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Aszódi        tükör

KERTPÁLYÁZATUNK 
DÍJAZOTTAI
A verseny végére ért, az első há-
rom helyezés mellett egy különdíj 
is kiosztásra került. Bemutatjuk a 
nyerteseket.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

NYÁRI  
TÁBOROK
Ez a nyár sem telt el táborozás 
nélkül, több héten keresztül, több 
helyszínen változatos programok 
várták a gyerekeket.

Cikkünk a 10-11. oldalon olvasható

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK 
A KASTÉLYBAN
Fontos mérföldkő lehet a város éle-
tében, hogy végre megkezdődtek a 
Podmaniczky-kastély állagmegóvási 
munkálatai.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

Talán nincs is még egy olyan nemzeti ünne-
pünk, amelyhez annyi nagyszabású rendezvény 
kapcsolódik országszerte, mint augusztus 20-a. 
Ilyenkor emlékezünk államalapító Szent István 
királyunkra, ez az új kenyér ünnepe, de a nyár 
utolsó nagy eseményén szívünkben a vakáció 
napsütéses hónapjait is búcsúztatjuk. Idén sajnos 
sok programról le kellett mondani, de szerencsé-
re a kisebb rendezvények a járványügyi előírások 
betartásával megvalósulhattak. Aszódon is so-
kan várták a háromnapos rendezvénysorozatot, 
amely mindenki számára kínált valamilyen kü-
lönlegességet. 

Az ünnepséget augusztus 20-án Dr. Pénzes  
Tiborc Szabolcs polgármester nyitotta meg, 
aki beszédében elmondta, történelmünk során 
mindig akkor értük el a legnagyobb sikereket, 
amikor összefogással, az önös érdekek háttérbe 
helyezésével képesek voltunk egy közös cél ér-
dekében fellépni, és erre a mostani, járvánnyal 
sújtott időszakban különösen nagy szükség van. 
Emlékeztetett arra, hogy az új kenyérrel egyben 
az Életet is ünnepeljük, amire az elkövetkezendő 
napok együttléte remek alkalom, de ugyanakkor 

készüljünk türelemmel és önfegyelemmel a jár-
vány esetleges második hullámára.
Az egyházak képviseletében Dr. Gyurkovics  
István, az Aszódi Római Katolikus Egyházközség 
plébánosa, Rápolty Dávid, református lelkész és 
Papp Jonatán, az Aszódi Baptista Gyülekezet lel-
kipásztora tartott rövid áhítatot, amelynek végén 
sor került az új kenyér megáldására. Az ezt köve-
tő ünnepi műsor keretében a Podmaniczky Alap-
fokú Művészeti Iskola tanárai adtak koncertet, 
később a Szélvész táncegyüttes néptáncbemuta-
tója következett. Az este az előadás után sem ért 
véget, a vállalkozó kedvűek Medveczki Zoltán 
vezetésével éjszakai futáson vehettek részt a vá-
rosban. Rekordszámú nézőközönséget vonzott a 
térre augusztus 21-én este a lézerszínház bemu-
tatója, amely látványos fényhatások segítségével 
mutatta be Aszód történetének nevezetes állo-
másait. Az idei program a családoknak is kedve-
zett, a főtéri forgatag sokféle szórakozást kínált 
a legkisebbeknek is. A Netz produkció mozgal-
mas előadásában szívesen vettek részt a gyerekek 
és lelkesen próbálgatták végig a Csupa Csoda  
Vándorjátszótér színes, érdekes játékait is.

Folytatás a következő oldalon



ASZÓDI NYÁRI FORGATAG
AUGUSZTUS 20-22.

A BAB társulat humoros, óriásbá-
bos előadásán a szülők is jól szóra-
koztak. Egyedülálló élményt nyúj-
tott gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt a Tintaló minicirkusz, 
ahol az aprócska sátorba lépve a 
nézők igazi varázslatba csöppen-
tek. A belső tér kialakítása vörös 
bársony kárpitjával és függönyé-
vel leginkább egy századfordulós  
francia színházra emlékeztetett, a 
műsort levezénylő cilinderes po-
rondmester pedig végig ébren tar-
totta a nagyérdemű érdeklődését. 
A gyerekek álmélkodva nézték, 
ahogy az aprólékosan kidolgozott 
bábok lassanként életre kelnek. A 
szülők a sátor oldalán lévő kémlelő-
nyílásokon pillanthattak be a belső 
térbe, amely során az az illúziójuk 
támadhatott, hogy egy valódi cir-
kuszt látnak. Eközben a szökőkút 
körül alkotók kínálták portékái-
kat, különféle kézműves foglako-
zásokon lehetett részt venni, és aki 
a nagy nézelődésben megéhezett, 
kürtőskalácsot, lángost ehetett, 
majd a domonyi BigFoot sörfőz-
de kiváló csapolt söreivel olthatta 
szomját, vagy válogatott kávékü-
lönlegességeket kóstolhatott. 

A rendezvény idejére egy új kon-
certhelyszín is kialakításra került, 
a Tiszti Klub udvara erre a kü-
lönleges alkalomra romkocsmá-
vá alakult, és igazán autentikus 
környezetet biztosított a fellépő 
rock zenekaroknak. A közönség 
először Budai András és Barátai 
koncertjét hallgathatta meg, majd a  
Pardon me fiatal csapata pörget-
te fel a hangulatot. Utánuk a Free 
World következett, végül az Asp-
halt Horsemen fergeteges produk-
ciója zárta a rockos estét.  

A Városi Pincében egész nap vár-
ta az érdeklődőket a Galgamenti 
Darts Klub bemutatója, ahol ki is 
lehetett próbálni ezt a sportot. A 
kényelmesebbek megpihenhettek 
a városnéző kisvonaton, amely a 
főtér és a lakótelep között szállí-
totta az utasokat. A térnél parko-
ló szűrőbuszban lehetőség nyílt 
az egészségi állapot felmérésére. 
Botka Csaba téglakiállításán több 
mint száz címeres vagy monogra-
mos tégla mesélt a múltról, a Galga 
Moped Klub kiállításán is való-
di ritkaságok sorakoztak fel. Az 
Aszódi Főtéri Forgatag hangulatá-
ról beszéljenek a képek.

Zádori Mónika
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ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK 
2020. július 9.

79/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat a 
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó - parancs-
nokság 2019. évi működéséről szóló ön-
kormányzati beszámolójához

Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete – a mellékletként csatolt -  
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó - parancsnok-
ság működéséről szóló 2019. évi beszá-
molóját elfogadja és megköszöni a végzett 
munkát.

80/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondvi-
selés Háza Hatvan 2019. évi működéséről 
szóló beszámolójáról

Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete – a mellékletként csatolt -  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gond-
viselés Háza Hatvan 2019. évi szakmai  
beszámolóját elfogadja és megköszöni a 
végzett munkát.

81/2020. (VII.09.) ÖKT sz. Aszód Város 
Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális 
Gyűjteménye magasabb vezetői (intéz-
ményvezetői)  álláshelyére kiírt pályázat 
elbírálásáról

Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Aszód Város Könyvtára,  
Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 
(székhely: 2170 Aszód, Kossuth utca 72.) 
intézményvezetőjévé (magasabb vezetőjé-
vé) 2020. július 10. napjától 2025. július 9. 
napjáig tartó határozott időre Hajdú Zsófia 
Csengét  bízza meg. Munkavállalói kineve-
zéséhez – művelődésszervező munkakör-
ben -  4 hónap próbaidőt állapít meg. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, közművelődési és közgyűjte-
ményi területen foglalkoztatott közalkal-
mazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet alapján állapítja meg.

