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Elérkezett a szalagavatók időszaka. November első és második szom-
batján városunk mindkét középiskolájában megtartották az ünnepsé-
get, azzal a nem titkolt reménnyel ilyen korán, hogy innentől kezdve 
a végzősök tényleg a tanulásra igyekeznek koncentrálni. Mindkét kö-
zépiskola vendégeket is hívott a kiemelt eseményére: az evangélikus 
gimnázium ünnepségén részt vett Sztán István polgármester, valamint 
a gimnázium tisoveci evangélikus testvériskolájának igazgatója, Dr. He-
lena Pasiakova. A Petőfi gimnázium szalagavatóján a város első em-
berén túl vendég volt Vécsey László országgyűlési képviselő és Dudás 
Tibor a Váci Szakképzési Centrum főigazgatója is.

Nem mindennapi élményben volt 
részük az Aszód FC U 11-es kor-
osztályú labdarúgóinak. A két 
egyesület – az Aszód FC fiókcsa-
pata a IV. kerületi fővárosiaknak 
– korábban kötött megállapodásá-
nak gyümölcseként az aszódi csa-
pat tagjai vezethették gyepre az 
Újpest – Vasas NB I-es labdarúgó 
mérkőzés előtt a hazaiak játéko-
sait. Ifjú labdarúgóink az Aszód 
FC piros-fekete szerelésében, át-
szellemült arccal hallgatták a ta-
lálkozó előtt lejátszott Himnuszt, 
és talán arra gondoltak, egyszer 
majd ők lesznek azok, akik átve-
szik a stafétát Kabát Péteréktől 
és a többiektől. Ezt követően a 
lelátóról nézhették végig a találko-
zót, amelyen az Újpest 2:0-ra le-
győzte a vendégeket. Csak csönd-
ben jegyzem meg, nem ártana, ha 
a fiatalok nem ezt a mérkőzést 
tekintenék példának. Mert bizony 
mindkét gárda játékosaiból – tisz-
telet a kivételt jelentő egy-két fo-
cistának – éppen a legfontosabb 
hiányzott: a tűz, a győzni akarás. 

Már a célegyenesbe fordultak a végzős diákok 

TÚL A SZALAGAVATÓKON 

Az U11-es csapat tagjai ve-
zették fel az UTE játékosait 

STADIONLÁTOGATÁS 
ÚJPESTEN 

Ágh Tihamér:

ADVENTKOR
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
és ahogy megvirrad, be is alkonyul...
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás...
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 ☐ Ez a képviselő-testület is Vécsey László 
országgyűlési képviselő beszámolójával kez-
dődött volna, ám a honatya az ülés napjának 
reggelén mondta le a részvételt más fontos 
elfoglaltságra hivatkozva. A grémium ezt kö-
vetően arról határozott, hogy a polgármester 
küldjön egy levelet Vécsey Lászlónak, és je-
lezze benne, a Polgármesteri Hivatal és Sztán 
István polgármester irodája nyitva áll előtte, 
bármikor szívesen várják egyeztetésre, tárgya-
lásra és képviselő-testületi ülésre a honatyát. 

☐ Második napirendi pontként a Váci Szak-
képzési Centrum Petőfi  Sándor Gimnáziuma, 
Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma is-
kolaorvosi feladat ellátási szerződésével foglalko-
zott a testület. Az előző képviselő-testületi ülésen 
a grémium jóváhagyta, hogy az önkormányzat és 
a feladatot korábban ellátó MEGÜ Bt. között szer-
ződésmódosítás történjen. Ahhoz viszont, hogy 
a szerződésmódosítás hatályba lépjen, szükséges 
volt, hogy az önkormányzat a feladat átvevőjével 
is szerződést kössön. A feladatot a működési enge-
dély beszerzése után a Váci Szakképzési Centrum 
veszi át, így az önkormányzat a Váci Szakképzési 
Centrummal kötött szerződést a Petőfi  Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és 
Kollégium iskolaorvosi feladat-ellátására.

☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aranyka-
pu Bölcsőde vezetőjének Berényiné Baranyi 
Mártának a szakmai beszámolóját, egyben 
arról is döntött, hogy a város 2016. évi költ-
ségében a bölcsőde sószobájának bővítéséhez 
biztosítja a szükséges összeget. 

☐ A döntéshozók előző ülésükön arról hatá-
roztak, hogy pályázat útján meghirdetik a Falu-
járók útja 5/7. szám alatti önkormányzati tulaj-
donú társasházi lakást. Mivel a határidő lejártáig 
nem érkezett pályázat, a képviselő-testület az 
ingatlan újbóli meghirdetése mellett döntött, de 
nem a korábban megjelölt, hanem az értékbecs-
lő cég által megállapított 1.866.000 Ftösszegért.

☐ Érkezett egy pályázat a hosszú ideje eladásra 
hirdetett Kómár Gyula utca 1. szám alatti beépí-
tetlen telekre. A pályázati ajánlatot érvényesnek 
ítélte meg a képviselő-testület, és jóváhagyta az 
ingatlannak a pályázó által ajánlott 5.800.000 
Ft-os eladási áron történő értékesítését. 

☐ A képviselő testület megtárgyalta a családse-
gítés és gyermekjóléti feladatok 2016.január 1-től 
történő ellátásáról szóló előterjesztést, és úgy dön-

tött, hogy ezen feladatok ellátását továbbra is az 
Aszódi és Társult Önkormányzatok Szociális és 
Gyermekjóléti Társulása keretében kívánja ellátni.

 ☐ Wass Albert író szobrának felállítására 
tett előterjesztést Urbán László képviselő. A 
szobor felállításával kapcsolatos kezdeménye-
zés már az előző ciklusban is a képviselő-tes-
tület elé került, ám nem volt, aki menedzselje 
az emlékmű felállítását. A mostani javaslatot 
három bizottság is tárgyalta, és mindhárom 
szinte egybecsengő határozati javaslatot tett: 
A kérelmezők jelöljék meg: mely bejegyzett 
egyesület, alapítvány vagy más civil szerve-
zet vállalja a szobor felállításának szervezési, 
terveztetési, esetleg hatósági engedélyeztetési, 
véleményeztetési, valamint az ezzel kapcso-
latos pénzügyi feladatok ellátását. Mivel a 
szobor elkészítésére és helyszínére korábban 
volt már javaslat, a kezdeményezők jelezzék, 
ezt tartják fenn, vagy időközben új elképzelés 
vagy helyszín merült fel. Ugyancsak kérték a 
bizottságok tagjai, hogy a kezdeményezők je-
löljék meg, ki készíti a szobrot, tárják a képvi-
selő-testület elé, hogy mennyibe kerülne a tel-

jes projekt, ehhez mennyi támogatást sikerült 
eddig összegyűjteni, illetve azt is, hogy a szo-
bor felállítását követően ki vállalná a szobor és 
környezetének kezelési-fenntartási költségeit. 
A bizottságok által megfogalmazott határozati 
javaslattal minden képviselő egyetértett. 

 ☐ A képviselő-testület elfogadta Buzás János-
nak, az Ügyrendi Bizottság elnökének azon ja-
vaslatát, hogy a város nyilvánítsa saját halottjának 
dr. Deák Andort, aki 1998-ban „Aszód Városért” 
kitüntetést, 2014-ben pedig Aszód Város Szol-
gálatáért díjat vehetett át. A Doktor Úr temeté-
se október 20-én Budapesten volt. A napirend 
tárgyalása során az is elhangzott, a 2016. évben 
megtartandó Semmelweis –napon a Szakorvosi 
Rendelőintézet falán helyezzenek el emléktáblát a 
Doktor Úr emlékét megőrizendő. Az emléktábla 
kapcsán további más, valamikor Aszódon hosszú 
ideig dolgozott orvos neve is felmerült, és az a ja-
vaslat, hogy állítsanak nekik is emléktáblát. Mivel 
azonban ez csupán ad hoc módon hangzott el, a 
témával a képviselő-testület várhatóan a követke-
ző ülésén írásos javaslatok bekérése, beérkezése 
után előkészített formában foglalkozik. 

