
A hirtelen jött frontátvonulás és az elkéső hangtechnikus sem tudta az 
idei Szent István ünnepség méltóságát megtépázni. Az esemény benső-
séges hangulatát pedig az tette még teljesebbé, hogy testvérvárosunk, 
Nyárádszereda mintegy 50 polgára itt tett honosítási esküt. Vendége-
inket polgármesterük, Tóth Sándor is elkísérte. (Folytatás a 7. oldalon.)
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Aszód Város Közéleti HAVilApjA Ingyenes kiadvány XXV. évfolyam, 9. szám | 2013. szeptember

Jelentős változások

iskolai körkép  
a tanéVkezdésről
Szeptember elsejétől alaposan 
megváltozott az iskolák élete. Élet-
be lépett ugyanis az új köznevelési 
törvény, amely számos változást 
hozott, mind az általános, mind a 
középiskolák esetében. Ezekről és 
az iskolakezdés egyéb részleteiről 
igyekeztünk tájékozódni az érin-
tett vezetőknél, szakembereknél. 

A Csengey Gusztáv Általános Iskola két épüle-
tében szeptember 2-án összesen 508 tanuló ült 
padba. Nekik a legnagyobb változást az jelenti, 
hogy 16 óráig az iskolában kell maradniuk, és 
részt venniük az iskola által szervezett foglal-
kozásokon, szakkörökön, [...] 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Nos, odaér, tudta meg lapunk Baksza Jó-
zseftől, a Magyar Kémény Kft. gödöllői ki-
rendeltségének vezetőjétől, aki elmondta, 
munkatársai a kirendeltségi területükhöz 
tartozó települések kéményeit egy meghatá-
rozott ütemterv szerint évente kétszer elle-
nőrzik, és ha szükséges, kotorják is. Termé-
szetesen előzetes kérésre többször elvégzik a 
tisztítás műveletét, de ezt már külön díjazás 
ellenében.

(Folytatás a 9. oldalon)

2013. augusztus

 A rezsicsökkentés miatt torlódnak a munkák

a kéMények is igénylik a karbantartást
a rezsicsökkentés híre nem könnyítette meg idén a kéményseprők dolgát, főleg az első 
félév végén, amikor már bizonyossá  vált, hogy a kormány döntése július elsejével a ké-
ményseprés díját is jelentősen csökkenteni  fogja. több állampolgár is azt kérte tőlük, 
amikor becsengettek, hogy ellenőrizzék és kikotorják a kéményt, hogy menjenek  vissza 
később, amikor már az új díjtételek lesznek érvényben. nem volt ez másként aszódon sem. 
Ma ugyanezek az ügyfelek arról érdeklődnek, odaér-e még a tüzelési szezon kezdete előtt a 
kéményseprő, hogy kitisztítsa kéményüket.
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 ☐ Módosította a képviselő-testület az ön-
kormányzat 5/2013 önkormányzati ren-
deletét a 2013. január 1. és 2013. június 30. 
között pótelőirányzatként biztosított állami 
támogatások, átvett pénzeszközök, a képvise-
lő-testület által vállalt kötelezettségvállalások, 
valamint a saját bevételek előirányzatának 
növelése miatt. A bevételi és a kiadási oldalt 
egyaránt 12 millió  576 ezer Ft-tal növelték, így 
a város költségvetésének főösszege 1 milliárd 
420 millió 179 ezer Ft-ra módosult. 

 ☐ Beszámolót hallgatott meg a képvise-
lő-testület az önkormányzat 2013. év első fél-
évi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről. 
Erről külön cikkben olvashatnak. A számada-
tok megtalálhatók Aszód város honlapján. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület az adós-
ságkonszolidációval kapcsolatos teendőkről 
szóló előterjesztést. Ebből kiderült, az állam a 
860 millió Ft-os adósságából 390 millió Ft-ot 
vállalt át. Az adósságkonszolidációs folyamat 
egyébként kétkörös, még az első fordulója sem 
zárult le, így az, hogy pontosan mennyi tartozás 
marad, csak az elkövetkezendő napokban de-
rül ki. Az önkormányzatnak azt azonban már 
szándéknyilatkozatban jeleznie kellett, hogy 
részt kíván venni a második fordulóban, amely 
során az állam valamilyen formában a bankkal 
együttműködve ezt az összeget is konszolidálja. 

 ☐ Létszámrendezésre került sor a város in-
tézményeiben. Az erről szóló előterjesztést el-
fogadta a képviselő-testület. Eszerint a Városi 
Óvodában 2013. szeptember 1-jétől 2 fő peda-
gógiai asszisztensi és 1 fő óvodatitkári álláshely 
bővítést engedélyezett a grémium a nevelő 
munkát segítő alkalmazottak finanszírozott 
létszáma terhére. A Polgármesteri Hivatal fel-
adat átszervezésével a köztisztviselői létszámot 
2013. szeptember 15-től egy álláshellyel csök-
kentették, ugyanakkor közigazgatási szervnél 
foglalkoztatott munkavállalóként munkavi-
szonyban foglalkoztatásra egy álláshelyet enge-
délyeztek. A köznevelési intézmények takarítói 
2013. október 1-től a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Műszaki Osztályához fognak 
tartozni közigazgatási szervnél foglalkoztatott 
munkavállalóként, a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkaviszonyban látják el 
a feladatot. A Podmaniczky Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény takarítási feladatai ellá-
tásához 0.5 álláshelyet engedélyezett a testület 
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mű-
szaki Osztályához rendelve.

 ☐ Döntött a grémium a Kard utcában tör-
tént partfalomlás miatt benyújtott vis mayor 
pályázattal kapcsolatban. A károk helyreál-

lításának tervezett összköltsége 15.200.000 
Ft. melynek 10 %.-át, azaz 1.520.000 Ft-ot az 
önkormányzatnak biztosít saját forrásból, egy 
korábbi határozata alapján. A 2013. augusz-
tus 1-én meghozott miniszteri döntés szerint 
Aszódnak bruttó 13.680 000 Ft került jóvá-
hagyásra. A pályázat beadásához szükséges 
műszaki szakértő vélemény elkészítésére az 
idő rövidsége miatt három, erre jogosultággal 
rendelkező cégtől kértek ajánlatot. A legked-
vezőbbet a Geoteszt Környezetgazdálkodási 
és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. adta, amely 
tartalmazza a helyreállítási munkálatok elvég-
zéséhez szükséges talajmechanikai feltárások 
és engedélyesi és kivitelei tervek elkészítését 
nettó 760.000 Ft + ÁFA összegben. A kivite-
lezési munkálatokra az ajánlattételi felhívást 
a tervező által készített dokumentumok be-
érkezése után lehet megindítani 3-3 árajánlat 
bekérésével. Egy másik káresemény - a Kard és 
Tarsoly utca sarkán beomlott pince – ügyében 
viszont még nincs állami döntés. Ha nem kap 
rá támogatást a város, saját költségén kell elvé-
geztetnie a pince tömedékelését. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola villámhárító rend-
szerének kiegészítésére beérkezett pályázatok 
elbírálásáról szóló előterjesztést. Eszerint a 
munkát a Contactus 2000 Kft. végezheti el 
bruttó 1 millió Ft 991ezer 830 Ft összegért. 

 ☐ Ismét pályázik Aszód az Európa a polgá-
rokért 2007–2013. című rendezvénysorozatra. 
A brüsszeli központ által kiírt felhívás megva-
lósítására természetesen 2014-ben kerül sor. A 
programtervezetet már el is küldte az önkor-
mányzat, amelyet Brüsszelben visszaigazoltak. 
A döntés még ebben az évben megszületik. 
Városunk a XXIII. Aszód Fesztivál és IV. Test-
vérvárosi találkozó című rendezvény megszer-
vezéshez remél európai uniós támogatást.

 ☐ Nem adott nevet a képviselő-testület az 
5024. helyrajzi számú területnek. A névadást 
egy ingatlantulajdonos kezdeményezte, az in-
gatlanához vezető útnak szeretett volna nevet 
adatni. Ezzel kapcsolatban azért volt elutasító 
a grémium, mert az odavezető földút magánút. 

 ☐ Módosította korábbi, az Aszód és Társult 
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulás társadalmi megállapodásával kap-
csolatos határozatát a képviselő-testület. Erre 
a szakelöljárók észrevételei miatt volt szükség. 
Az önkormányzat ezeket az észrevételeket be-
építette a módosított megállapodásba. 

 ☐ A képviselő-testület ezt követően jelentést 
hallgatott meg a lejárt határidejű határoza-
tokról és a két ülést között tett intézkedések-
ről, majd az Egyebek című napirendi pont 
megtárgyalása következett. A nyílt ülés ezt 
követően zárttá alakult, ahol is a grémium két 
napirendi pontot tárgyalt meg. 

Rácz Zoltán

 ☐ Nincs lényegi változás a Verseggel való 
közös önkormányzati hivatal létrehozásával 
kapcsolatos ügyben. Ez derült ki az első na-
pirendi pontból. Legutóbb júliusban történt 
egyeztetés a Pest megyei Kormányhivatalban 
Verseg polgármesterével, Rácz Jánossal, va-
lamint dr. Danka Ferenccel, a kormányhi-
vatal törvényességi főosztályának vezetőjével 
és munkatársaival. A tárgyalás nem vezetett 
eredményre. Ezt követően a Pest Megyei Kor-
mányhivatal döntési kötelezettség elmulasztá-
sa iránt indított pert az aszódi önkormányzat 
ellen, amelyre válaszul az önkormányzat el-
lenkérelmet nyújtott be, mivel a közös hivatal 
létrehozásához szükséges döntéseket Aszód 
Város Képviselő-testülete meghozta. Az ügyről 
részletesen lapunk előző számában olvashattak. 

 ☐ Ismét lesz az Idősek Világnapja Alkalmából 
rendezendő nagyszabású ünnepség, amelyet ok-
tóber 11-én tartanak a Csengey Gusztáv Általános 
Iskola tornatermében. A Kistérségi Gondozási 
Központ kérelme azért került be a képviselő-tes-
tület elé, mert költségvetésén belül pénzösszeget 
kellett átcsoportosítani, amelyhez a grémium en-
gedélye szükséges. Az átcsoportosítást egy nem 
szavazat mellett fogadta el a testület.

 ☐ Tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a 
Medcenter Nonprofit Kft-vel folyó elszámo-
lást egyeztető tárgyalásokról. Mint ismeretes, 
korábban ez a cég üzemeltette a Szakorvosi 
Rendelőintézetet, ám idén március 31-én fel-
mondta a szerződést. Az elszámolást tekintve 
van, amiben teljes az egyetértés a két fél között, 
ám néhány pontban – pl. a vállalt és végrehaj-
tott fejlesztés összegét tekintve –van eltérés, 
emiatt további egyeztetés szükséges. A beszá-
molót a képviselők tudomásul vették. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és nem 
lakás célú helyiségek bérletének és elidegení-
tési szabályairól, a lakbérek,bérleti díjak mér-
téknek megállapításáról szóló rendeletet, mely 
2014. január elsejétől lp hatályba. A változások-
ról a későbbiekben tájékozódhatnak lapunkból. 

 ☐ Megtörtént a civil szervezetek által be-
nyújtott pályázatok elbírálása. Három szer-
vezet – az Aszódi Városi Nyugdíjasklub, a 

Cukorbetegek Egyesülete és a Galgamenti 
Nyugállományú Honvédők Egyesülete – pá-
lyázott, és nyert el összesen 290 ezer Ft támo-
gatást. Maradványértéken maradt 160 ezer Ft, 
amelyre szeptember 30-ig még lehet pályázni.

 ☐ Módosította éves közbeszerzési tervét 
a képviselő-testület. Erre azért volt szükség, 
mert két meghívásos közbeszerzési pályázatot 
ír ki az önkormányzat. 

 ☐ Tárgyalt a képviselő-testület a Napsugár 
Óvoda felújításával kapcsolatos kiegészítő mun-
kákról, amelyről külön cikkben olvashatnak. 

 ☐ Ugyancsak a Napsugár Óvoda felújítá-
sával volt kapcsolatos a következő napirendi 
pont is. A pályázati pénzt nyerő építtetőnek 
– jelen esetben az önkormányzatnak – nyilvá-
nosságot kell biztosítani egy úgynevezett „B” 

típusú hirdetőtábla elkészíttetésével és felál-
lításával. A grémium a bizottságok javaslata 
alapján három pályázó közül az aszódi Poli-
sign Kft-t bízta meg a tábla elkészítésével. 

 ☐ Tájékoztatót hallgatott meg a képviselő-tes-
tület a József Attila köz 262/2 helyrajzi számú 
ingatlan bontásáról. Mint arról korábban már 
beszámoltunk, a Pest Megyei Kormányhivatal 
bontásra kötelezte az önkormányzatot, mivel 
az ingatlan életveszélyesnek bizonyult. A bon-
tást elkezdték, az életveszélyt megszüntették. A 
bontási munkák befejezéséhez további egyez-
tetés szükséges a Galga COOP Kft. vezetésével, 
ugyanis a tulajdonába került. A bontás csak a 
cég hozzájárulásával folytatható, ugyanis a foly-
tatás az ő épületrészüket is érinti a telekhatáron. 
Az önkormányzat mindezek miatt kérelmezte 
a Járási Építési Hivatalnál a bontás elvégzésére 
adott határidő kitolását. 

önkorMányzati hírek
A tervezettnél egy héttel később ülésezett az aszódi képviselő-testület, amelynek összesen 20 napirendi pon-
tot kellett megtárgyalnia, ebből kettőt zárt ülés keretében. A napirendi pontok előtt Sztán István polgármester 
bemutatta a képviselőknek Skuczi Erikát, a Csengey Gusztáv Általános Iskola frissen kinevezett igazgatóját, és 
Horváth Krisztina tankerületi igazgatót. Utóbbi  hölgy a bemutatást követően a tankerület féléves beszámolóját 
is megtartotta, amelyről külön cikkben olvashatnak.

Ha az aszódi pályázat nyer Brüsszelben, létrejöhet  
a IV. Testvérvárosok Találkozója. Kép a 2010-es találkozóról .    
Fotó: Hídi Szilveszter
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TanévkezdésTanévkezdés

[...] egy meghatározott időszakban pedig a 
leckét is meg kell csinálniuk, illetve tanulni-
uk. A  délutáni iskolai elfoglaltságtól mente-
sülhet a gyermek, amennyiben szülője jelzi, 
nem tart erre igényt, mert otthon van, ki vi-
gyázzon rá.

– A  törvényhozók a rendelkezéssel azt 
kívánják elérni, hogy délután ne legyen 
csellengő kisdiák, a szülők abban a nyu-
godt tudatban dolgozhassanak, gyermekük 
biztonságban van – tájékoztatta lapunkat 
Horváth Krisztina tankerületi igazgató. – 
Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, nem a 
klasszikus napköziről van szó, a délutáni fog-
lalkozások célja részben az esélyek kiegyenlí-
tése, részben pedig a diákok számára értékes, 
tartalmas foglalkozások biztosítása. A  tanu-
lók nem osztálykeretben, hanem vegyes cso-
portokban lesznek hasonló érdeklődésű vagy 
épp hasonló nehézségekkel küzdő társaikkal. 
Természetesen ebben az időszakban a leckét 
is meg kell írniuk és tanulniuk, így optimális 
esetben otthonra már nem marad iskolával 
kapcsolatos kötelességük.

Az  általános iskolában idén már nemcsak 
kettő, hanem négy osztálynak van mindennap 

testnevelés órája, amikhez nem könnyű hely-
színt biztosítani. A Tankerület és a Petőfi Sán-
dor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola 
és Kollégium együttműködésében kedden 
délutánonként a Csengey iskola diákjai hasz-
nálhatják a gimnázium tanuszodáját, mégpe-
dig – mivel ugyanaz a két iskola fenntartója – 
térítésmentesen. 

Az iskola tanárai a törvény adta változásokon 
túl új vezetőt is kaptak: meglepetésre ugyanis 
nem a korábban megbízott iskolaigazgató, La-
katos Csilla pályázata nyert – noha elképze-
léseit a tantestület, és a képviselő-testület a vé-
leményezési jogával élve támogatta –, hanem 
egy külsős pályázóé, Skuczi Erikáé, aki Gal-
gagyörkről érkezett az iskola élére. Horváth 
Krisztina ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, 
az igazgatók kinevezéséről a minisztérium 
dönt.  

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és 
Kollégium idén jubileumot ünnepel: kerek 20 
évvel ezelőtt indult újra városunkban az evan-
gélikus egyházi oktatás. Az  iskola ebből az 
alkalomból jubileumi évkönyvet ad ki, 2014. 
június elején pedig ünnepséget rendez. Addig 
persze még teljesíteni kell a tanévet, ami szá-

mos változást hoz ebben a gimnáziumban is.
dr. Roncz Béla igazgató tájékoztatása szerint 

704 diák ült be itt az iskolapadba. A kilencedik 
évfolyamban egy osztállyal kevesebb indult. 
Változás, hogy természettudományos képzés 
kezdődött biológia-kémia szakpárral, de ez 
csak idén lesz így, jövőre tantárgyanként, ma-
gyarból, matematikából, angolból, németből 
és biológiából hirdetik meg az emelt szinteket. 
Az iskola saját erőből, mintegy 10 millió Ft ösz-
szegért alakított ki egy természettudományos 
szaktantermet, de vár egy természettudomá-
nyos pályázat eredményhirdetésére is, amely-
re szeptemberben kerül sor. Ha azon nyer az 
iskola, még egy laboratórium és szertár épül-
het. A nyáron megújult a kollégium épülete is, 
amely jelenleg 66 fő befogadására képes.