82/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat ke-
gyeleti közszolgáltatási megállapodás jó-
váhagyásáról

1. Aszód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete jóváhagyja az 1. 
számú melléklet szerinti tartalom-
mal a Kegyeleti Közszolgáltatási 
Megállapodást.

2. Aszód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a Kegyeleti Közszol-
gáltatási Megállapodás aláírására.

83/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat 
megállapodás kötésére közétkeztetési fel-
adatok ellátásáról
Aszód Város Képviselő-testülete 

1. Hozzájárul, hogy a 2020/2021-es 
tanévtől az Aszódi Evangélikus Pe-
tőfi Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégiumban Aszód, Régész u. 34. 
(továbbiakban: EGA) a közétkezte-
tési feladatokat Aszód Város Önkor-
mányzata Aszód Város Gyermekét-
keztetési Intézménye által   lássa el.

2. A határozat-tervezet mellékletét ké-
pező az EGA-val kötendő megálla-
podást jóváhagyja.

3. Felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármestert és Oláh-
né Bordi Edit intézményvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére 
és a Megállapodás aláírására.

4. Hozzájárul, hogy Aszód Város  
Önkormányzata Aszód Város 
Gyermekétkeztetési Intézmény lét-
számát 2020. szeptember 1. napjától 
az intézmény saját bevételei terhére 
öt fővel megemelje.

84/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat a 
mezei őrszolgálat létrehozásáról
Aszód Város Képviselő-testülete  úgy döntött:

1. 2020. szeptember 1. napjától 1 fős 
mezőőri szolgálatot hoz létre, az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal Tele-
püléskép-védelmi és Közterület-fel-
ügyeleti Osztály keretén belül.

2. készüljön előterjesztés az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Ok-
iratának, Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítására,  
felkéri a polgármestert és a jegyzőt 
az őrszolgálat felállításával kapcso-
latos intézkedések megtételére. 

85/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat a  
helyi építési szabályzat eseti módosítá- 
sáról
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy határoz, hogy 

1. megindítja Aszód Város helyi építési 
szabályzatáról szóló 10/2019. (V.7.) 
önkormányzati rendeletének eseti 

módosítását a Nyár utca-Vas Mór 
utca által bezárt háromszögre, az 
közterület értékesítése céljából,

2. megindítja Aszód Város helyi épí-
tési szabályzatáról szóló 10/2019. 
(V.7.) önkormányzati rendeletének 
eseti módosítását a Kondoros tér – 
Síklaki-hegy utca – 1453/4 hrsz-ú 
ingatlan és a Breda-patak által hatá-
rolt területre, a református templom 
megépítésének céljából,

3. a két területet kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánítja, így a szabályozási 
terv módosításának államigazgatási 
egyeztetését a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 42. §-a sze-
rinti tárgyalásos eljárásban kívánja 
lefolytatni,

4. tekintettel a változtatások mértéké-
re, az egyes tervek, illetve progra-
mok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005.(I.11.) sz. Korm. rendelet sze-
rinti környezeti vizsgálat lefolytatást 
nem tartja indokoltnak,

5. felhatalmazza a polgármestert az 
eljáráshoz szükséges dokumentáció 
elkészítésére.

86/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat 
Aszód város közlekedési koncepciójának 
kidolgozásáról

Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy kérjen be ajánlatokat Aszód 
város közlekedési koncepciójának kidol-
gozására.

Aszód Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete rögzíti, hogy a pénzügyi 
fedezet Aszód Város Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) 
számú ÖKT. rendeletben a „Felhalmozási 
kiadások: Aszód forgalomtechnikai kon-
cepciójának kidolgozása” költséghelyen 
rendelkezésre áll

önkormányzati 
határozatok

4ASZÓDI TÜKÖR
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87/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat az 
az „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” című pályá-
zaton történő indulásról, ehhez szükséges 
önerő biztosításáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete indulni kíván az Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályá-
zaton.

2. A pályázaton elnyerhető forrásból a 
táblázatban szereplő utak és járdák 
felújítását kívánja elvégezni:

1. Petőfi utca útfelújítás (felső út kivételével) 
hrsz. 227
2. Csendes utca útfelújítás (Csendes utca 11-től 
a Berkes utcáig) hrsz. 623
3. Pesti út 18-32. között (páros oldal)  
járda felújítás hrsz. 742
4. Vörösmarty utca járda felújítás (páros oldal) 
hrsz. 1265, 1190, 1077, 995
5. Bethlen Gábor utca járda felújítás  
(Honvéd utca Bercsényi utca között) hrsz. 1033

3. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a projekt költségveté-
sét 29.544.315 Ft-ban határozza meg, 
melyhez a szükséges önerőt, 10.340.510 
Ft-ot biztosítja.

4. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a pályázathoz a szük-
séges önerőt 10.340.510 Ft összegben 
Aszód Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) 
számú ökt. rendelet Felhalmozási tar-
talék költségvetési során biztosítja. 
Amennyiben 2020-ban nem kerül fel-
használásra a 2021. évi költségvetésébe 
betervezi.

5. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza Polgármes-
tert a pályázat benyújtására.

88/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód 24/64 hrsz területre vonatkozó  
kérelmekkel összefüggésben

Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta Masznyik Gábor 
2170 Aszód, Szentkereszt u 11. szám alatti 
és Szabó Szabolcs 2170 Aszód Szentkereszt 
u 13. szám alatti lakosok ingatlan vásárlási 
kérelmét és úgy döntött, hogy azokat eluta-
sítja, mivel az Aszód Város Önkormányza-
tának 1/1 tulajdoni hányadát képező Aszód 
24/64 helyrajzi számú 3.297 m2 területet 
nem áll szándékában megosztani és érté-
kesíteni. Felkéri a Polgármestert, hogy tájé-
koztassa az érintetteket a Képviselő-testület 
döntéséről.

89/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód 265/2 hrsz. ingatlanra vonatkozó ké-
relemmel összefüggésben

Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta az SWZ Építő és 
Ingatlanfejlesztő Kft. 3023 Petőfibánya, Bá-
nya utca 365/39-365/37. hrsz. ügyvezetője, 
Frajna György csere ajánlat kérelmét és úgy 
döntött, hogy azt elutasítja, mivel a felaján-
lott ingatlant az önkormányzat nem kívánja 
átvenni.  Felkéri a Polgármestert, hogy tá-
jékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 
döntéséről.