☐ A grémium végül jelentést hallgatott meg 
a lejárt határidejű határozatokról, valamint a 
két ülés közt tett intézkedésekről, majd egyéb 
hozzászólások következtek.

Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. október 15. 
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A  még felújításra váró Szakorvosi Rendelőin-
tézet aulájában tartott ünnepségen a Himnusz 
elhangzását követően Oberfrank Pál színmű-
vész, a veszprémi Petőfi  színház igazgatója 
ismertette a hallgatóság előtt az intézmény 
történetét.

A  beszédek sorát Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára nyitotta meg, aki sajátos módon 
a kórház és David Guetta, az ismert DJ kö-
zött vont párhozamot. A  politikus elmondta, 
hogy az 1890-es évek óta nem fordítottak ek-
kora összegeket egészségügyi fejlesztésekre 

Magyarországon. A  kórházberuházásokon 
túl jelentős összegeket költöttek a háziorvosi 
alapellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás 
infrastrukturális fejlesztésére, huszonkét új 
mentőállomás épült, hatvanat pedig korszerű-
sítettek, és beszereztek kétszáz új mentőt. Egy-
re többet tudnak fordítani az egészségügyben 
dolgozók bérére is – tette hozzá.

Dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója 
büszkén jelentett ki, a hatvani Albert Schwe-
itzer Kórház az egyik legmodernebb térségi 
kórházzá vált, átadásával jelentősen javul a 
térség betegellátása. A   beruházás egyik, 2,7 
milliárd forintos projektjében megépült a köz-
ponti műtőblokk, a központi sterilizáló, meg-
újult egyebek mellett a szülészeti és az intenzív 
osztály, a radiológia, létrejött a sürgősségi be-
tegellátó osztály, valamint egymilliárd forint 
értékben új eszközöket és berendezéseket is 
beszereztek. A  másik, mintegy hatszázmillió 
forintos projekt keretében megújult a kórház 
homlokzata és lecseréltek hozzávetőleg ki-
lencszáz nyílászárót is. A harmadik, több mint 
százmillió forintos projekt révén napelemeket 
szereltek az intézmény tetejére, amitől har-

minc-negyven százalékos energia megtakarí-
tást remélnek.

Az  átadó ünnepség egyben főhajtás volt a 
kórház névadója, Albert Schweitzer munkás-
sága előtt is, amelyről dr. Dolecsek Miklós 
főorvos beszélt. Ezután megható pillanatokra, 
kitüntetések átadására került sor. Pro Vita-dí-
jat vehetett át Szabó Zsolt államtitkár, országy-
gyűlési képviselő, aki az intézmény „újjászüle-
tésében” végzett közszereplői és magánemberi 
tevékenységéért kapta meg a Pro Vita-díjat az 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettől. 
Ugyancsak e díjat vehette át szakmai munká-
jáért Zólyomi Ferencné Kocsis Katalin, aki 43 
év után vonult nyugdíjba a hatvani kórházból. 
Ugyanilyen elismerést ért el dr. Basa Antal, a 
kórház fül-orr-gégész főorvosa. 

Az   ünnepséget követően az új épület meg-
áldására került sor, majd a vendégek a bejárás 
során megismerkedhettek az új központi mű-
tővel, a nagy értékű eszközökkel és a megújult 
szülészeti osztállyal is. 

Az ígéretek szerint a kórház fejlődése nem áll 
meg: a tervek között szerepel további orvosi 
berendezések beszerzése, a szakrendelő és a 
nővérszálló felújítása, valamint a mentőállo-
másnak a kórház területére költöztetése is. 

R.Z.

Megújult a hatvani Albert Schweitzer kórház

3,5 MILLIÁRD HÁROM PROJEKTBŐL 
Három nyertes projektnek köszönhetően mintegy 3,5 milliárd forintból 
megújult az évente csaknem 300 ezer beteget ellátó hatvani Albert 
Schweitzer Kórház. Ebből az alkalomból rendeztek átadó ünnepséget 
október 20-án. Az eseményt sajtótájékoztató előzte meg, amelyen Sza-
bó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitiká-
ért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, a térség 
országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt húsz év legje-
lentősebb eszköz- és berendezés fejlesztése zajlik az egészségügyben. 
Csaknem ötvenmilliárd forintos, részben uniós, részben állami forrásból 
biztosított keret teszi lehetővé a több mint nyolcvan kórház, egészség-
ügyi ellátó szervezet számára a régi eszközök, például a CT-, MR- és 
röntgenberendezések cseréjét. 
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ÚJRAÉPÍTIK A 
MÉLY ÚTI TÁMFALAT
Javában folyik a Mély úti támfal épí-
tése. A nyári heves viharok miatti 
partfalszakadás helyreállításához 
vis mayor pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat, amelyen 11,5 millió 
Ft vissza nem térítendő állami tá-
mogatást nyert – ez a beruházás 
95 %-át fedezi, az önkormányzat a 
maradék 5 %-ot saját erőből állja. 

Az összeg tartalmazza a tervezés, a műszaki 
vezetés és a kivitelezés költségeit. A feltárást 
követően láthatóvá vált a támfal mögötti, fel-
tehetőleg a Podmaniczky-család gazdálkodási 
időszakában borospinceként szolgáló helyi-
ség, amelynek hasznosításáról a facebook-on 
is ötleteltek néhányan. Volt, aki borospincének 
javasolta, más pedig kiállítóhelynek. 

A városnak a támfal elkészültét követően le 
kell zárnia a pincét, ennek költségét szintén 
saját forrásból fedezi. Mivel a helyiség állapota 
kiváló, megfontolás tárgyát képezi újbóli hasz-
nosítása.

Folyamatban van a Céhmester utca csapa-
dékvíz elvezetésének megoldása is. Ennek 
fedezetét a Környezetvédelemért Alapítvány 
állja. Az utcában a vízelvezető árkok meder-
kotrását végzik el a Berkes utcától egészen a 
Galga utcáig. Valamennyi áteresz felújítását 
is elvégzik. 

EGY JÁRDA ELKÉSZÜLT, EGY KÉSZÜLŐBEN
Ismét biztonságosan lehet közlekedni a Petőfi utcából a Petőfi múzeum-
hoz vezető járdán, amely éveken át nagy óvatosságot követelt az arra 
közlekedőktől, ha nem akarták, hogy bokaficam legyen a gyaloglás vége. 
A napokban felszedték a járdát, és újat építettek. 

Külön öröm, hogy az új is téglából készült, így illeszkedik a múzeum előtti tér hangulatához. A 
járda felújítását az önkormányzat saját költségvetéséből készíttette el. A munka 1 millió 350 ezer 
forintba került. 

Egyelőre még csak a felbontásnál és a kábelfektetésnél tartanak a Pesti útnak a Rendőrség épü-
lete környékén végzendő munkákkal. Az ÉMÁSZ fordult azzal az önkormányzathoz, hogy az 
említett szakaszon légkábelt szeretne földkábellel kiváltani. Ez a városnak is érdeke, ugyanis így 
kevesebb kábel csúfítja a településképet. A megállapodás értelmében az ÉMÁSZ a munkálatok 
befejezésének záró mozzanataként felújítja az érintett járdaszakaszt. A munkákat november vé-
géig kell befejezniük. 

R.Z.

SZIGETELÉST KAP AZ 
EVANGÉLIKUSOK 
KÖZÖSSÉGI TERME 
November végére kell elkészülnie az Aszódi Evangélikus Egyházközség 
gyülekezeti terme szigetelési munkálatainak.