A  gimnázium vezetője bízik abban , hogy 
tanuszoda építésére is lehet pályázni a közel-
jövőben. Az iskola kész tervvel rendelkezik, és 
önerőt is tartalékol, hogy pozitív döntés esetén 
azonnal startolni tudjanak rá. 

A munkaidő növekedése az egyházi gimná-
zium pedagógusait is érinti, nekik is heti 32 
órát kell benn tartózkodniuk, ebből 26 órában 
lesznek a diákokkal együtt tanóra, szakkör, 

jelentős Változások
Iskolai körkép a tanévkezdésről (Folytatás az 1. oldalról)
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De nemcsak emiatt volt rendhagyó az idei kez-
dés. Az  iskolások mellett ezúttal az óvodások 
is felsorakoztak, a Napsugár Óvoda felújítá-
sa miatt ideiglenesen ők is itt kaptak helyet. 
Az iskolát Skuczi Erika személyében új igaz-
gató irányítja, akit először láthattak a szülők 
és a gyerekek, és bemutatkozott a tankerületi 
igazgató, Horváth Krisztina is. 

A  Himnusz elhangzását követően elsőként 
Sztán István polgármester köszöntötte a va-
kációról vissza térő pedagógusokat és a kisdi-
ákokat, majd elsőként a felnőttekhez szólt . Be-
szédében hangsúlyozta, hisz abban, hogy az új 
köznevelési törvény az eredményesebb munkát 
segíti majd, és tiszta erkölcsű, egészséges fiatalok 
kerülnek ki az oktatási folyamat végén az aszódi 

iskolák falai közül.  Azt is kiemelte, a diákok, a 
pedagógusok, és a szülők hármas összefogásával 
lehet csak eredményes munkát végezni. A város 
első embere szólt arról a városban terjedő plety-
káról is, amely szerint az önkormányzat be kí-
vánja záratni a Rákóczi utcai iskolaépületet. 

– Aszód lakosai megszámlálhatatlan sok társa-
dalmi órában segítették az iskola építését. Tisztá-
ban vagyunk az erős érzelmi kötődéssel, így szóba 
sem kerülhet a bezárás. Ez az épület továbbra is 
az aszódiakat és a köznevelést szolgálja majd – 
jelentette ki a polgármester, egyben azt is meg-
ígérte, a képviselő-testület mindent megtesz a 
megfelelő feltételek biztosítására. 

A  város első embere beszéde végén köszön-
tötte az aszódi tankerület igazgatóját, Horváth 
Krisztinát, gratulált az új igazgató, Skuczi Eri-
ka kinevezéséhez, majd virággal köszönte meg 
az egy évig megbízott igazgatóként dolgozó 
Lakatos Csilla munkáját.  

A  tankerületi igazgató, Horváth Krisztina 
– tekintettel a késői kezdés miatt egyre türel-
metlenebb diákokra – néhány mondatos kö-
szöntője után mikrofonhoz kérte Skuczi Erika 
igazgatónőt, aki azzal kezdte beszédét, hogy 
háromgyermekes anyukaként tudja, a gyerekek 
ilyenkor alig akarják elhinni, hogy máris véget 
ért a vakáció. Arra kérte az iskola tanítványait, 
rázódjanak bele ismét a munkába, győzzék le 
lustaságukat, félelmeiket, közönyösségüket, és 
tanulásra összpontosítsanak, mert csak így lehet 
a tanítási napokat széppé és eredményessé tenni.

 Az igazgatói beszédet az osztályfőnökök be-
mutatása követte, majd a harmadik osztályosok 
vidám, az iskolakezdést bemutató jelenete zárta 
az ünnepséget. Kezdődhet az érdemi munka. 

R. Z.  

Csak összefogással lehet  
eredMényes Munkát Végezni
Rendhagyó tanévnyitó a Csengey iskolában
Ünneplőbe öltözött gyerekek, csillogó szemek, megölelt tanító nénik, a vi-
szontlátás örömének zsivaja, a tiszta, felújított tantermek jellegzetes illata. 
Ez jellemezte a Csengey Gusztáv Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége előt-
ti perceket. Aztán mire elkezdődött volna az ünnepség, megeredt az égbolt 
csatornája, így kezdés helyett a tornaterembe való levonulás következett.
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példaértékű a tankerület és az önkorMányzat együttMűködése
Január elsejétől vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskolák fenntartását, így az aszó-
diakét is. Az eltelt félév tapasztalatairól számolt be a képviselő-testület előtt Horváth Krisztina tanke-
rületi igazgató, aki példaértékűnek nevezte az aszódi önkormányzat és a tankerület közötti kapcsolatot.

Az aszódi tankerület a volt GAMESZ épületében 
működik, mégpedig a volt aszódi kistérség iro-
dáiban, melyet az önkormányzat az első perctől 
kezdve biztosított az új szervezetnek. Sajnos az 
országban nem mindenütt volt ennyire általános 
a segítőkészség a települések részéről – jegyezte 
meg beszámolója során a tankerületi igazgató. 

Az  aszódi tankerületben hét munkatárs dol-
gozik, közülük egy jogi személyügyi referens, 
egy tanügyigazgatási referens, két pénzügyi 
referens, egy titkársági munkatárs és van egy 
üres álláshely, melyre tanügyes munkatársat 
keresnek. A  kollégák közül ketten korábban a 
kistérségi iroda munkatársai voltak. A tankerü-

lethez tíz intézmény – kilenc iskola és egy peda-
gógiai szakszolgálat – tartozik. A  tanévet 2800 
tanulólétszámmal és mintegy 300 pedagógussal 
kezdték. Utóbbi létszám azért nem pontos, mert 
a némiképp növekvő óraszám miatt az átlagos-
nál nagyobb volt a pedagógusok mozgása. Ezzel 
kapcsolatban Horváth Krisztina kiemelte, az it-
teni tankerületben nem kellett státuszt igényelni 
egyetlen iskolában sem, a feladatokat el tudják lát-
ni a meglévő létszámmal. Annak rendje és módja 
szerint elkészült a tantárgyfelosztás és megindult 
a tanév. Az viszont tény, hogy néhány pedagógus 
áttanít, vagyis ahhoz, hogy a szakos ellátás bizto-
sított legyen, több iskolában is kell órát adnia. 

Az  elmúlt hetekben a különféle médiumok-
ban arról lehetett olvasni, hallani, hogy a tan-
könyvellátás nem megfelelő, problémát okozott 
a szülők késői befizetése, elfelejtettek tanári pél-
dányokat küldeni stb. Horváth Krisztina ezzel 
kapcsolatban pozitív tapasztalatokról tudott 
beszámolni, a könyvek rendben és időben, a 
megfelelő példányszámban megérkeztek. 

Az Aszódi Tankerülethez tartozó négy iskolá-
ban igazgatóváltásra is sor került, mert lejárt az 
igazgató vezetői megbízatása vagy a korábbi ve-
zető – pl. Kartalon – nyugdíjba ment. A Csengey 
Gusztáv Általános Iskola új vezetőjének megbí-
zatása augusztus 16-án kezdődött, és öt évig tart. 
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Méltóságteljes ünneplés 
állaMpolgári eskütétellel
Augusztus 20-i megemlékezés Aszódon  (Folytatás az 1. oldalról.)

aszódi fiatalok obernburgi élMényei
Kirándulás a 700 éves testvérvárosba

Megérkezésünkkor Walter Berninger pol-
gármester úr, szélesre tárt karokkal köszön-
tött minket. A valamivel több, mint 2 órás 
ünnepség alatt megismerhettük Obernburg 
város történelemét, fejlődését, növekedésének 
fontosabb lépéseit. A polgármester úr köszön-
tő beszédében külön köszöntötte városunkat 
is. Felszólaltak a városhoz valamilyen módon 
kötődő politikusok, képviselők. A beszédek 
között hallhattuk a fiataljaink által is jól ismert 
testvérvárosi zenekar koncertjét. 

Miután mindenki eléggé elfáradt és kifogyott 
a szóból, szeretetvendégséggel jutalmazták a 
kitartó hallgatóságot. Az egyik legnépszerűbb 
hely a pálinka kóstoló asztal volt. Itt állt meg 
mindenki, hogy váltson egy-két jó szót régen 
látott barátaival.

Obernburg város polgármestere azért, 
hogy fiataljaink még többet láthassanak a vá-
rosból és a régióból, anyagi támogatással se-
gített, mind az utazásunk költségébe, mind a 
városi ünnepségen fellelhető ételfinomságok 
árába is.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
Walter Berninger polgármester úr szíves tá-
mogatásáért és szeretettel teljes segítségéért.

Fischl László

tehetséggondozás vagy éppen felzárkóztatás 
keretében. A  diákok szemszögéből nézve a 
változást, az biztos, hogy az ötödik, hatodik 
osztályosoknak is 30 feletti óraszámot kell 
teljesíteniük, így délután kettőig, fél háromig 
biztosan az iskolában lesznek, míg a gimnázi-
umi felső tagozatosoknak akár négyig, fél ötig 
is lehet elfoglaltságuk. A tanulók valószínűleg 
annak sem örülnek majd, hogy ebben a gim-
náziumban is bevezetik a digitális naplót, így 
szüleik naprakészen tájékozódhatnak az isko-
lában nyújtott teljesítményükről. 

Lapzártánkkor még nem volt pontos adat a 
Ceglédi Megyeközpontú Tankerülethez tar-
tozó Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium tanulói létszá-
máról, mivel még jelentkeztek ide új tanulók, 
meg mentek is el, de az biztos, hogy valamivel 
700 fölött vált véglegessé ez az adat. A tanin-
tézmény 4 osztályt – két gimnáziumit és két 
szakközepest – indított, ez eggyel kevesebb 
a megszokottnál. A  csökkenésben része van 
annak is, hogy kifut a hatosztályos gimnázi-
umi képzés. 

A  képzési irány nem változott az iskolában, 
így az egyik gimnáziumi osztályban francia 
kéttannyelvű képzés folyik, míg a másik gim-
náziumi osztály diákjai heti öt órában tanul-
nak angolt, illetve németet.  A  szakközepes 
tanulókat a közismereti tantárgyak mellett 
informatikára, illetve gépészeti ismeretekre 
képezik. A  fiatalok az érettségi után két éves 
oktatást követően elektrotechnikus, illetve gé-
pésztechnikus végzettséget szerezhetnek. Cso-
bán Attila igazgató elmondása szerint mind-
két szakma keresett, amit jól mutat az is, hogy 
a hatvani Bosch cég az első félévet követően az 
arra érdemes tanulókat ösztöndíjban részesí-
ti, és szinte biztos, hogy a képzés végén állást 
kínál nekik. De kapósak az itt tanuló diákok a 
Samsung jászfényszarui üzemében is.

Aki akar tanulni, komolyan veszi a képzést, 
megalapozhatja a jövőjét – állítja az igazgató, 
aki szerint a CNC vezérlésű gépekhez értő gé-
pésztechnikusoknak legalább ilyen jók a pá-
lyakezdési esélyeik. 

Az  állami gimnáziumban – tekintettel a 
gyereklétszám csökkenésére – szintén kere-

sik azt a képzési irányt, amely az elkövetke-
zendőkben is biztosítja az elegendő tanulói 
létszámot.

Ami a fejlesztést illeti, a nyáron megkezdték a 
tanuszoda belső festését, és ez a munka lapunk 
megjelenéséig befejeződött. Az  iskola saját 
karbantartóival oldotta meg a feladatot. 

Az igazi megoldás a tető újraszigetelése vol-
na, ám erre sajnos nincs pénz. Így tudomásul 
kell vennünk, hogy három évente – ennyi idő 
alatt ázik át a plafon – festeni kell – magyaráz-
ta az igazgató. 

Az viszont jó hír, hogy mivel a környék vala-
mennyi általános iskolája állami fenntartású – 
csakúgy, mint a Petőfi gimnázium, – az uszoda 
szabad óráit ezentúl térítésmentesen vehetik 
igénybe az ő diákjaik is. A lehetőség meghirde-
tésre került, s az érdeklődés máris meghaladja 
ezt a kapacitást. A  gimnázium mindemellett 
– szerény térítés ellenében – meghagyja a vá-
ros lakói számára is a szabadúszás lehetőségét. 
Az időpontokról a gimnázium honlapján lehet 
érdeklődni. 

R.Z. 

Nagy ünnep egy város életében, amikor megéli a 700 születésnapját. 
Mint olvashattuk az Aszódi tükör előző számában, Aszód testvérváro-
sa, Obernburg ebben az évben megélhette ezt és mi, aszódi evangélikus 
fiatalok részesei lehettünk ennek.
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Az ünnepség szervezői két ok miatt is idegesked-
hettek: egyrészt azon, hogy lesz-e vihar ebben 
az időpontban Aszódon és környékén, másrészt 
azon, megérkezik-e a hangtechnikus, utóbbi 
ugyanis a kezdés előtt pár perccel még nem volt 
sehol, és telefonon is elérhetetlennek bizonyult. A 
vihar szerencsére elkerülte városunkat, a műsza-
ki szakember viszont csúnyán lemaradt a kezdési 
időpontról, így az ünnepség ökumenikus isten-
tisztelet része hangosítás nélkül kezdődött. 

A történelmi egyházak képviselői közül ez-
úttal Urbán Gedeon baptista lelkész hirdetett 
igét, míg a kenyeret Lőrincz Csaba evangéli-
kus lelkész áldotta meg. 

A megáldott kenyér kiosztását követően 
Sztán István polgármester ünnepi beszéde 
következett. Városunk első embere kihangsú-
lyozta: Szent István tetteivel a ma emberének 
is tud üzenni, fiához, Imre herceghez írott in-
telmei pedig mára is érvényes erkölcsi, eszmei 

tanácsokat hordoznak. Államalapító királyunk 
nagysága elszántságában, ugyanakkor kegyes 
türelmében rejlett, mely tulajdonságok segítsé-
gével egy nemzetépítő koncepciót tudott vég-
hezvinni. A mára vonatkoztatva Sztán István 
kihangsúlyozta, csak összefogással, türelem-
mel, közös erőfeszítéssel tudjuk élhetővé tenni 
országunkat, benne városunkat és családunkat. 

A hagyományoknak megfelelően idén is sor 
került kitüntetések átadására. A képviselő-testü-
let posztumusz díszpolgári címet adományozott 
Kovács Istvánnak, egykori iskolaigazgatónak. A 
kitüntetést Kovács István fia, Kovács …… vette át. 

Aszód Városért kitüntetést adományozott 
a képviselő-testület Kovács Ferencnének, az 
Aranykapu Bölcsőde vezetőjének. Aszód Vá-
ros Sportdíját idén Bobály István hegymászó 
vehette át, míg a Tiszta szép városért kitünte-
tést az Aszódi Evangélikus Gyülekezet kapta 
az evangélikus barokk templom felújításáért. 

A kitüntetések átadását követő percek va-
lószínűleg örökké emlékezetesek maradnak 
azoknak az erdélyi magyaroknak,akik éltek 
jogukkal, és a magyar állampolgárság felvéte-
le mellett döntöttek. Vállalták a hajnali kelést, 
és a buszon való 12 órás zötykölődést is azért, 
hogy itt, Aszódon, barátaik, rokonaik körében 
tegyenek honosítási esküt. A Magyarok Világ-
himnusza utolsó taktusait követően Sztán Ist-
ván polgármester vezényletével mondták el a 
honosítási eskü szövegét, majd a baráti kézfogás 
és a hivatalos okmány átvétele következett. Az 
ünnepség a Szózat közös eléneklésével ért véget. 

Rácz Zoltán
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Már a Bölcsőde kapuján belépve örömhír fo-
gadta a zsúrra érkezőt: összegyűlt a tervezett 
kupakmennyiség, pontosabban 500 kg 70 dkg. 
Ez év január 1-jétől gyűjtötték a bölcsődei dol-
gozók, szülők, barátok, határon inneni és túli 
rokonok a kupakokat, hogy Aszód 5 éve épült, 
új bölcsődéjének születésnapjára, április 28-ára, 
a Bölcsőde Napra 500 kg gyűljön össze. Akkor 
43 kg híja volt a tervezett mennyiségnek. De 
nem adtuk fel és a babazsúrra sikerült!

A búcsúzsúr egy vetítéssel kezdődött, mely során 
közel 180 képben láthattuk, mekkora élményben 
volt része a bölcsiseknek gyermeknapon, amikor is 
felülhettek egy rendőrmotorra, bekukkanthattak 
egy mentőautóba, „vezethettek” tűzoltóautót.