90/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat ér-
tékesítésre meghirdetett önkormányzati  
ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről

Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta az Aszód 1476/5 
hrsz; 1476/8 hrsz; 1476/9 hrsz  - kivett, be-
építetlen területek -, 681/20 hrsz;  681/22 
hrsz - kivett, beépítetlen területek - , 447 
hrsz  - kivett, beépítetlen terület – és az 
Aszód 282/1 hrsz.; 282/2 hrsz. - művelődési 
házak – ingatlanok pályázati értékesítésére 
vonatkozó tájékoztatót. A Képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a pályázati felhívást 

a) az Aszód 681/20 hrsz. 681/22 hrsz. ki-
vett, beépítetlen területek és a 447 hrsz. ki-
vett, beépítetlen terület ingatlanok esetében 
változatlan formában fenntartja,

b) az Aszód 1476/5 hrsz. kivett, beépítet-
len terület ingatlan esetében felhatalmazza 
a Polgármestert,  hogy  új értékbecslést  sze-
rezzen be, és a képviselő-testület annak is-
mertében dönt a további pályázati kiírásról,

c) az Aszód 282/1 hrsz. és 282/2 hrsz. –
művelődési házak- ingatlanok esetében az 
értékesítésre vonatkozó  döntést hat hónap-
ra visszavonja, mely idő alatt fel kell mérni 
az épület felújítási költségeit, lehetőségeit. 

91/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat 
Aszód Város Önkormányzatának Gazda-
sági Programja 2019-2024 jóváhagyásáról 

Aszód Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat 2019-2024. 
időszakra szóló gazdasági programját jelen 
határozat melléklete szerint elfogadja azzal, 
hogy az Önkormányzat évente 1 db fát tele-
pít a tárgyévben született aszódi gyermekek 
tiszteletére. 

92/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozata 
pályázat kiírására a Falujárók útja 30. II. 
emelet 12. ajtó alatti szociális  bérlakás 
bérleti jogviszonyára

Aszód  Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete
1. a tulajdonában lévő Aszód Falujárók 

útja 30. II. emelet 12. ajtó. alatti 50 m2 
alapterületű, szociális lakás határozott 
idejű, 5 éves időtartamú bérleti jog-
viszonyára - a határozat mellékletét 
képező pályázati kiírás szerint - nyílt 
pályázatot hirdet,

2. a pályázati felhívását Aszód város hon-
lapján, és az Aszódi Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőfalán jelenteti meg,

3. felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy 
a pályázati feltételeknek megfelelő je-
lentkezők közül tegyen javaslatot a 
bérlő személyére a képviselő-testület 
következő ülésére.

93/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat a köz-
terület-felügyelet 2019. évi munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az Aszódi közterület-felügyelet 
2019. évi feladatellátásának értékelésére 
vonatkozó beszámolót megismerte, és elfo-
gadta. 

94/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
munkájáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az Aszódi Polgármesteri Hivatal 
2019. évi feladatellátásának értékelésére vo-
natkozó beszámolót megismerte, és elfogadta. 

95/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal Köztisztvise-
lői Etikai Kódexének jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az előterjesztés mellékletében fog-
laltak szerint állapítja meg az Aszódi Polgár-
mesteri Hivatal Etikai Kódexét.

96/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat az Ál-
lami Számvevőszék által lefolytatott „Ön-
kormányzatok ellenőrzése - Integritás és 
belső kontrollrendszer” szóló jelentésének 
végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv 
elfogadásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Állami Szám-

vevőszéknek az önkormányzat 
„Önkormányzatok ellenőrzése - In-
tegritás és belső kontrollrendszer” elle-
nőrzéséről szóló jelentését megismerte. 
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2. A Képviselő-testület az ellenőrzés során 
feltárt hiányosságok felszámolása érde-
kében a határozat mellékletét képező 
Intézkedési Tervet jóváhagyja.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgár-
mestert és a jegyzőt az Intézkedési Terv-
ben foglaltak végrehajtására, valamint 
arra, hogy a megtett intézkedésekről 
képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a 
Képviselő-testületet.

4. A Képviselő-testület utasítja a Polgár-
mestert, hogy a jóváhagyott Intézkedési 
Tervet az Állami Számvevőszéknek az 
előírt határidőben küldje meg.

97/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat a kép-
viselő-testület 2020. II. félévi munkatervéről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete megtárgyalta és a határozat mellék-
letében foglaltak szerint jóváhagyta a Képvi-
selő-testület 2020. II. félévi munkatervét az 
alábbi kiegészítéssel: 
2020. évben három alkalommal kerüljön 
meghirdetésre közmeghallgatás az alábbi 
időpontokban:
1. 2020. szeptember 17. (csütörtök)  

Kistérségi Gondozási Központ 
(Aszód, Falujárók útja 5.)

2. 2020. október 15. (csütörtök) Kistérségi 
Gondozási Központ (Aszód, Petőfi S. u. 13.) 

3. 2020. november 19. (csütörtök) EGA 
(Aszód, Régész u. 34.)

98/2020. (VII.09) ÖKT sz. határozat a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete a 2020. május 27-én és június  
15 -én hozott 61,68,69,70,77 számú határoza-
tokról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

99/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód FC támogatásáról 
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete - testülete az Aszód FC önkor-
mányzati támogatás elszámolását nem 
fogadta el, így az Aszód FC-t nem része-
síti támogatásban,

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az Aszód FC vonatkozásában 
átvilágítást kezdeményez az arra illeté-
kes szervnél,

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete kinyilvánítja, hogy a labdarú-
gás sport vonatkozásában az utánpótlás 
nevelést kívánja támogatni.

A határozat kivonatok mellékletek-
kel együtt elérhetők az alábbi linken:  
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/ 
uploads/2020/07/hatarozat-kivonatok.pdf

100/2020. (VIII.18.) ÖKT sz. határozat 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza 
és Muzeális Gyűjteménye Alapító Okirat 
módosításáról

A Képviselő-testület az Aszód Város Könyv-
tára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjte-
ménye Alapító Okirat módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület az előterjesz-
tés mellékletében található módosí- 
tó okiratot, valamint a módosított 
alapító okiratot egységes szerke-
zetben megtárgyalta, és elfogadta. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgár-
mestert, hogy a dokumentumokat 
küldje meg a Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 
részére illetve felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy az esetleges hiánypótlá-
sok során járjon el.

A határozat melléklettel együtt elérhető: 
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/ 
uploads/2020/08/hatarozat-kivonatok- 
2020-08-18.pdf

101/2020. (VIII.18.) ÖKT sz. határozat a 
Közművelődési érdekeltségnövelő támoga-
tására vonatkozó pályázathoz önerő bizto-
sításához

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete
1. Magyarország 2020. évi központi költ-

ségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tör-
vény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján 
jelen határozatával alátámasztva nyi-
latkozza, hogy Aszód Város Önkor-
mányzatának a Közművelődési érde-
keltségnövelő támogatás igényléséhez 
szükséges saját forrás összege bruttó 
1.424 e Ft összegben a 2/2020. (II.27.) 
számú önkormányzati rendeletének 
13. számú mellékletében Aszód Város 
Könyvtára Művelődési Háza és Muzeá-
lis Gyűjteménye (korábbi nevén: Aszód 
Városi Kulturális Központ) 2020. évi 
tervezett beruházási kiadásai Beruhá-
zások soron rendelkezésre áll.

2. felhatalmazza a polgármestert a Közmű-
velődési érdekeltségnövelő támogatásra 
vonatkozó hiánypótló dokumentum 
benyújtására és a sikeres pályázathoz 
szükséges valamennyi nyilatkozat meg-
tételére, dokumentum aláírására.

102/2020. (VIII.18.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, Falujárók útja 30. szám II. emelet 12. 
ajtó alatti szociális bérlakás bérleti jogviszo-
nyára vonatkozó pályázat elbírálásáról

1. Az Ügyrendi Bizottság a megállapított 
pontrendszer alapján elbírálta az Aszód, 
Falujárók útja 30. szám II. emelet 12. 
ajtó alatti szociális bérlakás bérleti jog-
viszonyára vonatkozóan benyújtott pá-
lyázatokat. 