Az evangélikus egyházközség a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program 
keretén belül a KEOP-5.7.0/15-2015-165. szá-
mú, Gyülekezeti és közösségi termének ener-
getikai korszerűsítése című pályázaton nyert 
el 19 millió 622 ezer 500 Ft értékben európai 
uniós forrást. A munkák során az épület 
külső szigetelésére, a födém szigetelésére va-

lamint a nyílászárók cseréjére kerül sor. A 
fejlesztésnek köszönhetően az épület energia 
takarékossági az eddigi E kategóriás mutatói 
A kategóriásra javulnak, ami természetesen a 
fűtésszámlák végösszegében is megmutatko-
zik majd. A munka befejezésének határideje 
november 30. míg az elszámolással decem-
ber 31-ig kell végezni. 

Rongyos könyvvásár az AVKK-ban
Használt könyvekből rendez könyvvásárt az AVKK a Városi Könyvtár kistermében december 
7-e és 12-e között a nyitvatartási ideje al att. A könyvvásár teljes bevételét az Aszódi Hírlap 1910. 
és 1914. között megjelent évfolyamainak mikrofi lmen való beszerzésére kívánják fordítani. 
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A Szociális Munka Napja az International Fe-
deration of Social Workers (Szociális Munká-
sok Nemzetközi Szövetsége) nevéhez kötődik. 
A szervezet jelenleg 77 országban rendelke-
zik tagszervezetekkel, köztük van a Szociális 
Munkások Magyarországi Egyesülete is. Az 
IFSW 1997-ben jelölte meg november 12-ét a 
szociális munka napjaként, amely minden év-
ben jó alkalommal szolgál arra, hogy felhívják 
a közvélemény fi gyelmét azokra, akik az ele-
settekért dolgoznak.

Az aszódi ünnepségen elsőként Sztán István 
polgármester köszöntötte az ünnepelteket, és 

szívből kívánta nekik, hogy sok örömet találja-
nak nem mindig könnyű hivatásukban. Varga 
Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ veze-
tője a 2016-os szervezeti változásokról beszélt. 
Eszerint a Családsegítő Szolgálat és a Gyermek-
jóléti Szolgálat egy szervezetté alakul. 

A rendezvény kulturális blokkjában Farkas 
Gábor, a Javítóintézet nevelőtanára és három 
növendéke muzsikált, majd Kocsis Kata – 
ugyancsak a Javítóintézet munkatársa – az 
Elveszett mese című mesével kedveskedett. Ko-
vács Ferencné, az Aranykapu Bölcsőde nyu-
galmazott vezetője egy történetet mondott el, 

„Miért hollywoodi hősök a 82 előtt születettek?”
címmel. Idén a karitatív szervezetek közül a 
Bagázs Egyesület mutatkozott be, amely a bagi 
romák élethelyzetén próbálnak változtatni. 
Tevékenységükbe a résztvevők a Nálunk a te-
lepen című videofi lm segítségével pillanthat-
tak be.

Bár idén az önkormányzat nem adott ki 
nívódíjat, a Gyermekétkeztetési Intézmény 
fi nom vacsorája után egy kis ajándékot – B. 
Vajda Editnek, a Javítóintézet munkatársának 
alkotását – mindenki hazavihetett. 

R. Z. 

Idén nem osztottak nívódíjat 

KÖSZÖNET A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN DOLGOZÓKNAK 

A szociális munka egyidős az emberiséggel, mert minden közösség gon-
doskodni igyekezett és igyekszik a tagjairól. Minden év november 12-én 
azoknak mondunk köszönetet, akik ezt a felelősségteljességet, áldozat-
készséget és nagy szakmai alázatot kívánó munkát végzik. Városunkban 
november 11-én került sor egy kis ünnepségre, amelyen ezúttal nem-
csak a Kistérségi Gondozási Központ, a Javítóintézet és az Aranykapu 
Bölcsőde dolgozói vettek részt, hanem a környéken a szociális munká-
hoz kötődő karitatív szervezetek munkatársai is.

Sajnos azonban közel 14 000 olyan ügyfél 
van, aki nem fi zeti rendszeresen a hulladék-
szállítási díjat. Gyakorlatilag minden ötödik 
ügyfélnek van tartozása! Sőt sokan évek óta 
„potyautasok”, azaz úgy veszik igénybe a szol-
gáltatást, hogy nem szerepelnek a közszol-
gáltató nyilvántartásában. A Zöld Híd Régió 
Nonprofi t Kft -nél mindezek miatt 500 millió 
forintos hiány keletkezett: ennyi pénzből 9 hó-
napon keresztül tudnák biztosítani az összes 
dolgozójuk munkabérét.

A közszolgáltató ezúton is szeretné felhívni 
az érintett ügyfelek fi gyelmét, hogy ameny-

nyiben lejárt tartozásuk van, azaz nem fi zették 
meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellenértékét, nekik nem tudják biztosítani a 
2016-os évre érvényes matricát!

Ahhoz tehát, hogy 2016. január 01-től a 
hulladékokat el tudják szállítani, érvényes, 
2016. évi matrica szükséges.

A Zöld Híd Régió kéri, hogy akinek tartozá-
sa van, az haladéktalanul vegye fel a kapcsola-
tot az ügyfélszolgálattal az ismert címeken és 
elérhetőségeken.

A közszolgáltató a 2016-os matricák postá-
zását 2015. november 16-tól kezdi meg.

AKI TARTOZIK, NEM KAPHAT ÚJ MATRICÁT!
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 65 ezer ügyfélcímet szolgál ki 45 telepü-
lésen. Az ügyfelek többsége rendszeresen befizeti számláit és nincs tar-
tozása a hulladékszolgáltató társaság felé. Az Ügyfelek ezzel a felelős 
magatartással járulnak hozzá a Zöld Híd 265 munkahelyének megtartá-
sához, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalas működtetésé-
hez, a közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzetek elkerüléséhez és 
a környezetbiztonság fenntartásához.

APRÓHIRDETÉS

 ☐ Még mindig nem íratta át családi ese-
ményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Te-
gye meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei 
örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, szín-
korrekcióval javítjuk, kérésének megfelelő-
en menürendszerrel ellátott, ajándékozásra 
is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a 
múlt jelen legyen!” (+36) 20 824 4687

☐ Aszódi családi házat cserélnék két szo-
bás társasházira némi készpénz ellenében. 
Első vagy második emeleti. (+36) 70 254 2419

☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez 
közel, két szobás, felújításra szoruló családi 
ház telekár alatt eladó. Víz, villany beveze-
tésre került, és a szennyvízcsatorna hálózat-
ra is rá van kötve. (+36) 28 401 499. 

☐ A VSZC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, 
Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma 6 órás portás – takarító munkakörbe 
határozatlan időre új munkatársat keres, 
2015. decemberi kezdéssel. Önéletrajzot, 
pályázatot az intézmény titkárságára lehet 
beadni, felvilágosítást ad Csobán Attila 
mb. igazgató vagy Varga Zoltán műszaki 
igazgató-helyettes.

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak,barátnak, szomszédnak és ismerős-
nek, akik ifj . ZDENKÓ JÁNOST utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás
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November 7-én az Aszódi Evangélikus Petőfi  
Gimnázium és Kollégium tornatermében tar-
tották az egyházi iskola szalagavató ünnep-
ségét, amely hagyományosan istentisztelettel 
kezdődött. Az Igét Lőrincz Csaba, az aszódi 
gyülekezet parókusa olvasta fel, majd meghí-
vott igehirdetőként Bence Imre, a Budai Evan-

gélikus Egyházmegye esperese adott útravalót a 
végzős fi ataloknak. Arra fi gyelmeztetett, Isten 
nem megmondja a jövőt a hozzá fordulónak, 
hanem csupán megmutatja az utat, ami célba 
vezet. Ehhez pedig a tanulás is elengedhetetlen. 