A vetítést követően és Kovács Ferencné, 
Erzsike köszöntő szavai után Tóth Ilkó Zsu-
zsanna a „Naptündér” személyében előadómű-
vész-színvonalon bábozott, énekelt, hegedült a 
gyerekeknek és családtagjaiknak. Őt követte a 
„Varázsló”, Varga Kristóf, akit szájtátva, szinte 
megbabonázva figyelt mindenki, amint nyuszit 
varázsolt az üres dobozból, valamint zsebkendő-
ket tüntetett el és húzott elő a leghihetetlenebb 
helyekről. Ám a legizgalmasabb rész csak ezu-
tán következett: kedves igazgatónőnk, Erzsike 
egy aranypálcával minden bölcsődést óvódássá 
varázsolt, akik egy-egy tarisznyát kapva, benne 
útravalót, indultak tovább a csoportszobákba, 
ahol vidám uzsonna közepette folytatódott a 

vigadalom. A lakomához való hozzájárulást az 
Aszódi Sütőipari Zrt.-nek köszönhetjük, hiszen 
minden búcsúzó bölcsődést megleptek egy-egy 
frissen sült vaníliapudingos fánkkal.

A meglepetések sora azonban itt nem ért vé-
get. Az udvaron a Kisállat Eledel bolt jóvoltából 
hörcsöggel, pintyőkével, teknőssel és tengeri-
malaccal ismerkedhettek a gyerekek, Sipos Ni-
koletta bölcsődetámogató barát révén kipróbál-
hatták az arcfestést, valamint egy ugrálóvárban 
(amelynek költségeit a kupakgyűjtésből kapott 
pénzből fedezték) ugrálhattak, csúszdázhattak.

A színvonalas, tartalmas búcsúzó után, be 
kell valljam, még nehezebb szívvel gondol-
tunk arra, hogy kisfiunk óvodás lesz. Mert 
nemcsak Máté szeretett bölcsibe járni, hanem 
mi is szerettük, hogy oda járhat. Az a szeretet 
és odafigyelés, amivel már első nap fogadták 
gyermekünket az utolsó napig végigkísérte. 
Példaként állítható!

Köszönjük, hogy kisfiunk az Aranykapu 
Bölcsődébe járhatott!

Adoryán Emese

búCsúzó bölCsődések babazsúrja
Immár hagyománnyá vált, hogy az óvodába induló bölcsődések egy ba-
bazsúr keretein belül búcsúznak az Aranykapu Bölcsődétől. Nem volt 
ez másképp idén sem: augusztus utolsó hetében két délutánon várták 
szeretettel a kisgyermeknevelők, dadusok a gyerekeket és népes csa-
ládjukat a vidám búcsúzásra.
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KOVÁCS ISTVÁN Ipolyságon született, 1913. 
szeptember 11-én. Az  elemi és a középiskolát 
szintén – az időközben Csehszlovákiához csa-
tolt – Ipolyságon végezte. Pozsonyi másfél éves 
orvosegyetemi tanulmányainak abbahagyása 
után a tanítóképzőben diplomázott. Itt ismer-
kedett meg feleségével, Pacsay Klára tanítónő-
vel, akivel 1938. augusztus 20-án kötöttek há-
zasságot Kassán.

Kezdetben Borsiban, majd Bodrogszerdahe-
lyen tanítottak – görögkatolikus elemi iskolá-
ban. A  II. világháborúban a II. Hegyidandár 
hadnagyaként szolgált, időközben fia és lánya 
született. A szakirodalom nyilvántartja, hogy 
a Kárpátokban harcoló magasabb magyar 
egység futáraként kapcsolatba került a szovjet 
alakulatokkal, mely akció eredményeként több 
település népének és jelentős magyar egységek 
katonáinak az életét mentette meg. 1946-ban a 
Kassai Javítóintézetben kapott családfői állást, 
majd később – miután magyar nemzetiségű-
nek vallotta magát – elbocsátották, így alkal-
mi munkából élt. A  kitelepítési-lakosságcsere 
események folyamán költözött a négytagú 
család Aszódra, ahol Kovács István a Javító-
intézetben azonnal családfői állást és lakást 
kapott. Az  ő példáját még hét kassai, magyar 
javítóintézeti pedagógus és alkalmazott család 
követte, akik szintén az Aszódi Javítóintézet-
ben kaptak állást és menedéket. A „kassaiak” 
az elkövetkező években, évtizedekben megha-
tározó személyek voltak nemcsak az Intézet, 
hanem Aszód közéletében is.

Kovács István két évig családfőként dolgozott, 
közben elvégezte a Gyógypedagógiai Főisko-
lát. Kiváló munkájának elismeréséül 1949-ben 
kinevezték a Javítóintézet igazgatójának, mely 
tisztséget 1955-ig látta el. A  magyar történe-
lemnek nehéz évei alatt kiváló szakértelemmel, 

emberséggel és a rá jellemző alkotó aktivitással 
vezette az Intézetet, ahol – azokban az években 
– 7-800 növendék lakott. Időközben a Kovács 
család Aszódon még két fiúval gyarapodott. Itt 
említjük meg, hogy lánya és két fia is, szüleinek 
a hivatását választotta és évtizedekig szolgálták 
– apjukhoz méltóan – az aszódi tanügyet.

Egy alaptalan rágalom miatt leváltották az 
igazgatóságról. Ezt követően néhány hónapos 
betegszabadság után az Általános Iskolába ke-
rült tanárnak, ahol is három hónap után meg-
bízták az iskola igazgatásával.

Tizenöt évi igazgatása alatt létrehozott egy 
szilárd, kiváló pedagógusokból álló, hosz-
szú ideig az iskola színvonalát meghatározó 
tantestületet. A legendás „Kastély-iskolában” 
olyan légkört’ teremtett, ahol minden a gyer-
mekekért történt, pedig az akkori feltételek 
a mostani’ lehetőségeket meg sem közelítet-
ték. Az  épületben a háborús károkat kellett 
még eltüntetni, ezért az állam az egész „U” 
alakú kastélynak a műemléki helyreállítását 
rendelte el. Az  épület 1962-1964 között ere-
deti pompájába megújult, melynek lebonyo-
lításában, az építkezés közben az iskolai élet 
biztosításának a megszervezésében Kovács 
István éjt-nappallá tett. Az  iskola általános 
színvonalát emelte, amikor 1959-ben létre-
hozta az ének-zenei tagozatot, mely, napja-
inkban is virágzik és terebélyesedett ki a Ze-
neiskolával. Megindította a dolgozók esti- \ 
levelező iskoláját, melyre nagy igény volt, 
hiszen 1945 előtt csak 6 osztályos volt az al-
sófokú oktatás. A kapuit 1958-ban megnyíló 
Petőfi Múzeumnak a megindulásában nagy 
segítséget nyújtott a múzeum megbízott 
vezetőjének, tantestülete egyik tanárának. 
Igazgatói munkájában nagy súlyt fektetett a 
fiatal munkatársainak segítésében, nevelésé-

ben, pedagógiai kultúrájának szélesítésében. 
Az iskola azokban az években, évtizedekben 
igen jelentős szerepet játszott Aszód Nagy-
község közéletében.

Az  1970. évben hosszabb ideig beteg lett, 
felgyógyulása után már nem vállalta az igaz-
gatói beosztást, és néhány évig (nyugdíjba 
vonulásáig) Kartalon vállalt tanári állást. 
Nyugdíjas éveit bearanyozta, hogy a Petőfi 
Múzeumban félállású gyűjteménykezelő-
ként dolgozhatott. Az  akkori jó múzeumi 
kollektívában kamatozhatta szlovák nyelv-
tudását, és mindenben nagy alázattal segí-
tette az intézménynek akkori kiemelkedően 
dinamikus fejlődését.

Az  1970-es betegségének a kiújulása követ-
keztében, családja körében 1986. december 
30-án tért meg Teremtőjéhez.

Kovács István, születésének 100. 
évfordulóján, Aszódért tett szolgá-
lataiért, a helyi iskolai élet magas 
szintű fejlesztéséért, a magyar 
ifjúságért kifejtett áldozatos és 
maradandó munkásságáért, be-
csületes igaz magyarságáért, pél-
damutató családi életéért Aszód 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete méltónak tartja posz-
tumusz „Aszód Város Díszpolgári” 
cím viselésére.

Aszód Város Önkormányzat képviselő testülete 
a 2013. évben

koVáCs istVán
iskolaigazgató részére

„posztumusz”
„Aszód Város Díszpolgára”  

kitüntetést adományoz

Hirdessen az aszódi Tükörben!
(+36) 20 824 4687 aszoditukor2013@gmail.com

Városi naptár
Szeptember
26 1300–1800 Papírgyűjtés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában

27 27-28. Itthon vagy – Magyarország szeretlek országos program helyi rendezvénye. (Sikeres pályázat 
esetén)

28 Kiállítás megnyitó a Petőfi Múzeumban (Az Itthon vagy program keretén belül.)

29 1600 – U21 Galgahévíz SE – Aszód FC labdarúgó mérkőzés 
Aszódi Szabadidősport Egyesület kerékpártúrája a Tisza-tó körül

Október

1
1830 Római katolikus templom. Hangverseny a Zene Világnapja alkalmából. 

Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klubja a Városi Könyvtárban
3 Idősek világnapja. Klubrendezvény az Aszódi Városi Nyugdíjas Klubban

4
Megemlékezés az aradi vértanúkról a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégi-
umban

5 1500– U21 Dány VSK – Aszód FC labdarúgó mérkőzés
6 1500– Felnőtt Aszód FC – Püspökhatvan SE labdarúgó mérkőzés

7
7-11. Összefogás hete a Városi Könyvtárban. Téma: kapcsolatok.
Kisiskolások és Micimackó (vetélkedő). AVKK rendezése

8
1800 Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klubja a Városi Könyvtárban.

Az Y generáció és a világ. Beszélgetés Tari Annamária pszichológussal a Könyvtárban.
9 A kisgyermek és a bölcsőde. Kerekasztal beszélgetés Kovács Ferencnével a Könyvtárban.

10
A gyermek és a mese. Előadás a Könyvtárban.
Egészségünkért Nap a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiumban

11 Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub (Falujárók útja)

12
Kistérségi Idősek Világnapja rendezvény a Csengey Iskolában.
Az Aszódi Szabadidősport Egyesület kerékpártúrája a Dunakanyarban

13
1500–
1500–

U21 Aszód FC – Hévízgyörk SC labdarúgó mérkőzés
Felnőtt Valkó KSK – Aszód FC labdarúgó mérkőzés

15 Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub a Városi Könyvtárban
16 16-18. Könyvvásár a Városi Könyvtárban. Mindhárom nap 10-18 óra között.
18 Aszódi Petőfi Szavalóverseny az Aszódi Városi Kulturális Központban.

20
1000, 1500

1400– 

Az Aszódi Baptista Gyülekezet hálaadó istentiszteletet tart, amelyen a vendég Mészáros Kornél, a Ma-
gyarországi Baptista Egyház főtitkára lesz.
Felnőtt Aszód FC – Erdőkertes SE labdarúgó mérkőzés

21 1700–1830 Fogadóórák a Csengey Gusztáv Általános Iskolában

22
1130

Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub a Városi Könyvtárban
Csengey Gusztáv Általános Iskola október 23-ai iskolai ünnepélye
Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a Petőfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiumban

23 1600

1730

Nemzeti Ünnep helyi rendezvénye a Városi Könyvtár udvarán
Tanári hangverseny Király Györgyi emlékére a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
Ulti Klub: egyfordulós ulti verseny (Kartal)

25 Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub (Falujárók útja)
26 1330– U21 Pécel SSE – Aszód FC labdarúgó mérkőzés
27 1330– Felnőtt Bagi TC – Aszód FC labdarúgó mérkőzés
28 Kistérségi Gondozási Központ Galga-menti Ifjúsági nap ( tervezett időpont) Bagon.
29 Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub a Városi Könyvtárban
31 Aszódi Honismereti Akadémia 1. előadása az Aszód Városi Kulturális Központban
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Gazdaság Pénzügyek

A  város 2013. évi költségvetésének tervezése-
kor fontos alapelv volt, hogy a város működése 
takarékos, átlátható és biztonságos legyen, a 
kötelező feladatok ellátását biztosítani tudják, 
be tudják fejezni az elindított beruházásokat, 
a városüzemeltetést a tudatosság jellemezze, 
és a város élni tudjon a pályázati lehetőségek-
kel, vagyis képes legyen önrészt előteremteni. 
Mindezt úgy kellett elérni, hogy betartsák azt 
a 2013. január elsején életbe lépett jogszabályt, 
mely szerint az önkormányzatok működésé-
ben működési forráshiány nem tervezhető. 

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a gré-
mium áttekintette az első félévi gazdálkodást. 
A  pénzügyi adatok azt igazolják, a meghatá-
rozott elveket eddig tartani tudta a város költ-
ségvetése. A  bevételi oldalt tekintve 52%-ban 
vagyis időarányosan teljesültek. Érdekesség, 
hogy az átengedett központi adókon belül a 
gépjármű adóból 20 millió Ft folyt be, ami 
144%-os teljesítés. 

Jól teljesítettek a város intézményei is, példá-
ul az Aranykapu Bölcsőde bevétele 110, míg a 
Kulturális Központ bevétele 104%-os szinten 
áll. Ugyanakkor a Gyermekétkeztetés műkö-
dési bevételei az időarányostól kis mértékben 
elmaradtak, köszönhető az évek óta tenden-
ciaként jelentkező és újratermelődő kinn lé-
vőségnek. Ez az összeg sok esetben csak jogi 
lépésekkel csökkenthető, ám a pereskedés és a 
végrehajtás is pénzébe kerül a városnak. 

Ami az állami normatív támogatásokat ille-
ti, ezek szintén időarányosan, 54%-ban, míg a 
költségvetési támogatási bevételek – mely töb-
bek között az OEP finanszírozást, és a közcélú 
foglalkoztatás támogatását jelenti – 50%-os 
mértékben teljesültek. 

 Az  önkormányzat 2013-ban ingatlan érté-
kesítését is tervezte, mégpedig 25 millió 509 
ezer Ft bevételt remélve. Az értékesítések az év 

második felében realizálódhatnak, így az ösz-
szegek is ebben az intervallumban folynak be. 

 A költségvetés kiadási oldalát nézve egysze-
rűsödött a helyzet, hiszen csupán a Polgár-
mesteri Hivatal maradt, mint önállóan mű-
ködő önkormányzati intézmény, a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola, valamint a Podma-
niczky Alapfokú Művészeti Iskola működ-
tetési költségei beépültek az önkormányzati 
feladatok közé. 

A személyi juttatások 2013. első félévi teljesü-
lése 36%-os, míg a munkaadókat terhelő járulé-
kok a személyi juttatások vonzataként 35%-os. 

A  dologi jellegű kiadásokra az önkormány-
zat saját bevételeiből teremt forrást. Az  idei 
keretösszeg megegyezik a 2012-ben felhasz-
nált szinttel, felhasználása 43%-os, ami szintén 
időarányosnak mondható. 

A  felhalmozási, felújítási kiadásokra szánt 
előirányzatból egyelőre a Csengey Általános 
Iskolában a vizesblokkok felújítása valósult 
meg 2 millió  500 ezer Ft-ért, valamint a Pol-
gármesteri Hivatalba beléptető rendszert tele-
pítettek 583 ezer Ft-ért. 

Az önkormányzat igyekezett tartalék keretet 
is biztosítani a költségvetésben, felhalmozásra 
15 millió  140 ezer Ft-ot, működési célra pedig 
1 millió  122 ezer Ft-ot. A képviselő-testület az 
első félév során a felhalmozási tartalék terhére 
14 millió 803 ezer Ft kötelezettséget vállalt, így 
a félév végén 337 ezer Ft a tartalék. 

Összességében tehát a féléves teljesítés 
időarányos, a költségvetés működési hiányt 
nem tartalmaz, a működési bevételek a mű-
ködési kiadásokra a 2012. évi pénzmaradvány 
igénybevétele nélkül is fedezetet nyújtottak. 
A  takarékosságra való törekvés, a megfontolt 
tervezés azonban a II. félévben is fő szempont 
kell, hogy legyen. 

R. Z. 

Átszervezések után is stabil a város büdzséje

IdőArányos Aszód 
Költségvetése
Sokszor elhangzott a 2013. évi költségvetés tervezése során, hogy az 
idei esztendő gazdasági szempontból mérföldkő lesz. Nem csoda, hogy 
így vélekedtek a pénzügyi szakemberek, hiszen minden eddiginél több 
változást hozott az év. Elég csak arra gondolni, hogy a feladatellátás 
január 1-től jelentősen átalakult, a köznevelési feladatok átkerültek az 
államhoz, illetve a járási hivatalok létrejöttével egyes államigazgatási 
feladatok címzettjei az újonnan megalakuló szervezetek lettek, így a 
központi költségvetésből származó források elosztása is megváltozott. 
Éppen ezért volt különösen izgalmas az a napirendi pont, amely a város 
féléves pénzügyi adatait tekintette át. 

Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység, 
ha az önkormányzat illetékességi területén az 
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező 
vállalkozó

a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg 
természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, 
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 
30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 

b) bármely az előbbi pontba nem sorolható te-
vékenység végzése esetén, ha annak folytatásá-
ból közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy 
egyetlen önkormányzat illetékességi területén 
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

 Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelen-
tésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai 
alapján a vállalkozónak az önkormányzat ille-
tékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, 
akkor arról legkésőbb az adóévet követő év ja-
nuár 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s 
a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az 
ideiglenes tevékenység után egyébként fizeten-
dő adó eredeti esedékességétől számított kése-
delmi pótlékkal növelten megfizetni.