Ezt követően megállapította a pályázat 
sorrendjét az alábbiak szerint:

1.1. Buzás Attila István
1.2. Házi Lászlóné

A fenti megállapított sorrendet a Képviselő- 
testület tudomásul veszi.

2. A Képviselő-testület a pályázat eredmé-
nyét megállapítja és felkéri a Polgármes-
teri Hivatalt, hogy a pályázat sorrendjé-
ről és eredményéről szóló tájékoztatót 
a döntést követő három munkanapon 
belül a Polgármesteri Hivatal hirdető-
táblájára 8 napra függessze ki.

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy 
átruházott hatáskörben a polgármester 
az Aszód, Falujárók útja 30. szám II. 
emelet 12. ajtó alatti 50 m2 nagyságú 
szociális bérlakás bérleti jogviszonyá-
ra vonatkozó szerződést Buzás Attila  
Istvánnal kösse meg. 

A Zöld Híd B.I.G.G. Kft.  
tájékoztatója  

az aktuális  
hulladékgyűjtési rendről

szeptember 3. csütörtök
kommunális, zöld

szeptember 10. csütörtök 
kommunális, szelektív

szeptember 17. csütörtök   
kommunális

szeptember 24. csütörtök 
kommunális, szelektív, zöld

október 1. csütörtök 
kommunális

A hulladékgyűjtési naptár 
a Zöld Híd honlapján is megtekinthető:  
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/ 

hulladekgyujtesi-naptarak

6ASZÓDI TÜKÖR

ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK – 2020. augusztus 18.

https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2020/07/hatarozat-kivonatok.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2020/07/hatarozat-kivonatok.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2020/08/hatarozat-kivonatok-2020-08-18.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2020/08/hatarozat-kivonatok-2020-08-18.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2020/08/hatarozat-kivonatok-2020-08-18.pdf
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak
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FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK  
ELÉRHETŐSÉGEI: 

FELNŐTT  
HÁZIORVOSOK:

dr. Karayné  
dr. Lóska Izabella  
(30) 452 9674

dr. Jólesz József
(20) 593 8628

GYERMEKORVOS:

dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025 

(30) 600 4430

Iklad-Domony  
gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035

(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET:

Vasárnap és 
 ünnepnapokon: 

930–1130-ig

BENU VÁROSI  
GYÓGYSZERTÁR

szeptember 6., 20., 
október 4.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

szeptember 13., 27., 
október 11.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT –  SAJTÓKÖZLEMÉNY 

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT  
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési  
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című,  
PM_CSAPVIZGAZD_2018 KÓDJELŰ PÁLYÁZATÁN 203,79 MILLIÓ FT VISSZA NEM  
TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT.

A támogatás forrása Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési  
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás. A fejlesztés célja a csapadékvizek ren-
dezett és kártétel nélküli elvezetése, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

A projekt keretén belül felújításra kerülnek Aszód, Déli-iparterületének és vízgyűjtőterületének vízelvezető árkai, 
amelyek mederszabályozást követően beton burkolatú felületet kapnak, valamint új, burkolt árkok is kialakításra  
kerülnek az iparterület térségében. Érintett területek: Galga utca 681/16, 704. hrsz; Kerekréti utca 681/24 hrsz.; Iparos 
utca 681/4 hrsz.; Céhmester utca 681/5 és 681/15 hrsz.; Berkes utca 033/3 és 660 hrsz.; 675/8 hrsz-ú árok.

Projektünk célja az északi dombokról lefolyó csapadék-víz biztonságos levezetése déli-iparterületen keresztül a 
terület vízgyűjtőjébe, a Galga folyóba. A biztonságos vízelvezetés a magas talajvízszint miatt ezen a városrészen 
a lakosság, a magáningatlanok és a déli-iparterületen működő vállalkozások telephelyeinek védelmét szolgálja.  
A fejlesztés biztosítja a csapadékvíz hatékony elvezetését, ezáltal javul a településrész általános környezeti állapota 
és elősegíti a település fenntartható működését.

A pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás mellett Aszód Város Önkormányzata 10 725 844.- Ft önerőt 
biztosított a projekt sikeres megvalósításához. A projekt megvalósításban résztvevők: Aszód Város Önkormányzata, 
mint Kedvezményezett, valamint a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság.

A projekt megvalósítása az MGT Kft. kivitelezésében történik.

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja: 2020. június 29.
Várható befejezés: 2021. április 26.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÖZMEGHALLGATÁS 2020
Kedves Aszódiak!

2020. évben három alkalommal és három helyszínen  lesz közmeghallgatás, az elsőre  
szeptemberben, a másodikra októberben, míg a harmadikra novemberben kerül sor.  

 Az  első közmeghallgatás helyszíne a lakótelepen lesz, a Kistérségi Gondozási Központban.

MEGHÍVÓ
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szeptember 17-én, csütörtökön 17:30 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk.

A közmeghallgatás helye:  Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Kérdéseiket előzetesen is feltehetik az alábbi e-mail címre megküldve: 
 polgarmester@aszod.hu, vagy írásban – levélben – benyújthatják az Aszódi Polgármesteri 

Hivatal (Aszód,  Szabadság tér 9. ) Titkárságán.
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Aszód Város Önkormányzata  
Esélyegyenlőségi Programja keretében 

Több, mint mozgás
címmel pályázatot ír ki tehetséges, aszódi lakhellyel ren-
delkező, egyéni- vagy csapatsportágban versenyszerűen 
sportoló, egészséges és fogyatékkal élő, 10-18 éves diákok 
támogatására.
A pályázat keretében három pályázó, egyenként bruttó 
50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban  
részesül.

Aszód Város Önkormányzata  
Esélyegyenlőségi Programja keretében 

Több, mint szórakozás
címmel pályázatot ír ki tehetséges, aszódi lakhellyel rendel-
kező, zenei vagy művészeti tanulmányokat folytató 10-18 
éves fiatalok támogatására.
A pályázat keretében három pályázó, egyenként bruttó 
50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban  
részesül.

Aszód Város Önkormányzata  
Esélyegyenlőségi Programja keretében 

Anyaként IS sikeres
címmel pályázatot ír ki aszódi lakhellyel rendelkező, 18 év 
alatti gyermeket nevelő és az élet egyéb területein is helytál-
ló nők tevékenységének elismerésére.
A pályázat keretében három pályázó, egyenként bruttó 
75.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban  
részesül.

A pályázatokat zárt borítékban, legkésőbb 2020. október 
1-ig kell beküldeni Aszód Város Önkormányzatának cí-
mezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy személyesen 
eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A borítékon min-
den esetben kérjük feltüntetni az adott pályázat címét: 
„Több, mint mozgás”, vagy „Több, mint szórakozás”, vagy 
„Anyaként IS sikeres”.

A pályázatok részletes részvételi feltételei Aszód Város  
honlapján (www.aszod.hu) olvashatók.

PályázatFELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Aszód Város közigazgatási területén 2020. augusztus 10. és 
szeptember 30. napja között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebtartóknak „Ebösszeíró adatlapot” kell kitölteni, min-
den egyes kutyáról külön-külön, az oltási könyv adatai 
alapján. Az adatlap egy példánya eljuttatásra került minden 
háztartás postaládájába, további példányok átvehetők a hi-
vatalban, illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról: 
www.aszod.hu 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Aszó-
di Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán, 
ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda: 08.00-12.00 óráig és 
12.30-16.00 óráig, péntek:08.00-12.00 óráig), illetve az aláb-
bi telefonszámon kérhető: 28/500-685

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szí-
veskedjenek kitölteni, aláírni és azt az ebösszeírási idő-
szak végéig, azaz legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig 
visszajuttatni:

• személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Titkársági Osztályára ügyfélfogadási időben, vagy

• postai úton, az Aszódi Polgármesteri Hivatalnak címez-
ve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.), vagy

• elektronikus úton, e-papír segítségével is beküldheti 
(ebben az esetben a címzett: Aszód Város Önkormány-
zata, az ügytípus: Mezőgazdasági, állat – és növény- 
egészségügyi ügyek, a témacsoport: Egyéb, a tárgy:  
Ebösszeírás), vagy

• e-mail-ben: aszod.titkarsag@aszod.hu

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének d) pont-
ja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi 
bírság megfizetésére kötelezhető.
Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy 
a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell 
jelenteni!

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Ballagó Katalin 
jegyző

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

 06 (28) 500-666 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
 Virágh Bálint  06 (30) 246-8749 

https://aszod.hu/
https://aszod.hu/


Az Országos Petőfi Sándor Társaság 
(OPST) célja, hogy szervezze és anyagi 
eszközeivel elősegítse a magyarság Petőfi 
képének teljesebbé és árnyaltabbá tételét, 
a Petőfi hagyományok ápolását, feldolgoz-
za és bemutassa a költő irodalmi és köz-
szereplői munkásságát. Fontos feladata a 
következő nemzedékek számára a Petőfi 
hagyományok tovább örökítése és az em-
lékezet életben tartása a határainkon túl 
élő magyarság körében is.
Az OPST 1985 óta minden évben más-más 
helyszínen rendezte meg a Petőfi Emlék-
helyek Országos Találkozóját (PEOT). 
Az első találkozónak Aszód és a Petőfi 
Múzeum adott otthont. A nevezetes ese-

ményen Novák Lászlóné, Kerényi Ferenc,  
Vágvölgyi József és Asztalos István adott 
elő Petőfi szerepéről, Petőfi hagyományá-
nak aszódi ápolásáról, a magyar színészet-
tel való találkozásáról, valamint a Galga- 
illetve a Rákos patakok térségében létezett 
kapcsolatairól, útjairól, eseményeiről. A 
PEOT immár 35 esztendős múltra tekint 
vissza, amely jelzi, hogy töreten a költő 
iránti tisztelet és érdeklődés.
A szeptemberben előttünk álló eseményt 
is kitüntetett figyelem kíséri, ugyanis kö-

zeleg a 2023-as esztendő, Petőfi születé-
sének 200. évfordulója, amely során 

Hazánk Kormánya mellett az  
Országos Petőfi Sándor Társaság 

is különböző események soroza-
tával kíván emlékezni költőóri-
ásunkra. Ezért is nagy megtisz-

teltetés számunkra, hogy idén 
Aszódra irányul a figyelem.

A szeptember 19-én megrendezendő 
emlékhelyi találkozónak az evangélikus 

gyülekezeti terem, a Petőfi Gimnázium 
Kollégiuma és a Petőfi Múzeum ad ott-
hont.
A program a gyülekezeti teremben 9 óra-
kor kezdődik. A jelenlévőket Kispálné  
dr. Lucza Ilona irodalomtörténész, 
az OPST elnöke, a kiskőrösi Petőfi  
Szülőház és Emlékmúzeum korábbi igaz-
gatója, Demeter Szilárd író, filozófus, mi-
niszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
főigazgatója, illetve Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármester köszönti.  Meg-
hívott vendégként az eseményen részt 
vesz H. Bagó Ilona, a Magyar Irodalmi  
Emlékházak Egyesülete elnöke.
A konferencián Dr. Asztalos István törté-
nész, a múzeum alapítója és korábbi igaz-
gatója Petőfi aszódi és környékbeli rokoni 
kapcsolatairól, Odler Zsolt muzeológus, 

a Néprajzi Múzeum főosztályvezetője, 
egyben az Önkormányzat Művelődési, 
Oktatási és Sport Bizottságának elnöke, 
az AVKK, így a múzeum korábbi igazga-
tója Koren Istvánról, Dr. Gyimesi Emese 
irodalomtörténész, Szendrey Júlia-kutató 
Szendrey Júlia gyermekeiről, Dr. Pénzes 
Tiborc Szabolcs irodalomtörténész, egye-
temi adjunktus pedig az aszódi Petőfi em-
lékhelyekről értekezik. 
A programban megzenésített Petőfi-ver-
sekkel közreműködik Erdélyi Molnár  
Klára, Németh Luca és Németh Péter. A 
konferenciát Asztalos Tamás alpolgármes-
ter, a múzeum korábbi igazgatója vezeti.
A konferencia után közgyűlést tart az 
OPST, majd Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester vezetésével a tagság és az 
érdeklődő közönség sétát tesz a városban 
a Petőfi emlékhelyek érintésével, amely a 
Petőfi Múzeum falán elhelyezett emlék-
táblánál koszorúzással zárul.
A sétát követően a Petőfi Múzeum Galéri-
ájában Kispálné dr. Lucza Ilona megnyit-
ja az idén 85 esztendős múzeumalapító, 
Petőfi-kutató, helytörténész Dr. Asztalos 
István munkásságát bemutató kiállítást.  
A kiállítást Klamár Balázs a múzeum tör-
ténésze Asztalos Istvánnal közösen ren-
dezi. A megnyitón közreműködik Erdélyi 
Molnár Klára, népzenekutató.

A rendezvény mindenki számára nyitott. 
Barátsággal hív és vár minden érdeklő-
dőt az Országos Petőfi Sándor Társaság és 
Aszód Város Önkormányzata

Asztalos Tamás
alpolgármester

Országos rendezvénynek adunk otthont
SZEPTEMBER 19-ÉN ASZÓDON TARTJA KONFERENCIÁVAL ÉS KÖZGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT  
34. EMLÉKHELYI TALÁLKOZÓJÁT AZ ORSZÁGOS PETŐFI SÁNDOR TÁRSASÁG

• Igazgatói tájékoztató
• Hozzászólások, egyebek 

• Beszámoló az elmúlt év munkájáról
• Beszámoló gazdasági helyzetünkről

Napirendi pontok:

MEGHÍVÓ 
Az aszódi  Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Öregdiák Baráti Egyesülete  

2020. szeptember 18-án, pénteken 15 órai kezdettel tartja évi rendes közgyűlését.
Helye:  VSZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium  

Aszód, Hatvani út 3. 