Dr. Roncz Béla igazgató arról beszélt, hogy bár a 
szalagavatók menete és módja az évtizedek során 
sokat változott az első, Selmecbányán megtartott 
ünnepséghez képest, az üzenete ugyanaz: egy 
csapatnyi diák méltóvá vált az iskola szalagjának 
viselésére, és hamarosan ki kell lépniük a nagybe-
tűs Életbe. A szalag nemcsak az iskola jelképeként 
szolgál, hanem egy olyan láthatatlan és soha el nem 
oldható köteléket jelez, amely az iskolás évek alatt, a 
közös élmények, barátságok során szövődött. 

A beszédeket, köszöntőket követően az ének-
kar szolgált, majd a 11-esek búcsúztató, és a 

12-esek búcsúzó gondolatai hangoztak el. Az 
ünnepség fénypontjaként a szalagok feltűzése 
következett. A szünetben szeretetvendégségre 
hívták a hozzátartozókat az iskola aulájába. Az 
est második részében az évfolyamkeringőkre, és 
az osztálytáncokra került sor, végül a végzős diá-
kok a szüleikkel, hozzátartozóikkal keringőztek. 

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája 
és Kollégiuma 121 végzős növendékének sza-
lagavató ünnepségét 2014. november 14-én 
rendezték meg a gödöllői Szent István Egye-
tem sportcsarnokában. Az ünnepélyes zász-
lóbehozatalt és a Himnuszt követően Csobán 
Attila megbízott igazgató mondott beszédet. 
Ebben felelevenítette a szalagtűzés, a valétázás 
történetét. Remélte, hogy annak üzenete ma is 
érvényes: a szalag viselője ígéretet tesz, hogy 
az iskolához méltó módon viselkedik, és teljes 
erejével a tanulásra, a sikeres érettségi letételé-
re koncentrál. A szülők és a tanárok örök opti-
mizmusával remélte, hogy ez most is így lesz. 

A beszéd végén szép gesztusként – utalva az 
iskola francia kapcsolataira – a résztvevők gy-
perces néma felállással emlékeztek az előző éj-
szaka Párizsban történt terrorista merénylet ár-
tatlan áldozataira. De talán rájuk gondolt akkor 
is a közönség, amikor a szalagavató műsorblok-
kjában Molnár Eszter egy gyönyörű francia 
dalt énekelt. A végzősök nevében Gömzsik Lú-
cia és Pluhár Máté osztotta meg gondolatait a 
jelenlévőkkel. 

Ezt követően az esemény legünnepélyesebb 
része, a szalagtűzés következett, amely egy-
szerre csalt ki mosolyt és könnyeket a céle-
gyenesbe fordult végzős diákokból és az értük 
izguló, bennük gyönyörködő hozzátartozók-
ban. Az ünnepség táncos részében a közönség 
előbb az évfolyamkeringőt csodálhatta meg, 
majd az osztályok táncainak tapsolhatott. 

R. Z. 

Elérkezett a szalagavatók időszaka. November első és második szom-
batján városunk mindkét középiskolájában megtartották az ünnepséget, 
azzal a nem titkolt szándékkal ilyen korán, hogy innentől kezdve a vég-
zősök tényleg a tanulásra igyekeznek koncentrálni. Mindkét középiskola 
vendégeket is hívott a kiemelt eseményére: az evangélikus gimnázium 
ünnepségén részt vett Sztán István polgármester, valamint a gimnázium 
tisoveci evangélikus testvériskolájának igazgatója, Dr. Helena  Pasiakova. 
A Petőfi gimnázium szalagavatóján a város első emberén túl vendég volt 
Vécsey László országgyűlési képviselő és Dudás Tibor a Váci Szakképzé-
si Centrum főigazgatója is.      (Folytatás az 1. oldalról.)

Már a célegyenesbe fordultak a végzős diákok 

TÚL A SZALAGAVATÓKON 
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Nem csoda, az előadónak erre nem is volt meg-
hatalmazása. Mint ismeretes, a Forster Központ 
a Nemzeti Kastélyprogram keretében 2014-2018 
között 35 kulturális örökségi projekt kidolgozá-
sát, fejlesztését és megvalósítását látja el mintegy 
43 milliárd Ft-ból, amelyből 34 milliárd Ft uniós 
támogatás, 10 milliárd Ft pedig a központi költ-
ségvetésből származik. A Nemzeti Kastélyprog-
ramban szereplő aszódi Podmaniczky-kastély 
2015. márciusában került a Forster Központ ke-
zelésébe. A műemlék felújításának kezdeteként 
2016-ot emlegették, ám egy ideje erről – leg-
alábbis pletykaszinten – mást hallani. A Forster 
Központ honlapján a Fejlesztések menüpont alatt 
a kastél yok mellett nem szerepelnek arra utaló 
dátumok, hogy mikor történnek az egyes mű-
emlékek felújításai, de legalábbis állagmegóvásai. 

A weboldal szerint jelenleg Edelényben, Ozorán, 
Somogyváron és Oroszlányban folynak felújítási 
munkálatok, három helyszínen – Doba-Som-
lóváron, Dégen és Füzérradványban – pedig a 
történeti kertet, park-és térszerkezetet rekonst-
ruálják. 

Nem hivatalos forrásaink szerint az aszó-
di kastély – csakúgy, mint a programba sorolt 
többi Pest megyei műemléké -, felújítása azért 
csúszhat, mert a jelenlegi uniós ciklusban a tel-
jes központi régiót kizárták a támogatásokból. 
Pest megye annak „áldozata”, hogy Budapesttel 
együtt a legfejlettebb régiónak számít, a fővá-
ros nélkül ugyanakkor teljesen más a helyzet. 
A Magyar Idő című lapnak nyilatkozó Essősy 
Zsombor, a Mapi Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 
vezetője szerint a fővárossal együtt az évtized 
végéig összességében kevesebb, mint 300 milli-
árd forint áll a közép-magyarországi régió ren-
delkezésre. Ez az összeg gyakorlatilag a nullával 
egyenlő, hiszen ebből a keretből kellene az összes 
budapesti beruházást és a kis falvak fejlesztéseit 
is megvalósítani, így az életet jelentheti Pest me-
gyének, ha 2020 után – Budapestről leválasztva – 
jelentősebb uniós forrásból végre beindulhatnak 
a fejlesztések. Ezzel kapcsolatban Lázár János, a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt nyi-
latkozta a minap, hogy a kormány elszánt, hogy 
2021-re az EU-s források tekintetében leválassza 
Pest megyét Budapestről, akár azon az áron is, 
hogy a teljes megye¬struktúrát átalakítja.

A Podmaniczky-kastély felújításáról, annak 
kezdetéről e-mailben kértem tájékoztatást a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központtól. Válasz egye-
lőre nem érkezett. 

R. Z. 

IX. Aszód Akadémia

CSAK A KASTÉLYUNK MÚLTJA VÁRT ISMERTTÉ
Nagyon sokan voltak kíváncsiak az Aszód Városi Kulturális Központ szervezé-
sében megvalósult IX. Aszód Akadémia Az aszódi Podmaniczky kastély múlt-
ja, jelene és jövője című előadására, amelyet Balázsik Tamás, a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ főmunkatársa tar-
tott. A közönség azonban csak a kastély építésének, történetének egyes 
fázisait ismerhette meg mintegy másfél órában, a jelenről, de főleg a jövőről 
vajmi kevés szó esett. 

Közös istentisztelet

REFORMÁCIÓ 
EMLÉKNAPJA 

A Reformáció Emléknapja alkalmá-
ból közös istentiszteleten vehettek 
részt az aszódi protestáns gyüle-
kezetek tagjai október 31-én az 
evangélikus templomban. 

A három lelkipásztor – Detre János nyugalma-
zott evangélikus esperes, Barthos Gergely refor-
mátus lelkész és Mezei Tamás baptista teológus 
által tartott alkalmon ezúttal a házigazda evan-
gélikusok nyugalmazott lelkésze hirdetett igét. 

