az tetszett meg, 
hogy amikor ezt megfordította, nem estek le 
róla a bábuk. Négyéves koromra megtanultam  
a lépéseket, nyolcéves korom óta csapatban is 
játszom. Sakkozó pályafutásomban nagy szere-
pe volt a szomszéd srácnak is, aki sakkedzésre 
járt, és egyszer elcsalt magával. A szemlélődé-
semre felfi gyeltek az edzők, és adtak nekem já-
téklehetőséget is,  majd megállapították, hogy 
nem vagyok ügyetlen a sportágban. Elkezdtem  
rendszeresen edzésre járni, majd beneveztek 
az első versenyre, amit a korosztályomban 
megnyertem. Egy gyereknek nincs nagyobb 
motiváció a sikernél, és az hogy ennek a szülei, 
hozzátartozói is örülnek. Persze nekem is voltak 
hullámvölgyeim, de a sakkozás mindig rend-
szeres, folyamatos maradt. 

Ákos a fi atal sakkozókkal két csoportban fog-
lakozik. Az úgynevezett kiscsoportban 11-en 
vannak, ők javarészt a sakkozás alapjait tanul-
ják, míg a nagyobbakkal, a már az Aszód sak-

kcsapatában is pallérozódó Rajkó testvérpárral  
komolyabb elméletekkel, végjáték gyakorlással 
és állásértékeléssel foglalkoznak. Arra a kérdés-
re, hogy miért fontos edzést tartani egy szelle-
mi sport esetében, beszélgetőtársam arra hív-
ta fel a fi gyelmet, hogy ezen a területen még 
inkább érvényesült az ép testben ép lélek latin 
közmondás igazsága.

Bármilyen furcsa, de a sakk is fi zikai erőfeszí-
téssel  jár, ugyanis nem könnyű 5-6 órát stressz-
helyzetben a széken ülve összpontosítani. Elég 
egy rossz lépés mondjuk az ötödik órában, és az 
azt megelőző 4 és fél órás  türelemjáték máris 
eltűnt a semmibe. A nagyok azt vallják, hogy 
csak akkor lehet valaki jó sakkozó,  ha a fi zikai 
kondíciója is rendben van, Természetesen nem 
azt kell gondolni, hogy egy sakkozónak testépí-
tő konditermekbe kell járnia, inkább az a fon-
tos, hogy megtalálja azt a sportágat, amit sze-
ret, és ami segít a stressz oldásában. Tökéletes  
lehet a futás, az asztalitenisz vagy éppen a foci. 
Lékó Péter például a labdarúgást szereti, míg a 
Polgár lányok rendszeresen asztaliteniszeztek. 
Az is előfordult már, hogy néhány helyszínen  a 
nemzetközi versenyek szüneteiben rögtönzött 
foci villámtornát rendeztek.  A sakk tehát egy 
szellemi sport, amihez jó, ha megfelelő fi zikai 

állapot is társul. Az 1970-es években Portisch 
Lajos nagymester  ugyanúgy a tatai edzőtábor-
ban készült fel a versenyre, mint a focistáink. A 
különbség csak az volt, hogy ő többet futott a 
válogatott játékosoknál… 

Ákos úgy vélekedik, a sakk az elmúlt 150 év-
ben más sportokhoz hasonlóan óriási fejlődé-
sen ment keresztül. Komoly tudáshalmaz kelet-
kezett és mivel szellemi sport le is lehet írni, így 
ez tanulhatóvá vált. Valószínűleg nem véletlen, 
hogy a mai gyermekek egyre korábban érik el 
a nagymesteri szintet.  A tanulást  beszélgető-
társam szerint úgy kell elképzelni, mint ahogy 
az  az amerikai futball esetében történik: ott is 
elsősorban a variációkat sulykolják a játékosok-
ba, csak a sakk esetében ez tovább tart.  Az sem 
mindegy, a sakkozás három szakaszából -  meg-
nyitás,  középjáték, végjáték – mit gyakoroltat-
nak. Korábban az orosz sakkiskola a végjáték 
megtanítását részesítette előnyben. Ezt azzal 
magyarázták, hogy hiába ér el valaki előnyt a 
játszma során, ha ezt a végjátékban nem tudja 
érvényesíteni. A mai sakkoktatás mind a há-
rom szakasszal foglalkozik. Előfordul, hogy egy 
gyermeknek három edzője van, és mindegyik 
csak a maga szakaszát tanítja neki. 

Ákos szerint szerencsére nem mindent lehet 
megtanítani, mivel hihetetlen mennyiségű 
kombinációs lehetőségről van szó, s még a 
sportág legjobb képviselőinek sincs minden le-
hetőség a fejükben. De pont ezért  maradt szép 
és izgalmas a játék. 

Beszélgetőtársam úgy gondolja,  a  tehetség 
több lábon áll. Nagyon sokat számít az, ha va-
laki szorgalmas és kitartó. Fontos, hogy az illető 
megfelelően tudjon a változásokra reagálni. 
Pozitív példaként  ismét Lékó Pétert említette, 
akinek kiemelkedő a kitartása, a munkabírása, 
akár 10 órán keresztül képes  koncentrálni. Őt 
ezek a tulajdonságok juttatták a világ élvona-
lába, míg mások, akik elsőre sokkal tehetsége-
sebbnek tűntek, de nem volt kitartásuk, nem 
jutottak el idáig. 