A választmány vezetősége nevében minden öregdiák társunkat sok szeretettel várjuk!
Vezér Anna ügyvezető elnök
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Múzeumi és olvasótáborok  
az AIKI szervezésében
Intézményünk az idei nyáron az Önkormányzat kérésére a szokásos három tábor  
helyett öt tematikus turnust hirdetett meg a gyerekeknek, fiataloknak. Minden 
korosztály megtalálhatta közöttük az érdeklődésének megfelelőt.  Ezek sor-
rendben a következők voltak: Kalózok, Kézműves, Kőkori, Egyiptom rejtelmei, 
Nomádok a múzeumban. A kollégák változatos és színvonalas programmal 
várták az érdeklődőket. A nyár folyamán – az ÁNTSZ előírásának megfelelően, 
a vírushelyzetre vonatkozó szabályokat betartva – táboronként 15 gyerek töl-
tötte nálunk az idejét (összesen 75 fő).
Köszönjük a sok segítséget a közösségi szolgálatos diákoknak, a támogatást a  
Vöröskeresztnek.

Külön köszönetet mondunk önkénteseinknek: 
Mike Hanka, Bodai János, Hegedűs-Nagy Csaba, Egervári György, Anghius  
Bettina és Vivien, Kocsis Kata, Péli Fanni, Erdélyi Zsuzsanna, Recski Janusz, 
Kiss Bálint, Dudás Judit, Bodó Barnabás

Köszönjük a foglalkozásokat és a közreműködést: Szirb György, Sáriné Papp 
Erzsébet és Zete kutyus, Bakos Anikó és Futár paripa, Szilágyiné Pápai Anna, 
Seregély Mirtill

Nagy Judit  gyermekkönyvtáros

Aki az elmúlt hetekben az aszódi Podmaniczky-kastély közelé-
ben járt, nem tudta nem észrevenni a sátorszerű állványzatot a 
kupola körül. Sokakban egyből felébredt a remény, hogy a mára 
Aszód jelképévé vált épület végre új életre kel és idővel eredeti 
pompájában ékesíti a várost. Az elgondolás nem teljesen alapta-
lan, bár egyelőre csak részleges felújításról, állagmegóvásról be-
szélhetünk, de tény, hogy valami végre elindult. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által kiírt pályázat nyertese, az 
EB HUNGARY INVEST Kft. fő profiljai közé tartozik a műem- 
lék felújítás. Az elmúlt évek során országszerte több értékes 
épületet mentettek meg az enyészettől, többek között a hatvani  
Grassalkovich-kastély felújítását is ők végezték. 

A jelenlegi, közel 290 millió forintos beruházás keretében az aszó-
di kastély tetőszerkezetét újítják fel, hogy ezután megkezdhessék 
a Sándor-szárny alatti freskó restaurálását. Az épület további vé-
delme érdekében új villámvédelmi tervet dolgoztak ki, amely a  
Sándor-szárny sarokpavilonjánál valósul majd meg. Ezzel egy idő-
ben a kastély körüli területek is megújulnak, a Mély utca felújítása 
is folyamatban van. 

A tervek szerint év vége felé befejeződnek a munkálatok.   
Vécsey László országgyűlési képviselő elmondása szerint az aszódi  
Podmaniczky-kastély további sorsa nagy mértékben függ attól, 
hogy sikerül-e a Nemzeti Kastély és Vár programba bekerülnie. A 
képviselő úr szerint erre most különösen jók az esélyek, mert Pest 
megye már külön régiót alkot ebben az uniós finanszírozási cik-
lusban, ami lehetővé teszi uniós pénzek bevonását is a műemléki 
felújításokba. 

ÁLLAGMEGÓVÁSI MUNKÁK 
KEZDŐDTEK A KASTÉLYBAN
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Idén második alkalommal gyűltek össze a város 
főterén a mozgáskedvelő aszódiak, hogy közö-
sen, egy hangulatos éjszakai futás keretében 
hódoljanak kedvenc sportjuknak. A rendezvény 
szervezője, Medvecki Zoltán nem titkolt szándé-
ka, hogy ezekkel az aktív estékkel hagyományt 
teremtsen az aszódi lakosság körében. Ebben az 
évben először június 27-én este 9 órakor lendült 
neki az öt kilométeres távnak a kerékpárosok-
kal kiegészült csapat a főtérről, a rajtindítást a 
polgármester úr vállalta. A Szent Iván-éji futás 
hangulatát a főtéren elhelyezett fáklyák lobogása 
adta, az esemény zavartalanságát a polgárőrség 

gépkocsis kísérete biztosította. Legutóbb au-
gusztus 20-án ismétlődött meg az egyre népsze-
rűbb program, a rutinosabbak már az útvonalat 
is ismerték. A résztvevők szinte kivétel nélkül 
teljesítették a távot, és fáradtan, mégis feldobód-
va és boldogan futottak be a célba. Aki kedvet 
kapott, csatlakozhat a következő alkalmakkor, 
a távtól sem kell megrettenni, akár sétálni is le-
het, a lényeg az együttlét és a mozgás. A tervek 
szerint az óévbúcsúztató futásra is lehet készülni 
december 31-én, amely a tavalyi évben is nagy 
sikert aratott.

A mindennapi kenyér
A hosszú, csendes hétköznapokat június végén 
újra gyerekzsivaj töltötte meg. Több, mint 50 hit-
tanos vette birtokba a Hitéleti Központ udvarát, 
és termeit. Mint egy falat kenyér, úgy hiányzott 
már mindenkinek a személyes találkozás. Újból 
együtt dolgozott az évek óta jól együttműködő 
csoportvezetői közösség.
A hét folyamán a „Mi Atyánk…” egy-egy kérését 
gondoltunk át, és ezt mélyítettük el a kiscsopor-
tos foglalkozásokon. A beszélgetések közben ké-
szültek mozaikképek, karkötők, országalmák…
Reggelenként játékos feladatokkal vártuk a 
résztvevőket. A lelki programok és a tízórai után 
sok-sok közös játékkal visszahoztuk a gyerekek 
életébe a közösségi élményt. Sokan most tanul-
ták meg a méta alapszabályait. De voltak sorver-
senyek, vizes ügyességi feladatok, labdajátékok 
és újból nagy sláger volt a számháború. A keve-
sebb mozgást igénylők karkötőt vagy decoupage 
képet készítettek, de igés színezők és papírálla-
tok alapanyaga is rendelkezésükre állt. 
Hála Istennek és köszönet mindenkinek, aki 
bármely formában is hozzájárult a tábor sikeres 
lebonyolításában.                                       (AMEn)

FUTÁS AZ ÉJSZAKÁBAN
Lelkes profik és amatőrök, akik nem riadnak vissza a kihívásoktól

https://aszod.hu/aszodi-tukor/


Elő a kertekkel!
ASZÓDI ELŐKERT SZÉPSÉGVERSENY 2020

Megmozgatta Aszód kertszerető lakosait a 
szerkesztőség kert pályázata. Lelkes tá-
mogatóinknak és segítőinknek köszön-
hetően nagyszerű díjak találtak gazdára, 
és módunk volt arra is, hogy egy külön-
díjat is kiosszunk a jelentkezők között. 
Aszód különböző pontjain, négy teljesen 
különböző stílusú kertet díjaztunk, ame-
lyek mindegyike külön kis csoda. 