A reformáció vagy hitújítás a 16. században, 
Nyugat-Európában a katolikus egyház bírálatá-
nak megfogalmazásával kezdődött, és szélesedett 
vallási, társadalmi mozgalommá. Kezdőpontja-
ként Luther Márton 95 tézisének a wittenbergi 
vártemplom kapujára történő kitűzését tartják, 
amelyre 1517 október 31-én került sor. 
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Legújabb beiskolázási hírek a Petőfi ből

POZITÍV DÖNTÉS AZ INDULÓ OSZTÁLYOKRÓL
A leginkább várt és legjobban remélt lehetőséget kapta meg intéz-
ményünk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint új fenntartótól: a 
2015/2016 tanévre vonatkozóan két gimnáziumi és két szakközépisko-
lai osztályt hirdethetünk meg. Ezzel lezárult a gimnázium jövőjének ala-
kulását kereső és támogató időszak első „félideje”, és rendkívül örülünk 
– feltételezzük, nagyon sok szülővel és leendő diákkal közösen, valamint 
az iskola barátaival, támogatóival együtt – ennek a jó döntésnek.

November 5-én Dudás Tibor Főigazgató Úr arról tájékoztatott, hogy a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen (akit az egyeztetésen Czunyiné 
Bertalan Judit Államtitkár Asszony képviselt), valamint bevonva az egyeztetésbe, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt, végső döntést hozott. E szerint, a 2016/2017 tanévben, 
Aszódon a Petőfi ben engedélyt kaptunk a gimnáziumi beiskolázásra, és ez két párhuzamos osz-
tályban lehetséges: a francia tagozaton, és az emeltszintű nyelvi osztályban. 

A tájékoztatásból kiderült, hogy fontos körülmény volt a döntéshozatalban az a cél, hogy ma-
radjon meg az a lehetőség az aszódi járásban is, hogy ha valaki állami gimnáziumba kívánja já-
ratni gyermekét, akkor ennek a feltétele a továbbiakban is biztosítva legyen. A francia tagozat 
megtartása is fontos szempont volt. 

Csobán Attila
mb. ig.

A forgatást követően megköszönték az intézmény-
vezetőnek, a tanároknak, diákoknak egyaránt, 
hogy lehetőségük volt bepillantani az iskola éle-
tébe. Izgalmasnak és meghatónak tartották, hogy 
milyen lelkes munka zajlik franciául a frankofón 
értékek tolmácsolása, megismertetése érdekében.

 Mindezt hogy élték át diákjaink? Gulyás 
Tünde és Pálinkás Julianna osztják meg ve-
lünk élményeiket.

„Elsődleges okként a nyelvtanulás, és persze a 
sok utazási lehetőség miatt választottam 3 évvel 
ezelőtt a francia tagozatot. Rendkívül meglepett 
a hír, hogy egy francia tévé jön forgatni pont 
hozzánk, pont a mi 10.A osztályunkba. Persze 

nem csak én, mindenki lesokkolt egy pillanatra. 
Délelőtt egy tanítási órán vett részt a riporter és 
az operatőr. Eleinte mindenki nagyon nyugodt 
volt mindaddig, amíg meg nem láttuk a kame-
rát, amíg fel nem rakták a mikrofont a tanárnő-
re. Egy kicsit ekkor mindenkit elkapott a pánik, 
tudatosult bennünk, hogy egy egész ország, sőt 
Franciaország fog minket látni. 

Szerencsére mindez csak egy pillanatig tar-
tott, láttuk egymáson, hogy nem lesz itt semmi 
baj, és tulajdonképp úgy telt el az óra, mintha a 
kamera ott sem lett volna, csak egymásra fi gyel-
tünk, meg a feladatokra, melyek a francia kul-
túra jeles személyiségeinek életére vonatkoztak. 
Óra végén Christelle Barbera tanárnőt megin-
terjúvolták, ekkor mindannyian fellélegeztünk, 
és éreztük, hogy minden jól sikerült. Szerintem 
egyikünk sem gondolta volna, hogy 17 évesen 
már tévésztárok leszünk.” (Gulyás Tünde)

„Csütörtökön nagy megtiszteltetés érte iskolán-
kat. A világszerte ismert csatorna, TV5 Monde 
Destination Francophonie című műsorának 
stábja forgatott diákjainkkal és tanárainkkal. 
Először a 10. majd a 13. A osztály rendkívüli 
óráit asszisztálták végig fi gyelemmel, majd 3 
tanulóval interjút is készítettek a francia anya-
nyelvű tanárok tanításának előnyeiről. A közös 
munka az elején stresszesen indult részünkről, 
de látva a stáb profi zmusát hamar feloldódtunk. 
Összességében jó hangulatban és vidáman telt 
el a forgatás minden pillanata. Számunkra bi-
zonyosan egy felejthetetlen élmény marad. En-
nél nagyobb elismerés aligha létezhet egy olyan 
közösség számára, amelynek tagjai elkötelezet-
tek a francia nyelv és kultúra iránt. Reméljük a 
nézők legalább olyan lelkesek lesznek a műsort 
nézve, mint amennyire mi voltunk a készülődés 
és a felvétel alatt.” (Pálinkás Julianna)

Petőfi  gimnázium 

FRANCIA STÁB FORGATOTT A FRANCIA 
TAGOZAT ÓRÁJÁN 
2015. szeptember 24-én a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma magyar-francia 
két tanítási nyelvű tagozatán forgatott 3 órán keresztül a TV5Monde 
stábja. Hugues Denisot francia oktatási együttműködési attasé kezde-
ményezésére Ivan Kabacoff kommunikációs igazgató irányításával két 
interaktív tanórát filmeztek le, illetve interjúkat készítettek diákokkal és 
tanárokkal a „Cél a frankofónia” című műsor részére. 
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Fotó

A Határtalan szerelem a World Press Photo pályázaton is indul 

ASZÓDI FOTÓS KÉPE HÓDÍTOTTA MEG A VILÁGOT 

Hogyan születik a határtalan szerelem? A Jóisten tudja, hirtelen mitől 
lobban lángra két ember szíve, mitől érzi úgy, attól a pillanattól kezdve 
nem tud a másik nélkül élni, nem engedi őt el soha, legyenek bárhol, 
bármilyen körülmények között. 

Hogyan születik a Határtalan szerelem? Úgy, 
hogy az ember hirtelen indíttatásból kimegy a 
menekültekkel teli, zsúfolt Keleti pályaudvarra, 
végigpásztázza a tömeget, és akkor meglát va-
lamit. Valami olyan emberit, ami ebben a néha 
tébolyulttá váló világban is megmarad, mint le-
hetőség: a sátoroktól zsúfolt aluljáró tömegében 
két ember éppen lángra lobbanó szerelmét. 

 Így készült az Aszódon élő Zsíros István 
Határtalan szerelem című fotója, amely mára 
bejárta a világot, és számos híres újság címol-
dalára került: a képet átvette többek között az 
Independent és a Th e Guardian, de számos 
nagy tévécsatorna – például a BBC – is hírt 
adott róla. A fényképet szerzője a Magyar 
Újságírók Szövetsége által Menekültügyről 
másként címmel meghirdetett szolidaritási 
fotóakciójára küldte be, amelynek anyaga ki-
állításra került a Sajtóház aulájában, illetve a 
Facebook-on is megtalálható. Innen vette át 

először az NL Café, majd a már említett saj-
tóorgánumok. 