A sportág szempontjából fontos volna,  hogy 
még több gyerek sakkozzon, ám Ákosnak az 
a tapasztalata, hogy nem a szülőket kellene 
győzködni erről, hanem játékra kéne bírni őket, 
mondván, adjanak maguknak fél évet, és fi gyel-
jék meg, ezalatt mennyit változott a gondolko-
dásuk  a sakknak köszönhetően.  

Az ifj ú aszódi sakkozók közül – értékelte az 
edző játékosait – az említett Rajkó testvárpár 
– Zsuzsanna és Marci –  már az aszódi sakkcsa-
patban szerepelnek, így rendszeresen kerülnek 
verseny-, vagy ha úgy tetszik, stresszhelyzetbe. 
A kicsik közül hárman-négyen szintén szere-
peltek már az aszódi sakk csapatban, és szinte 
mindenki szerepelt már korosztályos sakkver-
senyen). Azzal azonban tisztában kell lenni, 
ők nem lesznek profi  sakkozók, de nem is ez a 
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célunk. Az sem utolsó szempont hogy a sakkozással nagyon sok  képes-
séget  lehet fejleszteni, például a memóriát vagy éppen a kombinációs 
készséget.  Jómagam nem tartozom az edzők krémjéhez, az oktatással 
magam is fejlődök mint edző, mint sakkozó. A gyerekek pedig amellett, 
hogy a családi partikat megnyerik, megtanulnak a döntést, az időbe-
osztást és az ellenfél tisztetelét. Az én feladatom az, hogy ha közülük 
valakit tehetségesnek látok, akkor átadjam nálam profi bb szakember-
nek, hogy gyémántot tudjon belőle csiszolni.  

Ákos  a befejezés végén elárulta, náluk is van esély arra, hogy foly-
tatódjon a tradíció. A mágneses sakktábla ugyanis az ő két és féléves 
lányát is elvarázsolta már, ámulva fi gyeli,  hogy fejjel lefelé fordítva is 
rajta maradnak a bábuk. Talán egyszer őt is megfertőzi ez a királyok já-
téka, a játékok királya.

R. Z.

Labdarúgás

HATÁROZATLAN IDEIG 
SZÜNETEL A MEGYEI 2. 
OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IS
A Magyar Labdarúgó Szövetség  határozatlan ideig vala-
mennyi osztályban szünetelteti labdarúgó-bajnokságokat. 
A tavaszi fordulóból négy mérkőzést sikerült megrendezni. 
Az Aszód FC felnőtt csapata – amelynek játékoskerete a tél 
folyamán szinte teljesen kicserélődött – a lejátszott találko-
zókon  egy pontot szerzett. Ám bármilyen eredmények szü-
letnek is a továbbiakban, kiesni nem fog, ugyanis közben 
bizonyossá vált, hogy a Kartal és a Verőce is visszalépett a 
bajnokságtól, így ők búcsúznak a csoporttól. 

Üröm az örömben, hogy a szabály értelmében ilyenkor minden csa-
pattól levonják azokat a pontokat, amiket a két visszalépett gárda 
ellen szereztek. Mivel az Aszód FC mindkét ellenfelet legyőzte, hat 
ponttól búcsúzott. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 25 pont helyett csak 
19-cel rendelkezik, ami a bajnokság 8. helyét jelenti. 

Eredmények: 
Leányfalui SE – Aszód 2:0
Aszód – Vác Deákvár SE 0:0
Pomáz ICO SE – Aszód 4:1 (gólszerző: Ignácz Dávid) 
A Kartal – Aszód mérkőzésre a Kartal visszalépése miatt nem került sor. 

Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

ZAJLANAK A TAVASZI 
MUNKÁK A VÁROSBAN 
Hetek óta dolgoznak a közmunkások a város közterületein. Aszód számos pont-
ján metszették a fákat, eltávolították a nyesedékeket, összeszedték a tél fo-
lyamán letört gallyakat. A napokban megkezdődött a virágosítás is. A nemzeti 
ünnepünk előtti héten Pestiné Nagy Orsolya városi kertész irányításával 2500 
árvácska került kiültetésre a virágtartókba,  virágágyásokba, illetve a Kondoros 
téri körforgalomhoz.
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Búcsú

KEDVES OLVASÓ! 
Amikor Ön ezt a cikket olvassa, a lapot az Aszódi Tükör 2020. márciusi  szá-
maként azonosítja. Jómagam pedig az általam utolsóként szerkesztett Aszódi 
Tükörként.  

Az Élet úgy hozta, hogy az elkövetkezendőkben más területre kell erőteljesebben koncentrál-
jak, ezért kezdeményeztem a képviselő-testületnél a szerződésem felbontását. 