Az első helyezett Veselits Beáta és édes-
anyja Veselits Kálmánné Julika lett, 
akiknek apró kertje igazi kis oázis a vá-
ros közepén. Talán ez volt az a kert, ahol 
a legkisebb helyen a legtöbb objektumot 
helyeztek el olyan módon, hogy mégis egy 
harmonikus összkép alakuljon ki. Kerti 
tó aranyhalakkal, pihenőpad, mesés szí-
nekben pompázó csüngő lobéliák a terasz 
körül, és szépen gondozott virágágyások 
tarkítják a kertet, ami nagy örömet okoz 

tulajdonosainak. Mivel sok növény van 
virágtartókban, így folyamatosan válto-
zik, frissül a virágállomány és ez folyama-
tosan munkát ad Julikáéknak. A kertbéli 
foglalatosság persze bőségesen megtérül, 
amikor a teraszon ülve, kávéjukat iszo-
gatva gyönyörködhetnek az eléjük táruló 
látványban.

A második díj nyertese, Gebei Szonja és 
férje egy mindenki által megcsodálható 
örökzöldekből ízlésesen összeválogatott, 
gazdagon beültetett előkertet hozott létre 
a házuk előtti részen. A minden évszak-
ban zöldellő ágyások igazi karaktert ad-
nak a háznak, és az otthon meghittségével 
köszöntik a hazaérkezőt.

A harmadik helyet Dr. Kolesza János és 
felesége kertje kapta, ahol viszont évsza-
konként különféle szépségek bújnak elő az 
ágyásokból és borulnak virágba. Tavasszal 
színpompás tulipánok, később rózsák, vi-
rágzó bokrok, egynyáriak és évelők váltják 
egymást. Az idős házaspár hosszú évtize-
dek óta műveli és szépíti kertjét, és, bár a 
fizikai munka már nem olyan egyszerű 
nekik, mint fiatal korukban, azért példásan 
rendben tartják és ápolják virágaikat, ame-
lyet minden arra haladó méltán csodálhat.

A verseny különdíját Pirkné László  
Melinda és a Falujárók útja 5/23. háztömb 
lakói nyerték el, akik egyedülálló módon 
egy madárcsicsergéses menedéket te-
remtettek a városi lakótelepen. Külön kis 
világba csöppen itt az arra sétáló, madá-
retetők és itatók, virágágyások, amelyek 
közé egy-egy paradicsom vagy paprika 
palánta is került, megmutatva a lakók  
ötletességét és szeretetét a zöld terület iránt,  
amelyet közösen gondoznak, szépíte-
nek. Biztosan állíthatom, hogy magam is  
ritkán hallottam annyiféle madárdalt 
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egyetlen helyen, mint ezen a lakóközösség által életben 
tartott aprócska városrészben.
Gratulálunk a nyerteseknek és kívánunk nekik még sok 
boldog, tevékeny, kertszépítéssel töltött évet, és minél 
több valóra vált ötletet. 

Köszönjük támogatóinknak, akik a díjakat felajánlották: 
az Aszódi Kertészetnek, 
az újtelepi Virágfarm virágboltnak, 
a Bella virágüzletnek, 
a Samu Gazdaboltnak és az 
Erzsike virágboltnak, valamint a 
Dimoni Design Stúdiónak az emlékplakettért. 

Külön köszönet Liki Szilviának, aki rengeteget  
segített a verseny lebonyolításában.

VIRÁGFARM
ASZÓD

Falujárók útja 6.

ERIKA  
VIRÁGÜZET  

Kartal, Petőfi tér 3.

Üzleteinkben várjuk  
kedves vásárlóinkat   
cserepes virágokkal, 
 ajándéktárgyakkal,  

szálas virágokkal.

Vállaljuk esküvők  
dekorálását, 

koszorúk készítését.

ASZÓDI  
KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI  

KEDVEZMÉNYEK!

CSERJÉK, FÁK, 
ÖRÖKZÖLDEK, 

ÉVELŐK
DÍSZFÜVEK

GYÜMÖLCSFÁK
KERTI SZERSZÁMOK,-

KESZTYŰK
CSEREPEK ÉS KASPÓK 

KERÁMIÁK
VIRÁGFÖLDEK

SZERVES ÉS  
MŰTRÁGYÁK

NYITVA: 
H-P 8.00-17.00  
Szo:8.00-14.00

(+36) 28 500 100 
(+36) 30 33 27 947

Bankkártyás fizetési 
lehetőség!
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A városok terjeszkedésével az ember egyre távolabb kerül a 
természettől, és egyre kevésbé tud harmóniában élni vele. Ez 
egyben rengeteg állatfaj életfeltételeinek romlását jelenti, ezért 
a veszélyeztetett fajok listája folyamatosan bővül. 

Talán egyszerűbb a helyzetük azoknak a bájos kis állatkáknak, aki-
ket szemlélve önkéntelenül is feléled az emberben a védelmező ösz-
tön, de mi a helyzet a sokszor inkább riadalmat kiváltó rovarokkal? 
Az irántuk való ellenszenv sajnos legtöbbször már egészen kisgyer-
mekkorban kialakul. Számtalanszor látjuk, hogy maga a szülő kelt az 
egyébként érdeklődő gyerekben félelmet, idegenkedést a saját reakci-
ójával, pedig fontosabb lenne megtanítani nekik, hogyan közeledje-
nek hozzájuk, mit tegyenek, és mit ne. Pánikba esés helyett érdemes 
megismerni a rovarcsaládokat, és a gyerekeknek is minél hamarabb 
elmagyarázni, hogy sok közülük nemcsak ártalmatlan, de hasznos 
is. Ilyen például a nagyobb mérete miatt félelmetesnek tűnő viszont 
ártalmatlan tőrösdarázs. Európa legnagyobb hártyásszárnyúja első-
sorban lemezescsápú bogarak lárváit fogyasztja. Elképesztő érzéke-
léssel deríti fel a talajban, fában megbúvó nagytermetű lárvákat, hogy 
a faanyagon keresztül, vagy a talajba ásva magát, megszúrja, speciális 
mérgével megbénítsa, majd belepetézzen. Kikelő lárváik aztán be-
lülről fogyasztják el a még élő pajort. A tőrösdarazsak éppen ezért 
nélkülözhetetlen elemei a kiskert, park, az ültetvény vegyszermen-
tes, biológiai alapú rovarok elleni védelmének. Jellemzően korhadt 
fatörzsekben, rothadó növényi részekkel kevert talajban telepednek 
meg, de a komposztban is felfedezhetjük őket. Az emberre többnyire 
ügyet sem vetnek, fullánkjukat csak akkor használják védekezésre, 

ha közvetlen veszélyt éreznek, tehát megfogni nem tanácsos őket.
Nagyon fontos, hogy mielőtt eszeveszett rovarirtásba kezdenénk, tá-
jékozódjunk arról, hogy a fészket, amit találtunk milyen rovarcsalád 
lakja. Az okostelefonok világában ez már nem is annyira bonyolult, 
számtalan alkalmazás áll a rendelkezésünkre, hogy kiderítsük akár 
egy fotó után, mivel van dolgunk. Annál is inkább, mert egy óriás 
tőrösdarázs természetvédelmi értéke 50.000 Ft, a természetben be-
töltött szerepe pedig felbecsülhetetlen. 

Zádori Mónika

ÁRTALMATLAN FULLÁNKOSOK A KERTBEN

Nőstény tőrösdarázs (a hím feje fekete)                                Fotó: Budai-Kovács Tímea

A recept saját fejlesztés, az a nagyszerű benne, hogy szinte bármi 
helyettesíthető bármivel. Ez nagyon jól illik ahhoz a szokásom-
hoz, hogy amikor megérkezünk egy idegen helyre – szerencsés 
esetben egy mediterrán országba – nagy kedvvel derítem fel a he-
lyi élelmiszerbolt kínálatát, és rögtön kiderül, miből fog állni az 
éppen aktuális nyaralós tészta. 