Állandó jellegű iparűzési tevékenység, ha 
az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg 
a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának 
időtartama az önkormányzat illetékességi terü-
letén a 180 napot meghaladta vagy előrelátható-
an meghaladja. Akkor e tevékenységek végzésé-
nek helye a tevékenység-végzés megkezdésének 
napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak 
állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző-
ként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű 
tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. 

Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat il-
letékességi területén folytatott ideiglenes jellegű 
iparűzési tevékenysége után az adóévre már fize-
tett adót, akkor azt az adott önkormányzat ille-
tékességi területén végzett adóévi állandó jellegű 
iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le.

2013-tól módosult törvényi szabály sze-
rint: az adókötelezettség a tevékenység meg-
kezdésének napjától (az építési naplóba történő 
első bejegyzés napjától) a megrendelő általi tel-
jesítés – elfogadásának napjáig terjedő időszak, 
melynek valamennyi naptári napja adóköteles, 
függetlenül attól, hogy egyes naptári napokon 
(időjárási viszonyok, munkaszervezési okok 
vagy ünnepnap miatt) nem történik gyakorlati 
munkavégzés. Mindez azt jelenti, hogy ha a vál-
lalkozó egy (székhelyén/telephelyén kívüli) tele-
pülésen például 2013. március 22-én építőipari 
tevékenységet kezd, s a megrendelő részéről a 
(műszaki átadás-átvételt követő) teljesítés elfo-
gadása 2013. május 31-én történik meg, akkor 
71 naptári nap – (első) 30 nap nem adóköteles 
= 41 adóköteles naptári nap lesz. A vállalkozó 
adóalanyt a 31. naptól terheli bejelentési, beval-
lási és átalányfizetési kötelezettség.

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy 
a tájékoztatóban leírtak szerint szíveskedje-
nek eljárni! 

Részletesebb felvilágosítás és segítségnyújtás 
a Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód, Szabad-
ság tér 9.) adóhatósági ügyintézői nyújtanak.

Köszönjük együttműködésüket!

Dr. Bóta Julianna 
jegyző

Adóhatósági tájékoztató

tisztelt adózók!
Az alábbiakban Aszód város illetékességi területén helyi iparűzési adó-
bevallásra állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet 
(iparűzési tevékenységet) végzők bevallási kötelezettségéről tájékozta-
tom Önöket.

állatorVosi ügyelet
Szeptember
28–29. Dr. Dobos László Tura Thököly u. 35. (+36) 20 925 3824

Október
5–6. Dr. Szőke Zsolt Kartal Baross u. 211. (+36) 20 9566 529
12–13. Dr. Tóth Béla Bag Vasút u. 1. (+36) 30 449 6319
19–20. Dr. Márton János  Galgamácsa Kiskút u. (+36) 30 400 98 19
23. Dr. Fodor Sándor Aszód Kondoros tér (+36) 20 446 0938
26–27. Dr. Dobos László Tura Thököly u. 35. (+36) 20 925 3824

aMikor  
az inforMáCió 
lassan áraMlik

Bizonyára Önök is észrevették, 
hogy kidőlt a Podmaniczky –kas-
tély és a Széchenyi-kastély közöt-
ti téglakerítés egy része. Egy idő 
után megjelentek a szakemberek, 
méricskéltek, majd rövidesen elke-
rítették azt a részt, amely az om-
lás miatt veszélyeztette az utca 
forgalmát.

Sajnos arra az újságírói kérdésre, hogy csak 
a kerítés kijavítása történik meg, vagy a kapu 
felújítása is, csak annyit közöltek,  ők nem 
nyilatkozhatnak.  Sebaj, gondoltam, felhí-
vom az illetékes hivatalt. Többszöri pró-
bálkozásomat követően sikerült kideríteni, 
hogy az  építéshatósági ügyekkel korábban 
foglalkozó hivatalnok – a telefonközpontos 
mindig készségesen igyekezett kapcsolni 
őt – GYED-re ment – közel egy esztendeje. 
Az őt helyettesítő kolléga jelezte, szívesen 
vázolná azt, hogy milyen munkákat szüksé-
ges elvégeztetni, de nem nyilatkozhat, csak a 
szóvivő. Sebaj, gondoltam, felhívom őt is. Ki-
derült, nem úgy megy ám, hogy én kérdezek, 
ő meg válaszol. Küldjem el a kérdéseimet, 
egyeztet, jóváhagyat, és jelentkezik. Nos, en-
nek két hete, így összesen három hét nem volt 
elegendő, hogy információt szerezzek kerítés 
ügyben. De ez a kisebbik baj. A nagyobbik, 
hogy a kerítéssel – legalábbis lapzártánkig – 
sem történt még semmi. Ennek meg már van 
vagy másfél hónapja.

R.Z.
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Azt is tudom, hogy én vagyok az utolsó vezető, 
akit még a pártbizottságnak is véleményeznie 
kellett. Sáhó Béla volt a pártbizottság titkára, 
és ő is pozitívan értékelte ezt a döntését a pol-
gármester – akkor még tanácselnök – úrnak.

Az  ország nemrég óta van bölcsőde építési 
lázban, ugyanakkor Aszódon már az ötve-
nes évek végén is működött bölcsőde…
Egész pontosan 1958 április óta. Az Ikladi Ipa-
ri Műszergyárnak a 60-as években volt a virág-
kora, fent, a Lakótelepen, ahol most az Idősek 
Otthona van, nemcsak óvoda volt, hanem a 
műszergyárnak is volt bölcsődéje. Az  meg-
szűnt, viszont a Petőfi úti bölcsőde egészen 
2008-ig működött, akkor épült meg a mostani. 

Milyenek voltak a bölcsődei viszonyok a 70-
es, 80-as években? 
A  Petőfi utcai bölcsőde működésébe akkor 
kezdtem el belelátni, amikor az én gyerme-
keim is bölcsődések voltak. Bizony zsúfolt 
volt, néha 15-20 gyerekkel is több volt, mint 
amennyit fel lehetett volna venni, emiatt a 
gondozónőket túlterhelték. Az  épület egy 
régi elit zsidó iskola épülete volt, nem erre 
a célra épült, elosztása sem volt szakmailag 
megfelelő. Ma már sokkal szigorúbbak a fel-
tételek, mind a tárgyi, mind a szakmai felté-
teleket illetően. 

Pedagógusként elég sok mindent megéltem, 
már ami a tananyagot és a módszertant ille-
ti. A bölcsődei nevelés változott-e az évtize-
dek során? 
Ez nagyon jó kérdés, mert annyit változik a 
világ, a technika, a trendek, de a gyermekek 
alapvető igénye nem változik. Ők a szeretetre, 

az állandóságra vágynak, ehhez kell a szakma-
iságot kiépíteni. 

Tehát egy mai másfél éves gyerek ugyano-
lyan, mint a hetvenes években egy másfél 
éves gyerek?
A  belső igényeket tekintve igen. Az  más kér-
dés, hogy megváltozott körülötte a világ sok-
kal pörgősebb, felfokozottabb, sokkal több 
inger éri őket, ami az első két évben lehet,hogy 
nem is éppen pozitív,de ha a gyermek érdek-
lődését kitölti, akkor az nem ártalmas neki. 
Több cikket is elolvastam azzal kapcsolatban, 
hogy a bölcsőde mint első intézmény árt-e a 
gyereknek. Hisz, amikor beadjuk a gyereket, 
akkor a szomszéd vagy a nagymama egyből 
odateszi a megjegyzést, hogy nem sajnálod ? 
Van szíved odaadni? És akkor az anyákban is 
megfogalmazódik a kérdése: Biztos, hogy ez 
a legjobb út? Több kutatások folyt arról – pl. 
Németországban, Amerikában,– hogy árt-e a 
gyereknek a bölcsőde. Arra a következtetésre 
jutottak, hogy ha jó családból kerülnek ki – a jó 
itt azt takarja, hogy figyelnek a szükségleteire, 
– akkor a gyerekekben kialakul az a bizalom, 
hogy nem érhet baj, akkor sem, ha anyukámat 
ideiglenesen nem látom, mert tudom, szeret 
engem, és majd jön vissza értem. Tehát az a 
fontos, hogy a család egy olyan sziget legyen 
a gyerek életében, ahová mindig visszatérhet. 

Én azt láttam a bölcsőde napokon – idén az 
ötödiket tartottátok –, hogy a szülők na-
gyon ragaszkodnak a bölcsődéhez.
Erre mondok egy példát. Egy kolléganőm 
bölcsődésének szülei most esküdtek meg, és 
meghívták őt – mert az esküvőn jó néhány 
olyan család volt még, akinek szintén bölcső-

dés a gyereke – , hogy jöjjön el, vigyázzon a 
gyerekekre. Számomra ez nagy elismerés. 
Nem a nagymamát kérik oda, nem babysittert 
fogadnak, hanem azt a gondozónőt a bölcső-
déből, akit ismer és szeret a gyerek. Jólesett ezt 
hallanom.

Erzsike, ha valamit irigylek Tőled, az a hihe-
tetlen aktivitásod és lelkesedésed… Nekem 
nem lenne energiám – szebb szót nem tudok 
mondani – azokért a garasokért küzdeni, 
amiket Te bevállaltál, pl. a kupakgyűjtés. 
Szerintem ezt a szülők is látják Benned, és 
mennek utánad. 
Ez a legutóbbi akció és lelkesedés a kupak-
gyűjtés. Úgy gondoltam, hogy mivel 5 éves a 
bölcsődénk, akkor 500 kiló kupakot gyűjtünk 
össze. Tudtam, hogy ez még a hit évében is 
nagy álom. És képzeld, augusztus 30-ra , a ba-
bazsúrra összegyűlt! Ez nekünk 20 ezer 200 
Ft-ot hozott, amiből fedezni tudtuk a felfújha-
tó ugrálóvár költségét. 

Rengeteg mindennel foglalkozol, énekelsz 
pl. a Városi Civil Vegyeskarban, szívesen 
szavalsz ,de most mégiscsak valami véget 
ért. Az a sok szeretet, ami Benned van, kire 
fog irányulni?
A  kórusban maradok, sőt február óta a gö-
döllői Sissinger kórusban is énekelek, ami egy 
újfajta zenei irányzatot képvisel, amiben jó ki-
próbálni magam. Az Ifjúságért alapítványnak 
1993 óta vagyok az elnöke. Most ez felbomlani 
látszik, mégis úgy érzem, hogy a kapitány a 
süllyedő hajót nem hagyhatja ott. Ez még fel-
adatot ad nekem. Két lányunk férjhez ment, 
akik a gyermekvállalás gondolatával foglal-
koznak,nagyon vágyom nagymamai örömök-
re ahol szétszórhatom a szeretetemet. Van egy 
magánbölcsőde Budapesten, ahol szakmai 
tanácsadóként dolgozom majd. Nem folya-
matos, mindennapos munka lesz, de igényt 
tartanak rám.

Ha egyetlen pillanatot kellene kiemelni eb-
ből a szép életpályádból, mi lenne?
Az  a pillanat, amikor Szolnoki Ferencné 
Margitka felhívott, és közölte: Erzsike, meg-
nyertük a bölcsőde építésére a pályázatot. 
Én akkor néhány órával előtte egy műtéten 
estem át, a fájdalomcsillapító hatása már 
ment ki és fokozódott a fájdalom. Amikor 
az előbb említett mondatot meghallottam, 
csak annyit tudtam mondani, hogy örülök, 
boldog vagyok. A nővérke hozta a fájdalom-
csillapító injekciót, és én azt mondtam neki, 
már nincs rá szükségem. Ez egy nagyon fre-
netikus pillant volt. 

Rácz Zoltán

Oktatás-nevelésKitüntetettjeink

Találó neve van az intézménynek. Ho-
gyan történt a névadás? 
Amikor nevet kerestünk az új bölcsődének, 
többnyire virágnevek jöttek elő, például gyön-
gyvirág. Megmondom őszintén az én ötletem 
volt az Aranykapu, ugyanis minél többet for-
gattam a szívemben, annál kedvesebb lett. Mit 
is mondd a dal? „Bújj bújj zöld ág nyitva van az 
aranykapu csak bújjatok rajta”. A bölcsődénk-
nek is az a célja, hogy a kapuja nyitva legyen 
mindig és szeretette várjuk az odaérkező gye-
rekeket. 

Az  Aranykapu nem csak kinyílni tud, ha-
nem be is záródni. Számodra pedig most 
– nyilván csak papíron – bezárult, hiszen 
nyugdíjas lettél. Nem is értem, hogyan…
Pedig egyszerű… 1973.szeptember elsején 
kezdtem el dolgozni, akkor még védőnőként, 
friss kitüntetett diplomával. Úgy éreztem, 
enyém a világ és rengeteg lehetőségem lesz. 
Monostorpályiban kezdtem meg szolgálato-
mat, és még az év decemberében egészséghó-
napot szerveztem, amire eljött Czeizel Endre 
és Buga doktor, oda a mindenek háta mögé. 
Ez egy hatalmas élmény volt. Aztán csecse-

mőgondozó, elsősegélynyújtás versenyt szer-
veztem, amiben járási első lett Monostorpályi. 
Nagy boldogság volt a szívemben, hogy ilyen 
jól indult az életem, egy zavart csak ,hogy ott 
úgy hívtak engem 20 évesen, hogy „védő néni”. 

Amikor először találkoztunk, otthon voltál 
a saját gyerekekkel, és arra emlékszem, su-
gárzott Rólad, hogy imádod őket. 
Mindegyik gyermekemmel másfél évig vol-
tam otthon GYES-en és nagyon szerettem ezt 
az időszakot. Még Monostorpályiban egy idős 
nénitől azt mondta: „Á, maga most jött ide vé-
dőnőnek? Nem is tudja mit kell csinálni, mert 
még nincs gyereke”. Engem ez nagyon sértett 
akkor, mert nem éreztem igaznak. Hiszen di-
ákkörben voltam, versenyeken indultam, teli 
voltam tudománnyal. Később, anyukaként 
jöttem rá, mennyire igaza van, mert csak az 
élet iskoláját kijárva lehet teljes az én szakmám.

Amikor a harmadik gyerekünk lett másfél 
éves, behívott magához Bagyin József taná-
cselnök, és mondta, hogy megürül a bölcsőde-
vezetői állás, amit szeretne, ha én töltenék be. 
Arra kértem, hogy adjon két napot, hadd gon-
dolkozzam. Az  építkezés kellős közepén vol-

tunk, nem volt egyszerű dönteni. Imádkoztam 
Istenhez, segítsen ebben, mert éreztem, ez egy 
nagy vállalás. Más felelősség védőnőnek lenni 
egy kis faluban, mint 10-15 embert irányítani 
egy intézmény élén. 

Térjünk vissza a pályád elejére. Miért a vé-
dőnőséget választottad?
Az édesapám nagyon beteges ember volt, sok-
szor élet és halál közt lebegett. Volt egy testvé-
rem, aki TBC-ben halt meg. A szüleink talán 
ezért szerették volna, hogy a nővérem és én 
az egészségügyben dogozzunk. Gyógyszerész 
szerettem volna lenni, mindig is nagyon sze-
rettem a kémiát. Ezt azonban a rossz szemem 
miatt nem tanácsolták. Másodiknak a védőnői 
pálya volt beírva, így lettem védőnő. Nagyon 
szerettem ezt a hivatást, amit édesapám öröm-
mel konstatált. 

Erzsike, én azon sem lepődtem volna meg ha 
azt mondod,hogy színésznőnek készülsz…
Igen, mert szeretek énekelni, verset mondani. 
Gyerekkoromban borzasztó eleven kislány 
voltam, szerettem tornázni és nem volt túl sok 
lehetőségem ezek kiélésére, de gimnazista ko-
romban például irodalmi színpadra jelentkez-
tem. A versek iránti szeretet ma is a szívemben 
van, és szívesen szerepelek.

Édesapád nagyon megsértődött volna, ha 
azzal állsz elő,hogy édesapa én színésznő 
leszek ?
Szerintem az ő értékrendjébe nem fért volna 
bele ilyen könnyen, azt nem hiszem, hogy tá-
mogatta volna.

Hogyan kerültél Aszódra? 
A  lányok oda mennek, ahová a férjük viszik 
őket. 1975. szeptember 26-án ismerkedtünk 
meg Ferivel. Ő szeptember elsejétől Aszódon 
kezdett dolgozni, és kapott szolgálati lakást is. 
Karácsonykor eljegyzésünk volt, és 1976. már-
cius 29-én összeházasodtunk. Ez egy gyors, de 
jó döntés volt, ha még egyszer választhatnék, 
ugyanígy döntenék. Egy olyan nagyszerű em-
ber mellett élhettem le az eddigi életemet, aki 
mindenben támaszom volt.

Véleményed szerint mit látod Benned Bagy-
in József, ami miatt azt akarta, hogy Te le-
gyél a bőlcsöde vezetője?
Úgy utólag összeállt bennem a kép néhány 
információ kapcsán. A  Régész utca 19-ben 
építkeztünk és Szolnoki Ferencné volt a 
szomszédunk, aki a szomszédból talán azt 
látta, hogy szorgalmasan dolgozunk. Keveset 
beszélgettünk, de azt tudta, hogy védőnő va-
gyok. Aztán a járási védőnő is engem javasolt. 
Az biztos, hogy ez a két dolog szerepet játszott. 