Isten kegyelmének gondolom, hogy két részletben, három hónap híján 15 esztendőt át szol-
gálhattam Önöket. Szinte bele sem merek gondolni, mennyi minden történt ez alatt a szűk 
másfél évtized alatt. Újságíróként megélhettem felemelő pillanatokat, rengeteg emberrel 
ismerkedhettem meg, beszélgethettem velük. Ilyenkor egy kicsit belekukucskáltam az éle-
tükbe. Sokszor éreztem úgy: jó aszódinak lenni. Máskor szívszorító pillanatokat kellett átélni, 
azzal a tudattal, hogy bármi is történt, az élet nem áll meg. 

Két, a lap szempontjából fontos, meghatározó  változásnál is segédkezhettem. Az egyik a 
fi zetős újság ingyenessé tétele volt, a másik pedig, amikor a fekete-fehérről áttértünk a színes 
nyomtatásra, 

Elárulom, nem mindig született könnyen az aktuális lapszám. Le kellett hozzá győzni példá-
ul a nyár csábítását, vagy várni az ihlet megérkezését. Ám a végén, amikor a lap a nyomdából 
a Postára került, könnyen feledtem a korábbi kínlódásokat, mert a kezemben tarthattam az 
eredményt, ha úgy tetszik, a munkám gyümölcsét.  

Szeretném mindenkinek a segítségét, a türelmét, a jószándékát megköszönni.  Szívből kí-
vánom az Aszódi Tükör következő felelős szerkesztőjének, hogy sikeres munkát végezzen. 

Üdvözlettel:
Rácz Zoltán

A ZÖLD HÍD TÁJÉKOZTATÓJA 
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft – a Magyarországon kialakult járványügyi veszély-
helyzet tükrében – különböző, a szolgáltatást érintő változtatásokat vezetett be. 

Március 16-tól kezdődően határozatlan ideig 
szünetelteti ügyfélszolgálatain a személyes 
ügyfélfogadását. Az online csatornákon ke-
resztül továbbra is elérhetőek kollégáink, ame-
lyekről bővebben honlapunkon tájékozódhat: 
 https://www.zoldhid.hu/ugyfelszolgalat.

A kialakult helyzetre való tekintettel a szol-
gáltatás igénybevételére feljogosító matricák 
ellenőrzését ideiglenesen szünetelteti válla-

latunk, akárcsak a házhoz menő lomtalanítási 
szolgáltatást.

Március 17-től rétsági és balassagyarmati hul-
ladékudvaraink ideiglenesen nem fogadnak 
Ügyfeleket!

Továbbá, korlátozzuk a nógrádmarcali és a 
kerepesi hulladékkezelő központunkba történő 
lakossági hulladékok beszállítását: csak a Zöld 
Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. és a szerződött alvál-

lalkozók gépjárműi hajthatnak be a területre.
Mindezek mellett kérjük Ügyfeleinket, hogy a 

fertőzésveszély csökkentése érdekében a hul-
ladékgyűjtő edényekbe – kukákba – kizárólag 
lezárt zsákokban helyezzék el a hulladékot.

Amennyiben a hulladékgyűjtő edény mellé plusz 
hulladékot helyeznek el, ezt egészségügyi okokból 
dupla zsákban tegyék meg, ügyelve arra, hogy a 
társaságunk által biztosított gyűjtő legyen a külső.

A felsorolt változások mellett társaságunk 
folytatja a jogszabályok által is előírt hulladék-
gazdálkodási tevékenységét.

Szíves megértésüket és türelmüket kérjük az 
elkövetkező időszakra!

REGIONÁLIS INTÉZMÉNYVEZETŐI 
KONFERENCIA AZ EGA-BAN 

A program jó alkalom arra, hogy a vendéglátó intézmény egy kicsit megmutas-
sa magát, és felhívja azokra a jól működő eseményekre, gyakorlatokra a fi gyel-
met, amiket esetleg másutt is érdemes bevezetni, megvalósítani. A minden évben 
megrendezésre kerülő eseménynek ezúttal az aszódi gimnázium adott otthont.

A délelőtt folyamán az óvodai vezetők Nagytar-
csára, egy ottani keresztyén óvodába látogattak. 
Az iskolaigazgatók és a kollégiumvezetők Aszó-
don maradtak, és a reggeli áhítatot – amelyet 

Novotny Dániel iskolalelkész tartott – követően 
az aszódi iskola eseményeiről, tapasztalatairól 
hallgattak több előadást. A múlt héten zajlott 
Karitatív Hét eseménysorozatát, eredményeit,  

Szó Ildikó DÖK patronáló tanár, és Virág Kitti 12. 
C osztályos diák mutatta be. Egy pedagógus öt-
letéből címmel Osgyániné Németh Márta tartott 
előadást az EGALumni rendezvényről, míg az 
általános iskola beindítása óta eltelt időszak ta-
pasztalatait Veizer Valéria igazgató és Dr. Roncz 
Béla címzetes igazgató osztotta meg a jelenlé-
vőkkel. A délelőtt programja volt még Besnyi 
Erika Egy külső szemlélő tapasztalatai címmel 
tartott gyakorlati foglalkozása is, amit délután 
Sziráki Györgynek, az EPSZTI munkatársának 
vezetésével egy újabb követett A módosított NAT 
értelmezése intézményeinkben címmel.  
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