Az alaprecept a következő: Tegyünk fel egy fazék vizet forrni jó 
sok sóval, hogy a tészta ne legyen ízetlen. Egy olasz séftől hallot-
tam, hogy a tészta főzővizének legalább olyan sósnak kell lennie, 
mint a tengernek, és ki ne hinne egy olasz szakácsnak? 
Amíg a víz melegszik, el is készíthetjük a ragut. Kevés olívaolajon 
pirítsuk meg a kolbászt, esetleg szalonnát vagy sonkát, keverjünk 
hozzá néhány gerezd apróra vágott fokhagymát, és mielőtt még 
megégne, tegyük hozzá a felkockázott cukkinit, gombát vagy 
padlizsánt. Sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt pároljuk puhára. 
Adjunk hozzá még pár nagyobb, feldarabolt paradicsomot, vagy 
több apró, félbevágott koktélparadicsomot, esetleg olívabogyót és 
zöldfűszereket. Leginkább az oregánó és a bazsalikom illik hoz-
zá. Ezekkel rotyogtassuk még össze, közben tegyük bele a tésztát 
a lobogó vízbe. Legjobb, ha durumtésztát használunk és ügye-
lünk arra, hogy ne főzzük túl. Miután elkészült a tészta, szűrjük 
le és keverjük össze kevés zöldséges raguval, hogy a szósz min-
denhol jól átjárja. 
Tálalásnál minden adag tészta tetejére púpozzunk néhány ka-
nálnyi ragut és szórjuk meg bőven sajttal.  A tetejét díszíthetjük 
bazsalikombóbitával.

Nyaralós tészta
Biztosan mással is megesett már, hogy a családi nyaraláson is 
egyszer-egyszer főzőcskéznie kellett. Ilyen alkalmakra jól jön 
egy egyszerű, bárhol könnyen elkészíthető, mégis finom és 
kiadós étel. Nekünk ilyen a nyaralós tészta.

VÉDETT ÁLLATOK



• LÁTÁSVIZSGÁLAT 
minden nap, szombaton is

• INGYENES 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
gyermekeknek speciális 
PLUSOPTIX készülékkel

• Gyermek szemüvegkeretek 
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA
20% KEDVEZMÉNNYEL

• Minőségi szemüveglencsék 
30% KEDVEZMÉNNYEL

•• LÁTÁSV LÁT
minden nmin

• INGYENNG
SZŰRŐVSZŰRŐ
gyermekegyermeke
PLUSOPTPLUSOPT

• Gyermek • Gyerme
ÓRIÁSI VÓRIÁS
20% KED20% KE

• Minőségi
30% KED

2170 Aszód, Kossuth L. 34. (a postával szemben)
Tel/fax: 06 28 402121   |   www.hatalyakoptika.hu

Az akció időtartama: 
2020.08.01-10.01.-ig

A részletekről érdeklődjön 
üzleteinkben.

Az Ön gyermeke jól lát?
Gondoljon időben az iskolakezdésre!

1per4 hirdetes.indd   61per4 hirdetes.indd   6 2020.08.26.   17:22:472020.08.26.   17:22:47

LÉLEKHARANG 
TEMETKEZÉS

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS
2170 Aszód, Kossuth L. út 33. (Hátul az udvarban!)

(28) 400-113
Éjjel-nappal hívható: 
Dániel Jánosné e.v. 

06 (20) 972-8675
www.temetkezésaszod.hu

facebook.com/temetkezesaszod

ÉTELKISZÁLLÍTÁS A MEGÁLLÓ BISZTRÓBÓL
Aszód területén 1500 Ft feletti rendelés esetén  

a kiszállítás  ingyenes!

RENDELJ TŐLÜNK: 06 (30) 855-7527
Rendelésfelvétel: hétfőtől - szombatig 1000-1800-ig

Megálló BisztróMegálló Bisztró

az aszódi COOP parkolója mellett

Lángos Burger  
1250 Ft

Kézműves Lepény  
1250 Ft

Sajtos-tejfölös Lángos 
600 Ft

Nyitvatartás: hétfőtől-szombatig 600-1800-ig
Már SZÉP kártyával és bankkártyával is fizethetsz!

facebook.com/megallobisztroaszod

TELJES ÉTELKÍNÁLATUNK A FACEBOOKON

d mon
D E S I G N  S T Ú D I Ó

REKLÁMGRAFIKA - NYOMDA - EGYEDI KERÁMIÁK 
Aszód, Kossuth Lajos. u. 3. (Udvarház)
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http://hatalyakoptika.hu/
https://www.temetkezesaszod.hu/
https://www.facebook.com/megallobisztroaszod
https://www.facebook.com/Dimonidesig
http://aszodiallatorvos.hu/


PAVILON KONCERTEK ASZÓDON

Nyári zenei élmények
A nyár fergeteges programokkal köszöntött be Aszódon. Július 
végén és augusztus elején két nagyszerű koncerten szórakozha-
tott a közönség. 

Nagy várakozás előzte meg a CIMBALIBAND július 24-i  
koncertjét némi aggodalommal ugyan az időjárás miatt, ami kis 
híján meghiúsította a programot. Az eső miatt az utolsó pilla-
natban helyszínt kellett változtatni, a főtéri zenepavilon helyett 
a művelődési ház kamaratermében tartották meg a koncertet.  
Szerencsére ez semmit sem rontott az este hangulatán. 

A szép számmal összegyűlt közönség kezdésnek Bukovics János 
népi mesemondó előadásán derülhetett, majd a zenekar csapott 
a húrok közé tapsra, éneklésre és játékra buzdítva a hallgatósá-
got. A zenészek és a közönség között végül olyan összhang ala-
kult ki, ami egy igazán laza és oldott légkört teremtett. 

A zenekar vezetője, Unger Balázs elmondta, nagyon örül, hogy 
Aszódon léphet fel, hiszen zenei pályája is itt indult el a zene- 
iskolában Rónai Lajos tanítványaként, akinek többek között a 
népzene iránti érdeklődését és szeretetét is köszönheti. Az pedig 
őt is és zenésztársait is jóleső érzéssel töltötte el, hogy ilyen jó 
közönségnek zenélhettek.

A következő hétvégén, augusztus 2-án végre derült időben gyü-
lekezhettek a főtéren a zenerajongók, hogy újabb nagyszabású 
koncerten vegyenek részt. Ezúttal FERENCZI GYÖRGY ÉS AZ 
ELSŐ PESTI RACKÁK teremtettek igazi fesztiválhangulatot a 
téren. 

Ferenczi Gyuri régi motorosként, elmaradhatatlan szájharmoni-
kás szólóival repítette a közönséget az amerikai blues, rock and 
roll és a magyar népzene és költészet különös keveredéséből álló 
zenei világba.

A koncertek a KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG program  
keretében valósultak meg.

TOVÁBBI TERVEZETT PROGRAMOK:

szeptember 4. 19 óra  
Ed Philips and the Memphis Patrol koncert 
Főtér/Zenepavilon

szeptember 13. 18 óra 
Bartók Táncegyüttes Folklórműsora 
Főtér/ Zenepavilon