Ha ma valaki Aszódon azt a szót hallja, hogy „aranykapu”, valószínűleg 
nem csak a „Bújj, bújj zöld ág” kezdetű gyermekdalocska jut eszébe, 
hanem a városunkban működő Aranykapu Bölcsőde is. Ennek szep-
tember elsejével nyugdíjba vonult vezetőjével, Kovács Ferencnével be-
szélgettünk. 

„a gyerMekek alapVető  
igénye neM Változik”
Interjú Kovács Ferencnével, az Aranykapu Bölcsőde  
nyugdíjba vonuló vezetőjével A 
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KözéletHáztáji

ToTó-loTTó
és egyéb szerencsejáték  
feladása

az AviA kúton
5-és 22 óra között!

AUTÓSISKOLA
 Személygépkocsi-, motorkerékpár-, tehergépkocsi-,  
 autóbuszvezető képzés
GKI (TIR)
OKJ
 Gumis, targoncavezető, emelőgép, munkagép kezelő
 (06) 20 200 4060, (06) 20 200 4000
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS – minden típusra
EREDETISÉG VIZSGÁLAT – okmányirodai ügyintézéssel is
TACHOGRÁF ILLESZTÉS – mobil és a helyszínen azonnal is
TEHER SZERVIZ
 (06) 20 563 1756, (06) 20 200 4000
KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁS – CASCO
 (06) 20 200 5550, (06) 28 500 125
BENZINKÚT
 LPG (autógáz), Bioetanol kapható
 Törzsvásárlói kedvezmény: 3 Ft/liter
KÉZI AUTÓMOSÓ
 0–24-ig
 (06) 20 779 8430
NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI ÁRUSZÁLLÍTÁS 
 Komplett és részrakományok 1-24 tonnáig
 (06) 20 449 9555, (06)28 500 085
AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
 Osztálykirándulások, színházlátogatások, városnézések,
 transzferek, buszbérlés
 (06) 20 200 4000
UTAZÁSI IRODA
 Külföldi egzotikus utazások, Belföldi utazások,
 Autóbuszos körutazások Európában 
 Repülőjegyek, autóbuszjegyek
 (06) 20 200 5550
SZÍNHÁZ és KONCERTJEGYEK
ÉLET- LAKÁS- EGÉSZSÉG ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS
FUNDAMENTA LAKÁSKASSZA

GOLDEN GLOB TRANS KFT.
ÁLLUNK SZOLGÁLATÁRA

2170 Aszód Falujárók útja 44. www.goldenglob.hu

– A rezsicsökkentés év közbeni bevezetése valóban 
befolyásolta kissé a munkánk végzését, különösen 
a 6. hónap volt kritikus, de összességében mégsem 
ez volt a jellemző – foglalta össze tapasztalatait a 
kirendeltség vezetője. – Az viszont tény, hogy júni-
us utolsó napjaiban mindenki pár nappal későbbi 
kotrást kért, vagyis éltek a lakók azzal a lehetőség-
gel, hogy a kéményseprő zárt kapu esetén nyolc na-
pon belül újra megkísérli a szolgáltatás elvégzését. 

Az elmúlt években sok tragédiáról lehetett 
hallani, amikor is az ingatlantulajdonosok tü-
zeléssel kapcsolatos tragédiák áldozatai lettek. 
Bár a legtöbb eset a fővárosban történt, Baksza 
József szerint vidéken is egyre romlik a kémé-
nyek állapota az elmaradt karbantartás, illetve 
a nem megfelelő tüzelőanyag miatt. 

– A vegyes tüzelésű kazánt, kályhát használók 
egy része gyakorlatilag mindennel tüzel, amit 
éghetőnek gondol. Ezen anyagok egy részének 
azonban teljesen más az égési jellemzője, mint 
a megszokott tüzelőé, pl. magasabb hőfokon ég, 
és ez tönkreteheti a béleletlen kéményt – tudtam 
meg beszélgetőtársamtól.

De nemcsak a műanyag okozhat kellemetlen 
meglepetést, hanem – ki gondolná? – a tűzifa 
is. Ezt ugyanis csak két-három év szárítás után 
volna szabad eltüzelni, akkor, amikor már jól 
kiszáradt. Nedvesen való eltüzelésekor ugyanis 
a kémény falán kiválik a csersav, ezen megtapad 
a korom, és nemcsak szűkíti a járatot, hanem a 

falat is átitatja. Ilyenkor már a saválló acéllemez-
zel való bélelés sem igazán segít , gyakorlatilag 
új égéstermék elvezetőt – ez a kémény szabvány 
szerinti új megnevezése – kellene építeni.  

Gázzal való fűtés esetén a gázkémény okoz a 
legkevesebb gondot. A kéményseprőnek azt kell 
ellenőriznie, megvan-e az átjárhatóság, nem ke-
rült-e bele madár, a rögzítés megfelelő-e, és kívül 
nincs-e olyan akadály, pl egy megnőtt fa koronája, 
ami visszaáramlást okozhat. A kéményseprő az 
égéstermék maradéktalan eltávozását műszeres 
vizsgálattal ellenőrzi. Tisztításra nincs szükség. 

Talán kevesen tudják, de minden egyes új 
tüzeléstechnikai készülék beépítését be kell 
jelenteni, és meg kell vizsgáltatni, hogy a régi 
kémény alkalmas- e az új berendezés égéster-
mékének elvezetésére. 

Ezt sokan elmulasztják. Ugyanez vonatko-
zik a kémény béleltetésére is, ennek elvégzését 
követően az üzembe helyezéshez szakhatósági 
engedélyre van szükség. 

A Magyar Kémény Kft szolgáltatást végző 
cég, büntetni nem büntethet. Ám ha szabály-
talanságot, olyan karbantartási hiányosságot 
észlel, ami a biztonságos tüzelést veszélyezteti, 
köteles bejelenteni ezt az illetékes építésható-
ságnál, illetve a katasztrófavédelmi igazgató-
ságnál, akik viszont már hatóságként járnak el. 

Az aszódi térségben szeptember közepétől 
ismét járnak a kéményseprők. Baksza József ki-

rendeltség vezető arra kér mindenkit, engedjék 
be munkatársait, hogy végezhessék munkájukat. 

A Gödöllői kirendeltség címe: 
2100 Gödöllő, Remsey krt. 12.
Telefonszám: (+36) 40 918 025 / 233
e-mail: godollo@magyarkemeny.hu
Ügyfélszolgálat: H: 12–16; Sze: 10–16; P: 8–11

A kéményseprők és a rezsicsökkentés (Folytatás az 1. oldalról)

a kéMények is igénylik a 
karbantartást

Aszód, Kossuth Lajos út 34. (+36) 28 402 121
H, Sze, P: 8–17  K, Cs: 8–17.30  Szo: 8–12
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Nyári élményekKözbiztonság

Betörés történt az Ősz utcában, ahol egy csalá-
di házba ablakbefeszítés módszerével hatoltak 
be a rossz fiúk, és 200 ezer Ft értékben tulajdo-
nítottak el ékszereket. A rendőrség ismeretlen 
tettes ellen folytat nyomozást. 

A Horváth István utca egyik családi házába 
hasonló módszerrel hatolt be valaki, és egy 
magnót tulajdonított el onnan. Ebben az ügy-
ben is nyomoz a rendőrség. 

Ismerősi viszony megromlásának egy Fa-
lujárók úti lakás ajtaja látta kárát. Az  egyik fél 
meglátogatta a másikat, aki viszont nem akarta 
beengedni, erre a látogató nekiveselkedett az aj-
tónak, amiben 50 ezer Ft-os kár keletkezett. 

Szerencsésnek mondhatja magát az Baross utcai 
autótulajdonos, aki észrevette, hogy Peugeot típu-
sú autóját valakik el akarják lopni. Azonnal hívta 
a rendőrséget, és kiszaladt a gépkocsihoz. A tolva-
jok ezt látva szélnek eredtek, így a tulajdonos már 
csak személyleírás megadásával segíthette a ren-
dőrök munkáját. A rendőrség keresi a tetteseket.

Sajnos néhány közlekedési balesetről is szólnak 
a rendőrségi jelentések. A  legsúlyosabb a kör-
forgalomban történt, ahol már az abban haladó 
motorosnak egy Hatvan felől érkező autós nem 
adott elsőbbséget. A sérülthöz mentőhelikoptert 
kellett hívni, amivel kórházba szállították.

Egy az úttesten figyelmetlenül áthaladó gyalo-
gost ütött el egy személygépkocsi a Csintoványi 
csárdánál. A gyalogos súlyosan megsérült.

 Egy koccanásos baleset is történt a Városréti 
úton. itt egy figyelmetlen autós nekitolatott egy 
másik gépkocsinak. Mivel nem tudtak megegyez-
ni, rendőrt hívtak. Az  első becslések szerint a fi-
gyelmetlen sofőr kár kb. 60 ezer Ft-os kárt okozott. 

A  rendőrség végül kéri Önöket, hogy igye-
kezzenek alkalmazkodni a kora őszi időjá-
ráshoz, illetve az emiatt bekövetkező útvi-
szony-változáshoz, vezessenek óvatosabban és 
körültekintőbben, mert az iskola megkezdésé-
vel a gyalogosforgalom is megnövekedett.

R.Z.  
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Új parcellázásÚ telkek aszódon eladók!
A Tél utca – Szentkereszt utca – Városréti út által 
határolt területen 753-tól 1236 m2-ig választható 
méretben összközműves építési telkek megvásá-
rolhatók!

akció!
A nemrégiben új útalapot kapott Kómár Gyula utca 
megnyitása alkalmából még 1 db telek (1565 hrsz.) 
4,5 millió forintért eladó! 

A többi telekre a listaárhoz  képest 10% kedvez-
ményt és igény esetén fizetési haladékot adunk idei  
szerződéskötés és teljesítés esetén!

A telkeken maximum 4 lakóegységes épületek 
 he  lyez hetők el.

információ, tájékoztatás:
(+36) 30 949 6925, (+36) 30 857 4513

www.telekbroker.hu

Rendőrségi hírek

a betörők is nyaralni Mentek?
Talán a forróság, talán a nyaralási időszak volt az oka, hogy – szerencsé-
re – viszonylag kevés bűncselekmény történt városunkban. Viszont, aki 
mégis elszenvedett ilyet, annak ez sovány vigasz.

gyógyszertári 
ügyelet
Szombat: 08.00–12.00
Vasárnap: 09.30–11.30

Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2. : (+36) 28 500 015)

Páros hétvégén a Szent István Patikában
(Kondoros tér 49. : (+36) 400 552)

A  gyermekek a kistérség településeiről kerül-
tek kiválasztásra, annak alapján, hogy a Gyer-
mekjóléti Szolgálat alapellátásban, vagy véde-
lembe vétel keretében gondozza a családot (a 
10 településről 2-2 fő). Az  alábbi településről 
vettek részt gyermekek: Verseg, Kartal, Iklad, 
Bag, Hévizgyörk, Galgahéviz, Tura, Zsámbok, 
Vácszentlászló, Aszód. Aszód települést Tóth 
Alexandra (14) és Tóth Nikolett (13) képviselte.

A nyaralásra 2013. július 29 és augusztus 3. kö-
zött került sor a fonyódligeti Erzsébet- tábor te-
rületén. A gyerekek felügyeletét két családgon-
dozó – Kocsis Katalin és Berdó Lívia látta el. 

A  táborban különböző programokkal (pl. 
városnézés, focibajnokság, kézműves foglal-
kozások, tábortűz, strandolás…) tették felejt-
hetetlenné a gyermekek mindennapjait. Azt, 
hogy hogyan látták ezt a résztvevők, az alábbi 
sorokból kiderül. 

Július 29-én, hétfő reggel 8 órakor végre felszáll-
tunk a balatoni-járatra. A különböző települések-
ről érkező gyermekek rövid ismerkedés után már 
néven szólították egymást. 11 óra körül értük el 
a „Magyar Tenger” keleti csücskét, Balatonaligát, 

amikor Pisti – Tura településről – megpillantotta 
a gyönyörű kékséget. „Balaton, Balaton!”- kiál-
totta el magát, és ezzel a lendülettel minden gye-
rekünk a vonatablakban csüngött, és áhítattal, 
csillogó szemekkel tekintettek a távolba.

Délután értünk Fonyódligetre, ahol a regiszt-
rációt követően elfoglalhattuk a szállást. A tábor 
3 km hosszan húzódik a Balaton partján, 1200 
fő befogadására alkalmas. Mi a 23-as faházat 
kaptuk, ahol 4 ágyas szobákban helyeztük el a 
gyerekeket. Nagyon finom ebéd következett, 
majd végre csobbanhattunk a hűsítő vízben. 
Legtöbben most érezhették először talpuk alatt a 
selymes, homokos tavat, csodálhatták a kagylók, 
a hattyúk és a sirályok seregét. A  tábori zászló 
felvonását követően, mely már az 1980-as évek-
től hagyomány, élményekkel feltöltődve tértünk 
éjjel nyugovóra, izgatottan várva a folytatást. 

Másnap kisvonattal kirándulást tettünk 
Fonyódra, a hajókikötőbe. Itt egy városisme-
reti totó kitöltése után dodzsemezésre is volt 
lehetőségük a gyerekeknek, amit nagyon él-
veztek. Délutánra elromlott az idő, ezért úgy 
döntöttünk, hogy a strandolás helyett kirán-

dulunk egyet Balatonlellére, és megnézzük 
tekintjük a Gömbkilátót. A Lellei-Kalandpark 
is útba esett, így a gyermekek kipróbálhatták 
a bob-pályát is. Egytől-egyig a „Húúú, de jóóó 
volt, menjünk még egyszer!” – felkiáltással 
érkeztek vissza a starthoz, megindító volt szá-
munkra az örömük. Este egy nagyszerű kon-
certen vehettünk részt, a Kolompos zenekar 
húzta a talpalávalót. 

Szerdán több helyszínen is zajlottak a prog-
ramok: hatalmas méretű sakk, kártya, ötödölő, 
társasjátákok kipróbálására volt lehetőségük a 
gyerekeknek. Emellett mászó-kalandpark és 
furfangos népi játszóudvar is várta őket. Köz-
ben már felfújták a szervezők a vízi-játékokat 
is, valamint kézműves programok (gipszfes-
tés, só-liszt gyurmázás) szerepeltek a reperto-
árban. 21 órakor kezdődött a tini-diszkó, amit 
nagy-nagy készülődés előzött meg … persze a 
kislányok részéről. A mai, modern zenék nagy 
sikert arattak a gyermekek körében. 23 órától 
éjfélig pedig bátorságpróbán vettünk részt. 

Csütörtökön délelőtt tábori olimpia volt a 
program, ahol Orosz László Hévízgyörkről a 
100 m-es síkfutás döntőjébe jutott! Délután 
ismét strandolhattunk, este pedig táncházon 
vettünk részt. 

Pénteken „üzentünk a jövőnek!”, vagyis kéz-
műves technikák segítségével megörökítettük 
a legszebb élményeinket, az így elkészült mű-
veket az ebédlő falán függesztik ki a követke-
ző héten táborozó fiatalok számára. Ezután 
egy gyors fürdés a Balatonban, majd a „Ki mit 
tud” következett, melyre már a hét elejétől 

Beszámoló az Erzsébet-táborról

„balaton, balaton!”
Immáron második alkalommal nyerte el a  Kistérségi Gondozási Központ  
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti szol-
gáltatást nyújtó intézmények számára kiírt pályázatát, ezáltal lehetőség 
adódott 19 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatására.
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Kulturális életNyári élmények

fogva várták a jelentkezőket az ebédlő előtti 
faliújságon. A galgahévízi Bobák ikreknek fel-
csillant a szemük, hiszen ők vonós hangszeren 
tanulnak a helyi általános iskola zenetanárá-
tól. Megörülve a lelkesedésének, kézen fogtuk 
Attilát és Tibort, majd megkerestük a zenésze-
ket. A  képzett művészek meghallgatták a két 
gyerkőc zenetudását. Mivel Atilla már két éve 
tanul hegedűn, Tibor viszont még csak kezdő, 
Attila felkészítését vállalták el a képzett zene-
kar tagjai. A  kisfiú minden nap, lelkesen járt 
a megbeszélt időben gyakorolni, a fellépésen 
pedig hatalmas sikert aratott.

 Este a táborzáró gála következett, ahol kiosz-
tották a jól megérdemelt okleveleket: Bobák 
Attila (Galgahévíz) 3. helyezést ért el, Jónás 
Tamás Bagról pedig a célba rúgó versenyen 
elért eredményéért álhatott a dobogó máso-
dik fokára. Mi kísérők, látva az örömüket, úgy 
döntöttünk, hogy szintén oklevéllel jutalmaz-
zuk a példás magatartású gyerekeket. 8-an 
kaptak tőlünk példás (ötös), 5-en pedig kiváló 
(5*-ös) magaviseletükért dicséretet. Legna-
gyobb meglepésünkre, az oklevélátadást kö-
vetően, Orosz László (Hévízgyörkről) elénk 
állt, és átadta a csoport által gyártott oklevelet 
számunkra, kísérők számára. „Kati néni, Lívia 
néni nagyon jó és ügyes, ezért 5***-öt érdemel-
nek!” szövegezéssel. Könnyeinkkel küszködve 
köszöntük meg ezeknek a nagyszerű gyerkő-
cöknek a figyelmességüket, és megelégedve 
nyugtáztuk magunkban: ezért érdemes ezt a 
hivatást választani, és szívvel-lélekkel csinálni!