 Nem ez a hirtelen rivaldafénybe kerülés vál-
toztatta meg a fénykép készítőjének életét, az 
már néhány hónappal korábban megtörtént. 
A Falujárók úti lakótelepen élő, önmagáról 
rendkívül szerényen nyilatkozó alkotó idén 
úgy döntött, nem a tanult, marketinges szak-
mában dolgozik tovább, hanem az eddig csu-
pán hobbiként funkcionáló fotózásból igyek-
szik megélni, elénk tárva azokat a pillanatokat, 
amiken mi csupán végigsiklunk, vagy akkor és 
ott nem szentelünk rá kellő fi gyelmet. A lakása 
egy részéből műterem lett, ami a most épülő 
vállalkozás alapját adja. 

Persze az út kezdetén azokat a munkákat is 
el kell vállalni, amiknek nem biztos, hogy ma-
gas a művészi értékük, viszont valamennyit 
hoznak a konyhára. Zsíros István szerencsére 
teli van ötletekkel. Már 18 ezer, kulcsszóval 

és leírással ellátott, különféle témakörű fotót 
töltött fel képügynökségekhez, ahonnan az 
oda látogatók – főként cégek – vásárolhatnak, 
amelyből aztán a fotós nem túl nagy – ké-
penként 60-80 Ft – jutalékot kap. Elmondása 
szerint az úgynevezett Shutterstock rendszer 
előnye nemcsak az, hogy hoz némi jövedelmet 
a készítőnek, de egyre igényesebb fotók készí-
tésére is inspirálja őt. 

Az új tervek között ételfotózás is szerepel. 
Ebben nem csupán az a kihívás, hogy az elké-
szült ételekről fényekkel „megvadított” gyö-
nyörű fotók szülessenek, az ételeket is István-
nak kell elkészíteni. Mint mondja, ez legalább 
akkora kihívás, mint hajnalban felkelni, és egy 
patak partján egy szálló rovarról művészi fotót 
készíteni. Ám ha azt vesszük, hogy a Szárny-
csapás című képért István 2006-ban megkapta 
Az Év Ifj ú Természetfotósa díjat, akkor szinte 
biztosak lehetünk a sikerében. 

A Határtalan szerelem című képet a szerző 
nevezi az idei World Press Photo pályázatra. 
Ami pedig az elkövetkezendőkben megszü-
lető képeket illeti, ha azok a szerző honlapján 
szereplő Gaston Rébuff at idézet alapján szület-
nek, lesz még örömünk benne: „Ha igazán lát-
ni akarsz, ne csupán a szemeidet nyisd ki, tárd 
ki a szívedet is!”

R. Z.

MEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesületének Aszód és Környéke Szervezete 
tisztelettel meghívja minden mozgáskorlátozott sorstársunkat a 2015. évi karácsonyi ünnep-
ségünkre, egyben év végi beszámolónkra.
Időpont, helyszín: 2015 december 15. (kedd) 14 óra, Aszódi Városi Nyugdíjas Klub Hatvani út 1. 
Program: Beszámoló, kérdések, válaszok, rövid műsor, szerény ajándék.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat:8.00-12.00
Vasárnap: 9.30-11.30

Páratlan hétvégén:
Városi Gyógyszertár

Szabadság tér 2., (+36) 500 015
Páros hétvégén 

Szent István Patika
Kondoros tér 49., (+36) 28 400 552
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Természet

A faiskolában a virágzó évelőktől a díszfákig mindent megtalálhatnak a 
kertbarátok. Különlegessége a kertnek a hat, különböző stílusban kiala-
kított mintakert, mely a kertkultúra népszerűsítésére hivatott. A Pál-
maház bal szárnyában egy üvegház várja a szobanövények szerelmeseit. 
A jobb szárnyban pedig egy barokk stílusban berendezett Herbárium 
kapott helyet, ahol a kézműves teák, lekvárok, szörpök, fűszerek és koz-
metikumok széles tárháza várja az érdeklődőket. 

A tél eljövetelével adventi díszekbe öltözik a Herbárium. November 
másodikán vette kezdetét az ízlésesen kialakított, hagyományos gödöllői 
karácsonyi vásár, a Pálmaház Karácsony. Tizenöt különböző stílusban 
feldíszített fenyőfa uralja a karácsonyi hangulatnak megfelelően beren-
dezett tágas helyiségét. Saját otthonunk adventi dekorációjának megva-

lósításához számtalan ötletmorzsa van elhintve az ízlésesen felöltöztetett 
fenyőfák szoknyája alatt. A Herbárium kézműves termékeiből igényesen 
megkomponált ajándékcsomagok készülnek az adventi időszak alatt. 

A gyönyörű, királyi környezet mellett a rendszeres programok miatt is 
érdemes ellátogatni a Pálmaházba, a karácsonyi vásár idején is. Novem-
ber utolsó hétvégéjén a Pálmaházba betérők adventi koszorút készíthet-
nek a rendelkezésre álló dekorációs kellékekből, így a saját elképzelésünk 
szerint megvalósított koszorúval díszíthetik otthonukat. A programokról 
folyamatosan tájékozódhatnak a  www.facebook.com/ palmahazkerteszet/ 
és a www.facebook.com/palmahazherbarium/ facebook oldalakon.

A Pálmaház ismét régi fényében tündököl, és megfelel a Királyi Kas-
tély által felállított magas színvonalnak. 

MEGNYÍLT A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY FELÚJÍTOTT PÁLMAHÁZA
A Gödöllői Királyi Kastély kastélyparkjában található 
Pálmaház Kertészet és Herbárium 2015. augusztus 
29-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. A mű-
emléki épületben a XIX. század második felében – még 
Sissi királynénk idejében – kertészeti tevékenység 
folyt, aminek a második világháború vetett véget. A 
nyolcvanas évekre teljesen elhagyatottá és romossá 
vált az épület, felújítása a következő évtizedben kez-
dődött, majd 2015 augusztusára egy új, felfrissült, 
ugyanakkor a fényűző királyi időket idéző külső és bel-
ső képpel bíró kertészeti áruda került kialakításra és 
átadásra. 
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Emlékezet 

A Podmaniczky Művészeti Iskola hangver-
seny termében október 23-án hatodik alka-
lommal emlékeztünk meg hagyományos ta-
nári hangversenyünkkel néhai kollegánkra, 
Király Gyöngyire. 

Rónai Lajos, az intézmény igazgatója, megin-
dító szavai idézték fel Gyöngyi emlékét. Király 
Gyöngyi, iskolánk jeles zenetanára, a Barokk 
Kamarazenekar egykori művészeti vezető-
je fi gyelemre méltó hegedű játékával, magas 
színvonalú teljesítményével, sajnálatosan rö-
vid aszódi munkássága alatt nagyon sokat tett 
Aszód kulturális életéért. Kiemelte azt is, hogy 
mindenképpen fontosnak tartja az emlékestek 
további megrendezését. Azt, hogy mennyire 
szerették őt az emberek és mennyire értékelték 
munkáját, bizonyítja a mindig teltházas ka-
marateremi emlékkoncert. „Nemes dolognak 
tartom dr. Asztalos István nyugalmazott mú-
zeumigazgatónak a felajánlását, aki terjedel-
mében szerény, de tartalmában igen gazdag 
kiállítást rendezett az utolsó emlékkoncertre.”

A műsorban jeles zeneszerzők műveit 
szólaltatták meg az előadó művész tanárok 
így  Vivaldi, Rahmanyinov, Popper, Loewe, 
Dohnányi, Doppler, Lars-Larsson, Gardel, 
Szaniszló Richard, Dr. Magyari Zita művei 
szólaltak meg. 

Kollégáink így vallottak: 
OD: A tanári hangversenyen való szereplés 
nem feladat, vagy kötelezettség… Szeretettel, 
szívvel és alázattal muzsikálni a nagyközönség 
számára öröm, boldogság minden zenész éle-
tében. A taps, a pozitív visszajelzések mindezt 
a csodát tükrözik, hisz adni és kapni – ez maga 
a boldogság.