Este ismét tini-diszkó következett, majd 
másnap fájdalmas búcsút vettünk a tábortól, 
és délután megérkeztünk Aszódra. 

Minden önkormányzattól 15.000 Ft / 2 
gyermek önrész-támogatást kaptunk, ami 
fedezte a gyermekek útiköltségét, gyógyszer-
költségét, a maradék összeget városnézésre, 
kilátó megmászására, bobozásra, valamint fa-
gylaltvásárlásra költöttük. Ezúton szeretnénk 
az érintett önkormányzatoknak köszöne-
tünket kifejezni a gyermekek nevében, hogy 
segítségükkel idén is megvalósulhatott az 
Erzsébet-tábor. Ezek a többségben hátrányos 
helyzetű gyermekek felejthetetlen élményhez 
jutottak, önfeledten kikapcsolódhattak. Ba-
rátságok szövődtek, készségeik fejlődhettek, 
megtanulhatták a társas érintkezés legfőbb 
szabályait, a helyes viselkedés alapjait. Ne-
künk, szakembereknek pedig lehetőség nyílt 
a gondozott gyermekekkel egy szorosabb, 
őszintébb kapcsolat kialakítására, amely a 
prevenció, valamint a korrekció elengedhetet-
len feltétele is egyben! A 20 gyermek nevében 
tisztelettel megköszönjük támogatásukat!

Kocsis Katalin és Berdó Lívia
kísérő családgondozók

Jó hírt kell közölnöm, kedves Olvasó: itt Aszó-
don már legalább nyolcszor volt ilyen csoda! Ha 
csupán az Ökumenikus Nyári Napközi Tábor 
csodáját tekintem: az idén már nyolcadszor él-
hettük át az élményt, hogy „a semmiből”? Nem! 
Sok-sok adakozó kedvű hasonló fiú (lány, férfi és 
asszony) jóvoltából csodálatos két hetet tudtunk 
biztosítani 104 kisiskolásnak. Hiszen csak ennyi 
kell: oszd meg a többiekkel azt a keveset, amid 
van: és senki sem lesz éhes, senki sem fog unat-
kozni, senki sem fog egyedül búslakodni. Mert 
arról ugyan nem szól a kenyérszaporítás történe-
te, de hiszem, hogy a fiú felajánlása nyomán so-
kan elszégyellték magukat, mert eszükbe jutott, 
hogy nekik is van még a tarisznyájukban egy kis 
„madárlátta”, amit meg tudnak osztani a szom-
szédjukkal – és így gyűlt aztán össze az a tizenkét 
kosár maradék. Nem volt ott semmi csoda, csak 
önzetlen, hétköznapi, egyszerű emberek.

Önzetlen, hétköznapi, egyszerű emberek 
keveséből: pénzadományokból, önkéntes se-
gítségből, ima- és sütemény felajánlásokból 
valósult meg az idén is az aszódi tábor, melynek 
témája éppen ez volt: „Mi az igazi szegénység, 
mi az igazi gazdagság?” Erre kutattuk a választ 
az áhítatokon hallott szentírási részletek nyo-
mán. Délutánonként pedig másik mottónk - 
„Minden népek dicsérjétek az Urat!” – jegyében 
arra kerestük a választ, hogyan is tesznek eleget 
ennek a felszólításnak ukránok, koreaiak, fran-
ciák és ausztrálok. Megismertünk idegen kul-
túrákat, öltözékeket, szavakat és dalokat, ezáltal 
közel kerültek, barátainkká váltak az eddig ta-
lán csak tévéből ismert „idegen” emberek. Mert 
mindenki csak addig idegen, amíg nem ismer-
jük, míg meg nem értjük, meg nem szeretjük. 

„Idegen”, ukrán népmesét tárt elénk az idén 
Oxa néni bábszínháza is, Repülő hajó címmel. 
Mondanivalója azonban nem idegen, hanem 
egységes, emberi és örök, egybecseng az evangé-
liumok mondanivalójával: az örök élet aranyha-
jóján akkor jutsz célba, ha mindazokat magad-
dal viszed, akik erre a hajóra felkéredzkednek. 
Útközben meg fogod látni, hogy mindenkinek 
van valami olyan képessége, ami egyedülálló, és 
ami nélkülözhetetlen az út során.

Köszönöm a többi szervezők nevében is, 

hogy egy darabon ismét együtt hajózhattunk 
régi és új önkéntesekkel, valamint a kortárs 
segítőkkel, akik elismerésre méltóan felnőttek 
a feladatukhoz. Köszönöm a szülőknek, hogy 
az aranyhajóra felengedték a gyermekeiket, 
hagyták, hogy velünk utazzanak. Bízom ben-
ne, hogy az utunk továbbra is együtt vezet a 
közös cél: az örök boldogság felé.

Ebben támogattak még minket az önzetlen, 
hétköznapi, egyszerű embereken kívül
•	 a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsa
•	 Aszód város keresztény gyülekezetei
•	 az Aszód Városért és az Aszód Ifjúságért 

Alapítvány
amely nevek mögött ugyanilyen egyszerű 
emberek adományai rejtőznek. Köszönet 
mindenegyes támogatónknak hogy az idén is 
részesei lehettünk a kenyérszaporítás csodájá-
nak. Ezt a csodát kívánom minden kedves Ol-
vasónak is. Ne feledjék: a csodák nem kívülről 
jönnek, ezeket mi magunk csináljuk! Nem kell 
hozzá más, csak öt árpakenyér és két hal!

Lorencz Klára

8. Ökumenikus Nyári Napközi Tábor

öt árpakenyér és két hal
…ennyije volt a fiúnak, aki felajánlotta ezt a Jézust hallgató éhes sokaság 
számára. És mindenki jóllakott, és még tizenkét kosarat töltöttek meg a 
maradékkal – tudósít az eseményről a csodálatos kenyérszaporítás tör-
ténete a Bibliában. Szép mese – mondod most magadban, és legyintesz: 
csodák csak a mesében vannak! Egyébként meg: ha Jézus tényleg Isten fia 
volt, semmibe sem került neki ez a csoda. De az régen volt, egyszer volt! Már majdnem teljesen lezáródott a Petőfi Mú-

zeum önkormányzati átvétele, s beszámol-
hatunk arról, hogy néhány dolog kivételével 
minden érték a helyére került, a Galga-völgye 
kulturális öröksége biztonságban van!

Megtörtént a minisztérium és az önkor-
mányzat által koordinált intézmény megalakí-
tása, a múzeumi állami támogatás mértékének 
meghatározása, amely megyénkben a váci és 
a ceglédi múzeumok után a harmadik legma-
gasabb összeg; folyamatban van a működési 
engedély Miniszter általi kiadása, a szüksé-
ges szabályzatok elkészítése és elfogadtatása. 
A Művelődési Ház az idén nem működik, 
ugyanis a Városi Óvoda felújítása ideje alatt az 
óvodai berendezéseket ott őrizzük.

A munkatársak komplex feladatot látnak el, 
de mindenkinek megvan az a konkrét terület, 
amiért felelős. Van, aki a felnőtt könyvtárért, 
van, aki a gyermekkönyvtárért, a városi mű-
velődés szervezéséért, a programok lebonyo-
lításáért, az intézmények és a civil szerveze-
tekkel történő kapcsolattartásért, a múzeumi 
gyűjteményekért, az adminisztrációért, a mú-
zeumpedagógiai foglalkozásokért, a tárlatve-
zetésekért, az intézményi környezetünkért, a 
tudományos munkáért, a rendért, s az integ-
rált, összehangolt munkavégzésért felelős.

Szeretnénk kiemelni, hogy intézményünk-
ben, mind a könyvtárban, mind a múzeum-
ban igény szerinti könyvtári és múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokat tartunk. A múzeum 
állandó kiállítását az érdeklődő csoportoknak 
tárlatvezetés keretében mutatjuk be, s újra 
lesznek kiállítások a Galériában, Karácsonyi 

Tárlat és Vásár mindkét intézményi egysé-
günkben, s októbertől folytatódik az Aszódi 
Honismereti Akadémia előadássorozata is!

Legújabb érdekességünk a gyermekkönyv-
tárban kialakított játszósarok, amelyet részben 
a kollégák által adományozott szőnyegekkel és 
játékokkal tettünk vonzóbbá, illetve a múze-
umban kiállított, a hévízgyörki Árpád-kori 
templom műemléki helyreállításakor talált 
szarmata fejedelmi sírlelet (kard, nyakék, 
üvegkorsó). Újdonság, hogy a múzeumi gyűj-
teményből honlapunkon és Facebook olda-
lunkon hetente bemutatunk egy használati 
tárgyat, egy képet egy dokumentumot vagy 
például legutóbb egy pecsétet.

Látogasson el az Aszód Városi Kulturális 
Központ intézményeibe! Várjuk Önöket!

Belépő jegyek a Petőfi Múzeumba
•	 diák, nyugdíjas:     300 Ft
•	 felnőtt     600 Ft
•	 tárlatvezetés: 3.000 Ft

Éves kölcsönzési díj a könyvtárban (16-70 éves 
kor között): 600 Ft/év

Elérhetőségek
Facebook: 

Aszód Városi Kulturális Központ
E-mail: 
•	 aszodkonyvtar@gmail.com

Telefon: 
•	 Könyvtár (+36) 28 400 606
•	 Múzeum: (+36) 28 780 176
•	 Igazgató: (+36) 30 2163667

Teljes a Városi Kulturális Központ csapata

biztonságban Van a galga-Völgye  
kulturális öröksége
A munkáját idén közös intézményben kezdő Városi Könyvtár, Petőfi Mú-
zeum és Művelődési Ház, az Aszód Városi Kulturális Központ szeptem-
ber elejétől teljes csapattal várja a városi kulturális élet iránt érdeklődő 
aszódi és Galga- völgyi Könyv- és Múzeumbarátokat!

„y generáCió” és 
MegboCsátás hete
A Városi Könyvtár Hírei

 ☐ Október 8-án 18.00 órakor a Könyvtár 
vendége lesz Tari Annamária pszichológus, 
aki az Y generációról tart előadást.

 ☐ Október 7–11 a megbocsátás hete lesz a 
könyvtárban, késedelmi pótlék nélkül vissza 
lehet hozni a könyveket. 

„tudásod a jöVőd” 
95–98 %-ban támogatott  
informatikai és nyelvi képzések!

Aszódon is elérhetők a „Tudásod a jö-
vőd” című program keretében meg-
valósuló, 95-98 %-ban támogatott  
informatikai és nyelvi képzések. 

A képzéseken részt vehet minden 18. életévét 
betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hall-
gatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költ-
ségtérítéses képzésben résztvevők).

A projekt kiemelten kezeli a kedvezménye-
zett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete 
alapján a hátrányos helyzetű településen állan-
dó lakhellyel és/vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezőket, valamint a 45 éven felülieket, felső 
korhatár nélkül.

INFORMÁCIÓ: 

www.tudasodajovod.hu
Személyes felvilágosítás: 
Odler Zsolt
Aszód Városi Kulturális Központ
2170 Aszód Kossuth Lajos u. 72.
(+36) 28 400 606
aszodkonyvtar@gmail.com

TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001

2013. október 1.

orgonahangVerseny a zene 
Világnapján!
2013. október 1-én 18.30-kor, Aszódon a Szentháromság Római  
Katolikus Templomban orgonahangversenyre kerül sor.

Közreműködik: Tóth Rita és Énok-Nagy Levente orgonán. Énekel: Magyarkúti Nóra,  
valamint a:Csengey Gusztáv Általános Iskola  ének-zenei tagozatának gyermekkórusa.
Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!
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VárostörténetVárostörténet

A  XIX. század első felében élt Aszódon a 
Glembay család. A  családfő, Glembay István 
szabómester a szabó-szűcs céh tagja volt, fele-
sége, Poós Julianna szintén helybéli iparos csa-
lád sarja. Az 1814-ben született fiuk, Glembay 
Károly felnőttként kapcsolatban állott a kor 
legnevesebb régészével, Rómer Flórissal, aki-
nek 1864-ben keltezett levelében felidézi gyer-
mekkori emlékét, amikor öregapjával több 
alkalommal felkeresték azt a helyet, ahol az 
„Aszódi Szent Kereszt Prépostság főegyház” 
állt. Egy szintén 1864-es hivatalos irat már na-
gyobb kő- és téglafalakról tudósít bennünket, 
melyek az egykor létező „Apátság”(!) romjai. 
Ezeket a romokat és környékét több hivatásos 
(Érdy János, Arányi Lajos, Henszlmann Imre) 
és amatőr (Varsányi János Aszódon élő megyei 
mérnök) régész is megtekintette, a helyszínről 
némely tárgyakat is gyűjtöttek. 

Mivel a nagytekintélyű Pázmány Péter 
monostorjegyzékében szerepeltette a váci 

püspökség területén létező Szentkeresztről 
elnevezett premontrei prépostságot, ezt az 
adatot Pongrácz György váci püspök tudo-
másul vette, szerepeltette az 1675-ben készí-

tett jegyzékében és térképén. Amikor a törö-
köket kiűzték a püspökség eme területéről, 
akkor Galántai Balog Miklós váci püspök 
1688-ben hívének, Mayers Károlynak először 
adományozta a címzetes aszódi premontrei 
prépost megtisztelő címet. Azóta sok egyházi 
méltóság viselte ezt. A közelmúltig Dr. Turay 
Alfréd teológiai tanár volt a címzetes aszódi 
premontrei prépost.

E sorok írója az 1950-es évek második felé-
ben több alkalommal bejárta a Szentkereszt 
dűlőt és számos ember- és állatcsontot, cse-
répedény töredékét, tégla- és paticsmarad-
ványt, sőt fémtárgyakat (pl. szamárpatkót) 
gyűjtött a területen, mely emlékeket az álta-
la alapított Petőfi Múzeumban helyezett el. 
A  megfigyelés szerint a lelet előfordulás egy 
kb. 500 méter hosszú és kb. 250 m széles terü-
leten figyelhető meg. A kő- és téglamaradvá-
nyok javarészt e területnek a Nagyvölgy felé 
eső végében voltak találhatók. 

Ezen a helyen Rosner Gyula régész (+) a 
Petőfi Múzeum megbízásából 1964 őszén és 

1965 tavaszán ásatást hajtott végre, melynek 
folyamán feltárt egy XII–XIII. század fordu-
lóján épített templom maradványait. Mivel 
az ásatás eredménye több kérdésre nem tu-
dott feleletet adni, 1999-ben újabb ásatásra 
került sor Dr. Kulcsár Valéria és Dr. Miklós 
Zsuzsa irányításával. A  két ásatás között 
több mint harminc év telt el, mindeközben 
a területet művelték, tehát a felszínhez közeli 
esetleges leletek teljesen megsemmisültek. 
A  második ásatás szintén megtalálta a kö-
zépkori templom alapjainak egyes részletét, 
ám a felmenő falakat, sőt az alap köveinek 
javarészét már régen kibányászták és el-
hordták. Mindazonáltal azt megállapítot-
ták, hogy a homokkő alapra habarcsot terí-
tettek, majd erre ismét követ és téglát raktak. 
A kőalapot a közeli Nagyvölgyben található, 
egykori kőbánya pliocén-kori homokkövé-
ből készítették. A félköríves, keletelt szentély 
alapfalvastagsága 80 cm, belső szélessége 
285, hossza 370 cm. A  templomhajó hosz-
sza 880 cm, belső szélessége kb. 460 cm, a 
falvastagság 90 cm. Rosner Gyula jelentésé-
ben megemlíti, hogy a templom mellett két 
XII–XIII. századi ház részleteire bukkant. 
Mindkét ásatáson több koporsós sírt is fel-

tártak, melyekben roppant kevés melléklet 
volt található. A feltárások végkövetkezteté-
se, hogy a templomot legfeljebb a XV. század 
végéig használhatták. A  templom mögötti 
dombháton elhelyezkedő középkori falu 
területén eddig nem volt még ásatás, tehát 
ezen itt csak un. „szórvány” leleteket találtak 
a régészek. Nagyobb kőépület nem lehetett 
ezen a részen, mert a két alkalommal is ké-
szített légi felvételek ilyen lehetőséget nem 
mutattak ki. 

Írásos emlékeink vannak arra vonatkozóan, 
hogy Aszód a középkorban az Aszói nemesi 
család birtoka volt. Amikor a török 1544-ben 
megszállta Hatvan várát, Aszódot is elfog-
lalta, a falu ekkor elnéptelenedett és 100 évig 
nem is települt újjá. Ekkor pusztulhatott el a 
török kori iratokban emlegetett Aszódszent-
kereszt is. A név arra utal, hogy a középkor-
ban volt Aszód falu (feltehetően a mostani 
város helyén) és annak a lakott „külterülete” 
lehetett a temploma titulusáról elnevezett 
Szentkereszt, ami idők múlásával Aszód-
szentkereszt néven vált ismertté. 

Ami pedig a premontrei rendházat, a „pré-
postságot” illeti. Ezt sem régészeti leletekkel, 
sem minden kétséget kizáró oklevelekkel – 

egyelőre – nem lehet bizonyítani. Az viszont 
elképzelhető, hogy a Szentkereszti dűlőben 
a XI–XII. században kialakult kis falucska 
lakói a XII. század végén templomot építet-
tek, talán éppen ebben az időben hazánkba 
érkező premontrei szerzetesek segítségével. 
Ez annál is inkább elképzelhető, mert a pre-
montreiek jelenléte a közeli Vácegresen (a 
középkori Sydow faluban) oklevelesen is bi-
zonyítható. Tehát ha voltak is a Szentkeresz-
ten premontreiek, és talán meg is kezdték a 
rendházuk építését, de jött a mongol áradat 
(amit – tévesen – „tatárjárásnak” nevezünk) 
és a kegyetlen harcosok mindent elpusztítot-
tak. Minden bizonnyal a templomot is, de azt 
a visszaköltöző lakosok újjáépítették. 

A  határban álló, messzi távolból is látható 
kereszt, melynek tövében mindig van virág, a 
ma élők számára figyelmeztetően jelzi, hogy 
egykor itt kis templomukban katolikus ke-
resztények imádkoztak, akik a Szentkereszt 
tiszteletében éltek és haltak.

STADT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS
Forog a világ, de áll a kereszt

(Szt. Ágoston)

Egy kis várostörténet 

szentkereszt
Aszód város határának északi sarkával szemben, északnyugat-délkelet 
tájolással húzódik egy dombvonulat, melynek a Nagyvölgy felőli alján, a 
Paskomba vezető dűlőút mellett egy több méter magas kőkereszt áll, 
amelyet a Petőfi Múzeum kezdeményezésére, az Aszódi Római Katolikus 
Egyházközség és a Városi Önkormányzat közösen állított. A dombvo-
nulat neve, amit emberemlékezet óta, sőt írásos emlékekkel is bizo-
nyítható, sok száz éve már Szentkereszt dűlő vagy csak egyszerűen 
Szentkereszt néven emlegetnek. Miért nevezték el ezt a kis határrészt 
a kereszténység számára oly fontos, Jézus Krisztus keresztre feszíté-
sére emlékeztető keresztről? A kicsit titokzatos névről és helyről több 
helyi legenda született, melyeknek a leírása szétfeszítené a lap terje-
delmi lehetőségét. Ezért szigorúan csak a tényekre építve mutatjuk be 
vázlatosan az aszódi Szentkereszt történetét.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból valósul meg Aszódon  

a Szent Imre utcai tagóvoda bővítésének és felújításának munkálatai

Aszód Város Önkormányzata 119.999.988.- Ft támogatást nyert a „KMOP-4.6.1-11 Nevelési Intézmé-
nyek fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt elszámolható ösz-
szköltségvetése 126.315.777.- Ft. A projekt eredményeképp az óvoda több helyiséggel bővül, amely-
nek köszönhetően több óvodás gyermek befogadására lesz lehetőség. A bővítés mellett a meglévő 
óvoda épülete is megújul.

Aszódon az óvodáskorú gyermekek létszáma a Szent Imre ut-
cai óvodában megnőtt, a gyermekek elhelyezése a tagóvodában 
nehézséget jelentett. A tagóvodában a projekt keretében kiala-
kításra kerül egy újabb csoportszoba, egy tornaszoba, fejlesztő 
szoba, pedagógiai szoba. Megvalósul az óvoda akadálymente-
sítése, fűtéstechnológia, konyha technológia korszerűsítése. 

„Az Aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása” című 
KMOP-4.6.1-11-2012-0048-as számú projekt kapcsán a ta-
góvoda részben–egészben megújul, új külsőt kap. 
Modernebb és a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő 
óvodában lesz lehetősége az aszódi gyermekeknek az óvodai 
éveiket eltölteni.

Kapcsolat:
Aszód Város Önkormányzat
Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu
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Olvasóink írták

DivatGála
Férfi áruk:  
Zokniktól a kabátokig

Női divat:  
Harisnyáktól az elegáns kabátokig

Minőség  
elérhető áron!

Ne keresse,  
nálunk megtalálja!

Telefon: (+36) 28 400 202

Aszód Kossuth L. utca 1. 

Nyitva: H-P: 8-17; Szo: 8-12

Megnyitottunk!!!
Sziszi Fodrászat: női, férfi, gyerek
 (+36) 20 935 1345

Kozmetika: Ilcsi referencia szalon, svéd masszázs, cellulit és alakformáló masszázs
 (+36) 30 635 1025

Nyitási akcióval várunk minden Vendéget, sok szeretettel.
Ajándékutalvány a kozmetikában és a fodrászatban is kapható.

Aszód, Kondoros Tér (a Nemzeti dohánybolt és a trafik között) 

Üzenet a Névtelennek…..

tisztelt aszódi polgárok!
Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az együttműködésükért, 
önzetlen támogatásukért, melyet a munkám során nyújtanak. Köszö-
nöm a kritikát, melyet mindenkor munkám során figyelembe veszek. 
Akik ezt teszik, mindig vállalják nevüket, és nem a névtelenség mögé 
bújnak. Azonban az utóbbi időben valaki, vagy valakik névtelenül írogat-
nak, tesznek feljelentéseket munkám, a hivatal munkája, vagy éppen a 
képviselő társaim munkájával kapcsolatban. Valaki arra vesz bátorsá-
got, hogy mások nevét is felhasználja a mocskolódásra. Ez nem korrekt 
jellemet tükröz. 

Sajnos csak üzenni tudok az újság hasábjain, 
hogy addig, míg nem mutatja arcát, addig egy 
jellemtelen ember, aki az elért eredményeinkről, 
erőfeszítéseinkről így kíván tükröt készíteni.

Üzenem a névtelen írogatónak – írogatók-
nak –, hogy ha közéleti szerepet akar vállalni, 
akkor mutassa meg arcát, mert így tisztességes.

Milyen típusú az ilyen ember, kérdem Önök-
től, tisztességes aszódi polgárok? Remélem a 
válaszuk egyértelmű.

Üzenem a névtelennek, hogy ha nincs tisz-
tába a törvények alkalmazásával, megkérem, 

hogy előbb tisztázza vállalva az arcát, úgy 
mondja el véleményét, illetve, ha úgy érzi tör-
vénytelenül jártam vagy jártunk el, akkor te-
gyen feljelentést. 

Milyen világot élünk? Szeretném kijelenteni, 
hogy nincs miért félnem – félnünk –, hiszen a 
törvényes utat járjuk, és ezt kívánjuk továbbra 
is tenni.

Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

FelHívás PetőFI 
szAvAlóversenyre!

Az Aszód Városi Kulturális Köz-
pont 2013. október 18-án, pén-
teken 9 és 15 óra között rendezi 
meg a hagyományos Aszódi Petőfi 
Szavalóversenyt.

Kategóriák, indítható szavalók

I. 
1–4. osztályos alsó tagozatos általános iskolá-

sok
II.

5-8. osztályos felső tagozatos általános iskolá-
sok, „kisgimnazisták”

III.
Középiskolások

IV.
Felnőttek

A Szavalóverseny nyitott, felnőttek jelentkezé-
sét is várjuk!
Az idei évi eseményen szabadon választott 
 Petőfi-művet kérünk a versenyzőktől!

Kiegészítő munkákra van szükség az óvodai építkezésen 

Váratlan tartályok
Nem várt költségek merültek föl a Városi Óvoda bővítési és felújítá-
si munkálatai során A kivitelezési munkálatok megkezdését követően 
a földmunkák során a kivitelező az épület déli szárnyánál 2 db 10 m 
köbméteres, használaton kívüli fűtőolaj-tároló acéltartályt talált, a talaj-
szint alatt 1,5- 2,0 m-es mélységben. 

A tartályok a korábbi, ma már elavult gázolajos 
fűtési technológiához készültek és a másfél-két 
évtizede – a vezetékes földgáz bevezetése után 
– üzemen kívül helyezett gázolaj üzemű kazá-
nok fűtőanyag ellátását biztosították.

A tartályok helye a tervezéskor nem volt ismert, 
így a tervdokumentációban sem szerepelnek.

A feltárt tartályok sem statikai, sem környe-
zetvédelmi szempontból nem maradhatnak az 

épület alatt a földben, eltávolításuk minden-
képpen szükséges.

Felmérések szerint a tartályok eltávolításá-
nak becsült nettó összege: 3 millió Ft, mely a 
tartályok kiemelésére és ártalmatlanítására 
vonatkozik és tartalmazza az esetlegesen szük-
séges talajcsere díját.

A két tartály közül az egyik megsérült, a mar-
kológép kanala felszakította az oldalát, így ez 

biztos a MÉH-telepre kerül, a másik viszont 
ártalmatlanítás után az Aszód FC telepén szol-
gálhat locsoláshoz víztartályként. 

 De nem csupán emiatt lesz szükség kiegészí-
tő munkálatokra. Az épület átvizsgálása során 
kiderült, célszerű volna a meglévő épületszár-
nyban most korszerűsíteni az elektromos há-
lózatot, kicserélni a belső nyílászárókat és a fű-
tőtesteket. illetve a padlóburkolatot, mert ezek 
cseréje néhány éven belül elodázhatatlan volna. 

A fentiekben ismertetett munkálatokat néhány 
éven belül mindenképpen el kellene végeztetni. 
Mindezen munkák elkészíttetésének becsült 
költsége nettó 6 millió Ft. 

A tervezett munkálatok a közbeszerzési tör-
vény hatálya alá esnek, ezért közbeszerzési eljá-
rások lefolytatása szükséges, melynek lebonyo-
lítására az önkormányzat ajánlatokat kért be. 

R. Z
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Konyhakész, kukoricán nevelt házicsirke 
(hús) eladó. 1100 Ft/kg-os áron. Átlagos 
súly 1,3 kg-tól-1,9 kg-ig. Három darabtól 
ingyenes házhoz szállítás,06 70 2173-266

Eladó Aszódon felújításra szoruló gázkon-
vektoros kis kertes ház. Víz az udvarban. 
Irányár: 4,5 millió Ft
Érdeklődni: 06 70 550 7693; 28 816-839
Garázs kiadó az Aszód Kossuth L. utca 
99.szám alatti garázssoron. Érdeklődni:  
06 30  468-8007-es telefonszámon 10-18 
óra között. 

apróhirdetés

apróhirdetés

tanári 
hangVerseny
Tanári hangversenyt adnak a Podma-
niczky Alapfokú Művészeti Iskola zene-
pedagógusai egykori kollégájuk, Király 
Gyöngyi „Koren István” díjas pedagógus 
emlékére. A koncertre 2013. október 23-
án, 16 órakor kerül sor a Podmaniczky 
Művészeti Iskola Kamaratermében.
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SportEgészség

•	 Kondi-	és	kardio-gépek
•	 Infraszauna
•	 Szolárium
•	 Táplálékkiegészítők	rendelésre	is!	(listaár	–10%)
•	 SZÉP-kártya	elfogadás

2170	Aszód,	Pesti	út	25	(régi	Volántelep	udvarán)
(+36)	30	992	4450
H–P:	10:00–21:00	 SZ:	10:00–18:00

FLABéLOS	alakformáló	és	zsírégető,	testkezelő	gép
1	alkalom:	300	Ft	
10	alkalom:	3000	Ft	+	választható	AJÁNDÉK:
•	 20	perc	INFRASZAUNA	vagy
•	 6	perc	SZOLÁRIUM	vagy
•	 +	1	alkalom	FLABÉLOS	használat

közös felelősség
A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről

A 21. század embere számára talán már feledésbe merült, hogy a vé-
dőoltások bevezetése forradalmi módon változtatta meg az életkilátá-
sokat, csökkentette a gyermekhalandóságot és növelte a születéskor 
várható élettartamot. Magyarországon a több évtizede működő, évente 
felülvizsgált és aktualizált védőoltási rendszernek köszönhetően számos, 
korábban halálos betegség (járványos gyermekbénulás, feketehimlő) el-
tűnt, más betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága 
pedig nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási 
rendszert alkalmazó országokban.

A védőoltások gyakran saját sikereik áldozatá-
vá válnak, hiszen mind a lakosság, mind az or-
vosok tudatából fokozatosan kikopik az adott 
betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek 
helyét a védőoltások mellékhatásaival kapcso-
latos alaptalan félelmek veszik át.

A  mai modern védőoltások biztonságosak 
és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb 
kellemetlenséggel jár, mint magának a beteg-
ségnek az átvészelése. Az  oltások hatásossá-
gát és biztonságosságát gyakran több tízezer 
emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért 
pedig a gyártóktól független hatóságok felel-
nek, a követelmények rendkívül szigorúak. 
Hazánkban az aktuális védőoltási rendet 
szakmai bizottság állítja össze a rendelkezésre 
álló valamennyi klinikai vizsgálati ered-
mény, valamint az aktuális járványügyi 
helyzet figyelembe vételével. Egy-egy ku-
tatás eredményéből nem szabad messzemenő 
következtetéseket levonni, az eredmények ösz-
szehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.

Felelős szülőként a védőoltások által megelőz-
hető betegségek következményeit is mérlegelni 
kell. Az egyik leggyakrabban támadott, úgyne-
vezett Engerix-B védőoltás a Hepatitis B vírus 
fertőzés megelőzésére szolgál, amely világszer-
te az egyik legelterjedtebb betegség.  A világon 
350 millióra becsülik a fertőzöttek számát és 
évente egymillió ember hal meg a fertőzés 
következtében.  A  klinikai kép a tünetmentes 
fertőzéstől – az esetek kétharmadánál jellemző 
– a májgyulladáson át a májrákig  terjed. A tü-
netmentes fertőzés és a heveny májgyulladás 
általában gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában 
halálozással jár, 10%-ában krónikussá válik. 
A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig 
tartó enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózis-
ba torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat. 
A  vírust a vér és testnedvek, nyál, ondó, hü-
velyváladék terjesztik. Gyakran szexuális úton 
terjed, de mivel küzdősportok során szerzett sé-
rülések, közös borotva, fogkefe, törülköző hasz-
nálata, tetoválás, akupunktúra, testékszerek 
felhelyezése is átviheti a fertőzést, nyilvánvaló a 

tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetettsé-
ge. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó gyógy-
szer nem létezik, ezért különösen jelentős, hogy 
a védőoltással 95-100%-os védettség szerezhető.

A  védőoltások visszautasítása a fertőző meg-
betegedések előfordulásának emelkedésével 
járhat együtt, mely egyaránt káros az egyén és 
a társadalom számára is. A fentiek miatt Buda-
pest Főváros Kormányhivatala Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve arra biztatja a fele-
lősségteljes szülőket, hogy hiteles forrásokból 
tájékozódjanak, higgyenek a tudományos 
és megalapozott tényeknek, valamint kel-
lő kritikával olvassanak minden védőol-
tással kapcsolatos internetes bejegyzést.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Járványügyi Osztály

Felhasznált irodalom: 
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine – A vé-
dőoltás érték” program Fehér Könyve. IME 
IX. évfolyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemio-
lógiája, diagnosztikája és kezelési lehetősége. 
Hippocrates VII. évf. 2. szám, 2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények alapján. 
http://vedooltas.blog.hu/

A  pályázat még 2010. márciusában került ki-
írásra, és az Aszódi Szabadidősport Egyesület 
élt a lehetőséggel. Pályázatukat hiánypótlást kö-
vetően 44, 3 millió Ft összeggel befogadták, ám 
később kapták az értesítést: forráshiány miatt 
ez várólistára került. Már szinte elfeledkeztek 
a dologról, amikor 2012. februárjában megér-
kezett a jó hír: pályázatuk 33,1 millió forintot 
nyert. A  tervezettnél kevesebb összeg miatt – 
ami főleg az eszközbeszerzést érintette – ,át kel-
lett dolgozni az elképzelésüket, de 2012. szep-
tember elsején elindulhatott a megvalósítás. 

Bátran mondható, hogy ötletből nem volt hi-
ány: úszótanfolyamot szerveztek az úszni nem 
tudó diákoknak, esténként aerobicra várták az 
ilyen típusú mozgást szeretőket, sporttábort 
szerveztek a nyáron is elfoglaltságot és moz-
gást keresőknek, hétvégéken az ország leg-

szebb tájaira kirándultak, és izgalmas sport-
versenyeken mérték össze erejüket. 

A projektben öt intézmény – Aszód két kö-
zépiskolája, általános iskolája és óvodája, és 
külsősként – ez szintén pályázati feltétel volt 
– Galgahévíz óvodája vett részt. Az igazán ve-
gyes korcsoportú gyermekeknek 30 pedagó-
gus kínált elfoglaltságot, bonyolította le prog-
ramjaikat, felügyelt mozgásukra. Összesen 13 
sportág szerepelt a kínálatban. 

Nyíry Zsolt, az egyesület elnöke a záró 
rendezvényen köszönte meg minden részt-
vevő munkáját, csakúgy, mint Sztán István 

polgármester, aki elismerően szólt az Aszódi 
Szabadidősport Egyesület teljesítményéről. 
A  munka természetesen még nem ért vé-
get, hiszen egyrészt hátra van az elszámolás, 
másrészt ennek a pályázatnak is van intézmé-
nyenként fenntartási ideje, márpedig öt esz-
tendő. Így a szervezett sportolás, ha nem is a 
megvalósítási időszak intenzitásával, de foly-
tatódik. Értesüléseink szerint az Evangélikus 
Gimnáziumban például heti két alkalommal 
továbbra is aerobicra várják az érdeklődőket. 