VS: Mindig nagy öröm és megtiszteltetés, 
amikor ismerősök, barátok és aszódi polgá-
rok előtt zenélhetek. Különösen jó dolog, mi-
kor a tanárkollégákkal együtt egy kiemelkedő 
tehetségű volt kollégának állítunk művészeti 
emléket. 

KHÁ: Pezsegni kell, hiába emlékkoncert, sze-
retem a darabot amit játszottam és szép emlé-
keket ébresztett.

DTJ: A legfontosabb, hogy Király Gyöngyi 
nem merül feledésbe, és hogy az ember kol-
légáival ennek kapcsán muzsikál. A hozzátar-
tozó emberek, szülő, testvérek számára szívet 
melengető, mert azt látják, hogy él az, amit 
létrehozott.

HKCs: Rendkívül örvendetes számomra, 
hogy a hagyomány folytatódott. Így nem csak 
az emlékeink élnek, hanem a tanárok is lehető-
séget kapnak, hogy együtt zenéljenek, nagyon 
jó hangulatban.

DK: Megtisztelő és kedves gesztus, hogy mint 
volt növendék és Barokk Zenekari tag, együtt 
játszhatok a tanárokkal és számítanak a rész-
vételemre.

NJ. lelkes koncertlátogatónk véleménye: Kel-
lemes estét tölthetett el az, aki ellátogatott az 
intézmény tanári hangversenyére. Színvona-
las koncertet hallgattunk végig. Több műfaj-
ból kaptunk ízelítőt, felvonultak komolyabb 
és könnyedebb darabok is. Mindezek mellett 
meghallgathatta a közönség két helyi zeneszer-
ző nagyszerű művét is. Felcsendültek Szaniszló 
Richard: Lifetime of a Legend és Dr. Magyari Zita: 
Revelations – Tempus Perfectum című művei. A 
siker nem maradt el. Köszönjük az élményt.

Az est záróakkordjaként Gardel: Tangó dal-
lamát (Egy asszony illata c. fi lmből) szívhez 
és lélekhez szólóan élte meg a hallgatóság. 
Darabválasztásáról BB kollégánk így nyilat-
kozott: Régóta szerettem volna ezt a Tangót 
megszólaltatni és ennél méltóbb alkalmat nem 
is igazán találhattam volna. Csupa olyan em-
berrel muzsikáltam, akit szeretek, és jó velük 
az együttzenélés, így több szinten is pozitív 
élmény volt az est.

Fellépő tanáraink: 
Kolarovszki Sarolta (ének), Nagyné Kánya 
Andrea, Nagy Tihamér, Bóka Borbála, Dian 
Kinga és Nyári László (hegedű), Kovács Atti-
la (brácsa), Hévízné Király Csilla és Kovácsné 
Hutai Ágnes (gordonka), Magyar Gábor (gi-
tár), Szegedi Sarolta és D. Tóth Judit (fuvola), 
Ombódi Diána, Vargáné Tari Aranka, Bagi 
Annamária és Dr. Magyari Zita (zongora), 
Varga Sándor (harsona) akik ezen az esten is 
bizonyították, hogy magas szinten és harmó-
niában zenélnek. Az elismerés, a taps sem hi-
ányzott a hallgatóság soraiból.

Dr. Magyari Zita

TANÁRI HANGVERSENY AZ EMLÉKEZÉS JEGYÉBEN
„A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, 

mégsem maradhat kimondatlanul.”
(Victor Hugo)

„A NAP NYUGODNI TÉR....” 
Megemlékezés 

Tarr Gábor tanár úr 
80. születésnapja alkalmából

2015. december 14-én (hétfőn)
délután 17:00 órakor
az Aszódi Temetőben

Beszédet mond:
CSOBÁN ATTILA

gimnáziumigazgató, egykori tanítvány

Közös éneklés a
STELLARIA MEDIA NŐIKAR és ÉNOKNAGY 

LEVENTE karnagy
közreműködésével

Találkozzunk Gábor bácsi végső nyughelyénél, ahol tiszteletére
elhelyezhetjük mécseseinket, virágainkat.

Köszönettel: 
Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány

(TaGOK)

(A helyszínen meleg teát kínálunk.)

„
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Portré

– Meglepetés volt Önnek a kitüntetés? 
– Igen is, meg nem is. Ugyanis előtte Nyáregy-
házán volt egy összejövetel, ahol a kitüntetés 
arany, ezüst és bronz fokozatait adták át egy 
napon az arra érdemeseknek. Ezen az ünnep-
ségen hangzott el, hogy május 8-9-én kik utaz-
nak Hévízre, és részesülnek gyémántfokozat-
ban. Meglepődve hallottam, hogy én is méltó 
vagyok erre a megtiszteltetésre. A díjátadás 
pedig felejthetetlen volt számomra, hiszen egy 
májusi hétvégén, csodálatos környezetben, 
ünnepélyes keretek között került rá sor. 

– Hogyan került kapcsolatba a Vöröske-
reszttel? 
– 22 évvel ezelőtt meghalt a fi am. Ez nagyon 
megviselt, kerestem a helyemet, hogyan, mivel 
tudnám lekötni a fi gyelmemet. Egyszer be-
mentem a Magyar Vöröskereszt aszódi szer-
vezetének irodájába, ahol Gáspárné Csókás 
Ritáék éppen valamit árusítottak. Beszélgetni 
kezdtünk, és a végén Rita megkérdezte, hogy 
nem volna-e kedvem önkéntesként segíteni 
neki. Azt mondtam neki, ha szüksége van rám, 
nagyon szívesen jövök, és csinálom, amit rám 
bíz. Ekkor már nyugdíjban voltam, gondol-
tam, kikapcsolódásnak, gondolat-elterelésnek 
megteszi. Aztán egyre többször hívott és ez a 
munka az életem része lett. 

– Önkéntes aktivistaként mi lett a feladata?
– Jártam a véradásokra, részt vettem azok 
szervezésében. Ekkor még gyakran volt ked-
vezményes árusítás, amik lebonyolításában 
szintén segédkeztem. Olyan termékeket ér-
tékesíthettünk a központ által megszabott 
áron, amiket cégek adományoztak a Magyar 
Vöröskeresztnek, illetve oszthattunk térí-
tésmentesen a rászorulóknak, melyekhez a 
Magyar Vöröskereszt az Élelmiszerbankon 
keresztül jutott hozzá. Meg sem tudom sac-

colni, ezen évek 
alatt hány tonnát 
emelgettünk meg. 
A termékskála szé-
les volt , a Svájcból 
érkezett használt, 
vagy új ruhától 
kezdve a mosósze-
rekig sokféle dol-
got árusítottunk. 

– Az ember azt 
hinné, hogy ez – 
leszámítva persze 

a cipekedést – nagyon hálás feladat volt…
– Ha arra gondol, hogy segíteni jó, ak-
kor természetesen igaz az állítás. A valóság 
azonban az, hogy sokszor nagyon mostoha 
körülmények között folyt az értékesítés. Az 
önkormányzatok egy része nem tudott kocsit 
biztosítani, hogy elhozzuk az árut, így sok 
esetben a vöröskereszt dolgozói saját tulaj-
donú autóival tudták csak megoldani a szál-
lítást. Sok helyen maga az értékesítés is mos-
toha körülmények között folyt, akadt olyan 
település, ahol fűtetlen helyiséget kaptunk, a 
saját magunk főzte forró teával igyekeztünk 
melegíteni magunkat. És akkor még nem 
beszéltünk néhány ember hozzáállásáról… 
Miért ennyibe kerül? Miért nem másfajta 
terméket hozunk? Mi nem válogathattunk. 

Az adományok osztása sem volt egyszerű fel-
adat. A csomagokat ingyen adtuk a rászorul-
taknak egy megadott lista alapján. Természe-
tesen emiatt is elégedetlenkedtek néhányan. 
Ők miért nem szerepelnek a listán, miért 
nem kapnak a csomagból? Egyszerűen nem 
tudták tudomásul venni, hogy 500-600 em-
bernek jut, ennyi a Vöröskereszt lehetősége. 
Bár akkoriban emiatt sokszor keseregtünk, a 
köszönömök mindig túllendítettek ezeken a 
holtpontokon. 