R.Z.

„Mozgás, eMberek!”
Sikeres projektet zárt az aszódi Szabadidősport Egyesület
Imponáló adatokkal zárta a TÁMOP 3.2.11/10-1KMR-2010-0073, „Egész-
ségségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős 
sporttevékenységek az Aszódi Szabadidősport Egyesület szervezésében” 
című projektjét a szóban forgó közösség. A közel egy esztendő alatt a szak-
körök, táborok, túrák, versenyek és témanapok során összesen 11.719 
tanulót mozgattak meg. A projekt zárására augusztus 29-én került sor. 
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A projekt megvalósításában részt vett munkatársak:
Városi Óvoda, Aszód: Dunainé Nagy Éva, Pet-
réné Magyar Mária, Petróczi Zsuzsa
Csemetekert Óvoda, Galgahévíz: Bagóné Dar-
nyik Anikó, Erőssné Pintér Katalin, Kovács-
né Kolesza Andrea,Csörgi Katalin, Óvári 
 Mihályné, Ötvös Márta, Vanóné Varga Judit
Csengey Gusztáv Általános Iskola,Aszód: Bo-
bály Istvánné, Braun Krisztina, Nagyházi Ju-
dit, Péter Éva, Korpás Lászlóné, Pálfi István, 
Molnár László, Boda János
Evangélikus Gimnázium, Aszód: Penák Dóra, 
Szó Ildikó, Koncz István, Varga Lajos
Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti SZKI és 
Kollégium: Vezér Anna, Kissné Nyíry Lilla, 
Szalai Attila, Szoboszlai Ákos, Fekete Bo-
tond, Csobán Attila, Mayer Tamás, Pásztor 
Attila, Nyíry Zsolt
Projektmenedzsment: Nyíryné Gazdik And-
rea, Katonas Lászlóné
Vapaus Kft.: Konczos Andrea, Czupi Adrienn
Az egyesület vezetése: Huszár Mihály, Nyíry Zsolt
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Bobály István 1953-ban Aszódon született és 
általános iskolai tanulmányait is városunkban 
végezte. Középiskolai tanulmányait Szegeden 
töltötte, majd jelentkezett a Katonai Főisko-
lára,ahol pilótának szeretett volna tanulni, 
ám egy sajnálatos baleset miatt nem tudott 
bekerülni. A  MÁV-nál helyezkedett el,ahol 
egy évtizeden keresztül dolgozott. Már aktív 
hegymászó évei alatt elvégezte a tanárképző 
főiskolát is. 

 A  sportolás mindig fontos szerepet töltött 
be az életében. Kezdetben főképp a labdarú-
gás valamint a tenisz érdekelte, a tenisz aszó-
di népszerűsítésében fontos szerepet játszott. 
A  természet iránti szeretet nagyapjának kö-
szönhető, akivel rengetegszer járták együtt a 
környéket. A hegymászással viszonylag későn 
kezdett el foglalkozni. Eleinte a környező he-
gyekkel ismerkedett, többnyire egyedül. Célja 
saját határainak megismerése és feszegetése 
volt. A  lényegesebb magyarországi hegységek 
után a környező országok csúcsait vette célba. 
Kiemelendő ezek közül is a Tátra, valamint az 
erdélyi magashegységek. Távolabbi úti célokra 
abban az időben nem volt egyszerű eljutni, en-
nek ellenére a 70-es években a Balkán félsziget 

hegységeit mászhatta meg, ami nem minden-
napi teljesítmény volt. A Tátrában már szikla-
mászó utakat járt be, mindenféle hegymászó 
felszerelés nélkül. Egy ilyen mászás során ta-
lálkozott miskolci hegymászókkal, akik java-
solták neki, hogy jelentkezzen egy egyesületbe, 
ahol lesznek társai, valamint rendes felszerelé-
se. Így került a Vörös Meteor természetjáró 
egyesületbe, amelynek bő 1 évig volt a tagja. Itt 
kezdett el jobban foglalkozni a természetjáró 
élettel és tanult rengeteget a kultúrájáról. 

 A  magyar hegymászó élet a 30as-40-es 

években élte virágkorát,majd a II. világháború 
után hanyatlásnak indult. Az 1970-es években 
próbálták visszaállítani a magyar hegymászás 
renoméját és irányvonalat adni neki, ennek is 
részese volt városunk kitüntetettje. A  Vörös 
Meteoros időszakot követően az OSC hegy-
mászó szakosztályának igazolt sportolója lett. 
Az OSC abban az időben nagyon teljesítmény 
centrikus egyesület volt, így itt teljesen más 
szellemiséggel ismerkedett meg. A  szakosz-
tály szemlélete meghatározta a sportág itthoni 
irányvonalát is. A  magyar hegymászósport 
átvette ezt a filozófiát és gyakorlatilag ettől 
számítjuk (70-es évek vége) a sportmászást, 
aminek egyik válfaja a teremmászás. Bobály 
István pályafutásának erre az idejére tehetőek 
az első hetes erősségű utak megmászásai, ame-
lyeket Mózes Istvánnal teljesített. 

Egy sajnálatos sérülés azonban válaszút 
elé állította. Végül a klasszikus hegymászás 
mellett döntött, ami néhol sziklamászással, 
néhol gyaloglásokkal jár, adott esetben hó-
ban, fagyban. Mivel munkahelyén jelentősen 
megnövelték munkaidejét, már nem tudta 

vállalni a sport sziklamászáshoz szükséges 
edzésidőt, 8 év után egyesületet váltott és a 
BSE igazolt sportolója lett, amely hatalmas 
klubnak számított akkoriban Budapesten, 
rengeteg szakosztállyal. Itt a természetjáró 
szakág hegymászó szakosztályába került. Ez 
egy teljesen önellátó egyesület volt, saját ma-
guknak teremtették elő a feltételeket, sőt sok-
szor az anyaegyesület számára is hoztak pénzt. 
Ebben az időben terjedt el ugyanis egy nagyon 
hatékony kötéltechnika, amit remekül elsajátí-
tottak és ezt sporton kívüli tevékenységekhez 

„a hegy MegVár”
Bobály István hegymászó lett Aszód város idei sportdíjasa 
Mint minden évben, ezúttal is az augusztus 20-i városi ünnepségen került sor a sportdíj átadására váro-
sunkban. A képviselő testület idén Bobály István hegymászónak ítélte oda a díjat, aki tiszteletet parancsoló, 
embert próbáló  hegycsúcsokra jutott fel pályafutásra során.

is használni tudták. Kaptak felkéréseket pla-
kátragasztáshoz, valamint néhány filmforga-
tásnál a kamera magasabb pontokon történő 
elhelyezését is rájuk bízták. Az itt eltöltött évek 
alatt számtalan expedíciómászásnak lett ré-
szese. Jó barátja dr. Nagy Sándor, aki számos 
expedíció szervezésében vállalt oroszlánrészt, 
és mindig számított rá, mivel higgadtságával, 
rutinjával példaként szolgált sok hegymászó 
számára. A  lehetőségekben a hegymászás te-
rén is nagyon messze voltunk a nyugattól, így 
a magyar sportolóknak az anyagi és felszere-
lésbeli hátrányt sok esetben találékonysággal 
kellett kompenzálni. 

 Bobály István pályafutásának említésre mél-
tó expedíciói közé tartozik a Kaukázus leg-
magasabb keleti csúcsának megmászása, ami 
több, mint 5000 m magas. Az első 6000 méter 
feletti expedícióját Dusanbe alatt félbe kellett 
hagynia, mivel a mászó társánál a végtagok fa-
gyásának veszélye állt fent, ugyanitt a csúcsról 
lefele jövet két német hegymászó életét men-
tették meg. A  történtek nem viselték meg és 
egy Vitalij nevű orosz hegymászó mondata 
járt az eszében: „Ne legyél szomorú István! 
A  hegy megvár.” Ez a mondás igaznak bizo-
nyult, hiszen a következő Pamír expedíció so-
rán feljutott pályafutása legmagasabb csúcsára 
a 7105 méteres Korzsenyevszkajára.

1984 nehéz év volt Bobály István életében. 
Mászásai során 3 törése, valamint egy 20 mé-
teres zuhanása is volt, ez utóbbi miatt jó ideig 
lábadozott. Ám, miközben rehabilitációra járt, 
dr. Nagy Sándortól megtudta, hogy a követ-
kező expedíció Kelet-Ázsiába lesz, ahová min-
denképpen el szeretett volna jutni. Egy szigorú 
edzéstervet követve visszanyerte állóképessé-
gét és az expedícióra felkészítő júniusi teszten 
sikerrel átment, így kijutott Kelet-Ázsiába. Itt 
egy nagyon kalandos túra keretében számta-
lan gyönyörű helyen megfordultak: Irkutszktól 
Ulanbatoron át jutottak el végül a Mongol Altáj 
hegység több, mint 4000 méter magas csúcsára. 
1986-ban eljutott Dél-Amerikába is, ahol Pe-
ruban mászott meg 6000 méter feletti csúcsot 
az Andokban. Nagy elismerésnek tartja, hogy 
részt vehetett a Kőrösi Csoma Sándor születé-
sének 200. évfordulójára szervezett expedíción, 
ahol körbejárták azokat a tibeti kolostorokat, 
ahol a magyar világutazó élt és alkotott. 

Bobály István a hegymászást a 80-as évek vé-
gén fejezte be, de a természetjárást,barlangjá-
rást a mai napig űzi. Elmondása szerint hegy-
mászói pályafutása során minden egyes hegy, 
minden egyes csúcs csodás élményeket adott 
neki, és mindegyik helyszínen tanult új dolgo-
kat. Civil életében tanárként annak örül, hogy 
sok gyerekkel meg tudta szerettetni a termé-
szetet és a szemléletüket is át tudta formálni. 

ifj. Rácz Zoltán

Kellemes késő nyári időben, mintegy 250-300 
néző előtt kezdődött a szomszédvárak rangadója 
a Micsinay Ernő Sportpályán. A mérkőzés első 
10 perce enyhe aszódi mezőnyfölényt hozott, ám 
az első lehetőség a 11. percben a vendégek előtt 
adódott, az ikladi csatár 13 méteres lövése a fel-
ső lécen csattant. A félidő közepéig kellett várni 
az első aszódi kapura lövésre, Gerhát Viktor 20 
méteres lövését védte Gedei Krisztián a vendé-
gek kapusa. A félidő második felében a mezőny-
játéké volt a főszerep, gól nem esett. 

A második játékrész hasonló mederben zajlott, 
mint az első, egyik csapat sem tudta ráerőltetni 
az akaratát a másikra, így főleg a párharcoké volt 
a főszerep. A félidő közepén némiképp váratlanul 
megszereztük a vezetést. A nyáron Vácrátótról 
igazolt Oláh Tamást buktatták 22 méterre a ka-
putól, a „sértett” pedig egy remekül eltalált lövéssel 
megszerezte a vezetést (1-0). Úgy tűnt a gól meg-
nyugtatja a csapatot, de ekkor egy ritkán látható 
góllal egyenlítettek a vendégek. Az ikladiak kapu-
sa saját térfeléről ívelt előre egy szabadrúgást,amit 
az egész meccsen kavargó szél is megnyomott, így 
a labda Viktor Istvánt megzavarva a kapu köze-
pében kötött ki(1-1) . A hátralevő negyedórában 
már nem forogtak veszélyben a kapuk, így a talál-
kozó igazságosnak mondható 1-1el zárult.

Az Iklad elleni döntetlen után Verőcére láto-
gatott csapatunk. A mérkőzés nem indult jól, hi-
szen a 21. percben emberhátrányba került a csa-
pat, Szabó István mehetett zuhanyozni idő előtt 
egy brutális belépőt követően. Az emberhátrány 
azonban a hazaiakat zavarta meg és 4 perccel ké-
sőbb Oláh Tamás egy remek kiugratás után lőtt 
a kapuba (0-1). A Verőce ezután átvette a játék 
irányítását és kapujához szegezte csapatunkat. A 
védelem a második félidő közepéig hősiesen állta 
a sarat ám a 68. percben góllá érett a hazaiak fölé-

nye, akik egy közeli fejes után egyenlítettek (1-1). 
A fokozódó nyomás ellenére úgy nézett ki sike-
rült 1 pontot elhozni a Duna partjáról,ám a 89. 
percben egy szabadrúgás után mégiscsak otthon 
tartották mindhárom pontot a vendéglátók (2-1).

Az Aszód FC így 3 mérkőzés után 1 ponttal 
áll a tabellán, bízzunk a jobb folytatásban.

Az Aszód FC U-21-es csapata számára is 
megkezdődött a bajnokság. A fiatalok a Val-
kóiak ellen idegenben kezdték meg szereplé-
süket, ahol botrányos játékvezetés mellett 2-1 
es vereséget szenvedtek. Sajnos hazai közönség 
előtt nem sikerült a javítás, a csapat fegyelme-
zetlen játékát a Pécel csapata megbosszulta és 
4-1es győzelmet aratott.

A 2013/2014. évi Pest megyei II. osztály, 
Északi csoport felnőtt bajnokság őszi idé-
nyének sorsolása

7.forduló
Aszód FC – Szabadnapos

8. forduló, 2013.10.06. 15:00: 
Aszód FC–Püspökhatvan SE
9. forduló, 2013.10.13. 15:00: 

Valkós KSK–Aszód FC
10. forduló, 2013.10.20. 14:00: 

Aszód FC–Erdőkertesi SE
11. forduló, 2013.10.27. 13:30: 

Bagi TC-Aszód FC
12. forduló, 2013.11.03. 13:30: 

Aszód FC–Galgahévíz SK
13. forduló, 2013.11.10 . 13:30: 

Nagymaros–Aszód FC
14. forduló, 2013.11.17. 13:00: 

Vác Deákvár–Aszód FC                                         
15. forduló, 2013.11.23. 13:00:

Kistarcsa VSC–Aszód FC

Nehezen indul a szezon focistáinknak

3 Mérkőzés, 1 pont
Nem indult jól a 2013-2014-es szezon városunk labdarúgócsapata számá-
ra, hiszen Mogyoródon 5:1-es vereséggel kezdtek Dobes Attila tanítványai. 
A javításra szeptember elsején az Iklad elleni rangadón volt lehetőség.

lapzárta után...

…végre győzelmet szerzett az Aszód FC  felnőtt, illetve U21-es csapata. Utóbbi gárda 
ráadásul úgy nyert 2:1-re, hogy az I. félidőt követően még a vendég Kóka vezett 1:0-ra. A 
végeredmény 2:1-lett a mi fiaink javára. A felnőtt csapat sima győzelmet aratott az Isaszeg 
ellen, úgy, hogy a végeredmény már az I. félidő végére kialakult.  Aszód-Isaszeg 3:0

Forrás: www.aszodinfo.hu
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1929-ben született magyar írónk és műfordítónk új német nyelvű kötete szeptember végén jelenik meg.

Vízszintes: 1. Az író neve  12. Napközbeni étkezés  13. Szamár mondja  14. Ek!  15. Lapát szélei!  17. Sugár 
jele  18. Tanuló vezető  19. Ház udvarra néző fedett része  21. Amper  22. Kiejtett betű  24. Kap, angolul 
(GET)  25. Egyik magyar törzs neve  27. Befed  29. Római 2  30. Évszak  31. Űrben nagy sebességgel száguldó 
kő  33. Névelő  34. Szintén  35. Móló fele!  36. Egye!  37. Édesség  40. NAV betűi, keverve  42. Római 6  43. 
Gabonaőrlő üzem  45. Fúria betűi, keverve  47. ACB  49. Tetjére  50. Észak  51. Baranya megyei település  53. 
Ipszilon 54. Az idő jele  55. Szemét tároló eszköz  57. Erre fele!  58. Shakespeare királya  
Függőleges: 1. Ráma  2. Kutya  3. Mező  4. Tádé páratlan betűi  5. Éjfél!  6. Rohan valahova  7. Csuk  8. Jód 
vegyjele  9. Kitalált történet  10. Férfinév  11. Tova  16. Tisza betűi, keverve  19. …-fere  20. Vonatkozó név-
más  23. Női név  24. Kapu, angolul (GATE)  26. Csavart kötél  28. Kicsinyítő képző  29. „Töltőtoll koptató”  
32. Barkács áruház  33. Vissza: öltöztető játék  35. Magyar meseírónő (Veronika)  38. Néma néma!  39. Állat 
fekhelye  41. Vityilló  42. Kis róka  44. Az Északi-középhegység egyik hegye  46. Az állat kölykedzik  47. 
Róka betűi, keverve  48. Kettős betű  52. Oroszlán név  53. Igen, angolul  56. Az új német nyelvű kötet címe 
(zárt betű: T)  58. Léc szélek!  59. Vissza: éjfélig tart  60. Kén vegyjele  61. Oxigén

  - fné –
Előző havi rejtvényünk megfejtése: „Csodálni azokat, akiket szeretünk”
A Móni Fotó 1.500–1.500 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lipták Nándor (Aszód, Falujárók útja 28.) és 
Majoros Hajnalka (Aszód, Falujárók útja 5/15).
E havi számunk megfejtését október 10-ig kell szerkesztőségünk címére küldeniük: 
Aszódi Tükör, Aszód Szabadság tér 9. Kellemes időtöltést!

AszódFESZTIVÁL