– Amikor nagyon ment a szekér, hetente 
hány órát tetszett áldozni a saját szabadi-
dejéből?
– Volt egy olyan, mintegy másfél évig tartó 
időszak, amikor naponta 8-tól 16-ig dolgoz-
tunk. Ez az árusítás időszaka volt. Sajnos ez 
ma már nincsen, pedig rászorultból akad elég.

– Ma mi Marika néni feladata? 
– Mára jobbára a véradás maradt, ezek szer-
vezésében segítettem korábban, már csak le-
bonyolításában segédkezem, ha szükség van 
rám. Ha kell, plakátokat hordok ki. Aktivis-
taként jogosult vagyok az értekezleteken részt 
venni, adott esetben pedig szavazni is. 

– Ha visszatekint az elmúlt 21 esztendőre, 
akkor mit mond, mi az egyenleg? 
– Az egyenleg pozitív, nem bántam meg, hogy 
részt vettem a munkában. Jót tett a lelkemnek, 
enyhítette a bánatomat. Főleg azok a napok 
maradtak emlékezetesek, amikor megjött az 
áru, és volt mit adni a rászorultaknak. Jó volt 
látni az örömüket, és tudni, legalább egy ide-
ig enyhül a nehézségük. Ma is szeretem ezt a 
munkát, és addig fogom csinálni, amíg mo-
zogni bírok. 

R. Z. 

Kitüntetés önkéntes munkáért 

„ADDIG FOGOM CSINÁLNI, AMÍG MOZOGNI 
BÍROK!”
Rada Józsefné 21 évi munkáját ismerte el a Magyar Vöröskereszt Or-
szágos elnöksége, és ezért a Vöröskeresztes Tevékenységért Kitünte-
tés gyémánt fokozatát adományozta az aszódi vöröskeresztes aktivistá-
nak. Ennek apropóján beszélgettünk Marika nénivel. 
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Mozaik

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉKTAPÉTA ÜZLET

• Poszterek széles választékban,  
kedvező áron azonnal elvihető

• Díszlécek külső-belső
• Baumit termékek 

flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat
• Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
• Hőszigetelési rendszer
• Dulux, Supralux színes beltéri festék

• Öntapadós tapéták, falmatricák
• Sima és habosított mintás és VLIES, 

 fűrészporos tapéták készleten és 
 rendelésre

• Bordűr csíkok különböző 
 szélességekben

Elérhetőség: (+36) 70 423 8290 
Nyitva: Hétfő–Péntek: 06–17 Szombat: 06–12

Szombaton újra 6-tól tartunk nyitva!

AJÁNDÉK 
UTALVÁNY  
vásárlási lehetőség

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Igény szerint  
HELYSZÍNI 

SZÍNKEVERÉS! FELHÍVÁS! 
Változás a Labor 
betegfogadási rendjében

A laborvizsgálatokat 2015. no-
vember 16-tól kizárólag előjegy-
zéssel végzik, kivétel kizárólag 
az INR-beutaló.

Előjegyzés személyesen vagy telefonon 12 
és 15 óra között: 0630 498-4918

Az előjegyzéskor csak a vizsgálat napját tud-
ják meg, de aznap az érkezési sorrend/sorszám 
alapján történik a vizsgálat 7 és 10 óra között.

ÚJRA JÖHET AZ 
INFLUENZA 
Megérkeztek a most követke-
ző influenza-szezonban várható 
influenza virusok elleni védőol-
tások: 3 évesnél fiatalabb gyer-
mekeknek Vaxigrip, felnőtteknek 
3Fluart vakcina – a 16 évesnél 
fiatalabbak oltásával kapcsolat-
ban keressék gyermekorvosukat!

Kiknek ajánlott elsősorban?
• krónikus légzőszervi betegségben 

szenvedők
• súlyos elhízás, vagy izomdisztrófi a 

miatt csökkent légzésfunkciójúak
• szív- és érrendszeri betegségekben szen-

vedők (kivéve a kezelt hypertóniásokat)
• immunhiányos állapotokban szenvedők
• krónikus máj- és vesebetegek
• anyagcsre-betegségben szenvedők 

(cukorbaj, pajzsmirigybetegség)
• várandós nők
• nők, akik gyermekvállalást terveznek 

az infl uenza szezon idején
• tartósan szalicilát-kezelt gyermekek és 

serdülők
• minden 60 év feletti
Különösen ajánlott oltani
• egészségügyi dolgozók
• ápolást-gondozást nyújtó szociális 

intézmények dolgozói
• sertés-baromfi  telepek, feldolgozók 

dolgozói
Javasolt az időpont-egyeztetés háziorvo-
sukkal.

dr. Jólesz József 
háziorvos, címzetes főorvos

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI
Az Aszódi Tükör 1990. novemberi számának 
címoldalán az Útravaló az önkormányzati képvi-
selőknek című írás szerepel. 

Szerzője – sajnos nem derül ki, hogy ki írta – nem kis elváráso-
kat fogalmaz meg a frissen választott döntéshozókkal szemben: az 
emberi élet minőségének javítása, amelyhez elengedhetetlen a lakos-
sággal való folyamatos kapcsolattartás. Ugyanakkor azt is kéri: merjenek élni a 
lehetőséggel, és merjenek dönteni a lakosság érdekében, ne a „központi hatalom” utasításaira 
várjanak.

A második oldalon az idén elhunyt Fercsik Mihály cikke olvasható Séta címmel, amelyben 
képet fest a 25 évvel ezelőtti – adott esetben nem túl hízelgő – városképről, az általa tapasztalt 
állapotokról. 

Ugyancsak beszámolt az újság a képviselő-testület alakuló, majd első, munkatervi szerinti ülé-
séről. Az alakuló ülésen Bagyin József letette az esküjét, a képviselő-testület pedig meghatározta 
a bérét, mégpedig 30 ezer Ft-ban. Az alpolgármesteri hatáskörről nem döntöttek, ugyanakkor 
megyei küldöttnek választották Bagyin Józsefet, valamint dr. Bodó Zsoltot, a közgyűlés tagjá-
nak pedig dr. Asztalos Istvánt jelölték. Az első ülésen a képviselők tájékoztatót hallgattak meg a 
Polgármesteri Hivatal személyi állományáról, majd az igazgatási munka racionalizálása mellett 
foglaltak állást, igaz, csak akkor, ha már megismerték, milyen feladatokat kell ellátnia a képvi-
selő-testületnek és az apparátusnak. BagyIn József javaslatára a képviselő-testület létrehozta a 
Környezetvédelmi Bizottságot, amelynek feladata nemcsak a kommunális hulladéklerakóval, 
hanem a településsel kapcsolatos környezetvédelmi vizsgálatok koordinálása, értékelése lett. 

Olvasni lehetett arról is, hogy Aszódon is megalakult az Önvédelmi Csoport az egyre terjedő 
bűnözés megfékezésére. Az elképzeléseken túl az a kérés is megjelent, hogy jelentkezzenek mi-
nél többen erre az önkéntes, a helyi társadalom nyugalmának, biztonsága érdekében végzendő 
feladatra. 

25
éve írtuk
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ELISMERÉSEK PÉLDÁS 
HELYTÁLLÁSÉRT 
Dr. Pintér Sándor, Magyaror-
szág belügyminisztere nemzeti 
ünnepünk, október 23-a alkal-
mából kiemelkedő helytállása, 
bátor magatartása elismeréséül 
Bátorságért Érdemjelet adomá-
nyozott, egyben jutalomban ré-
szesítette Derzsi Norbert c. r. 
törzsőrmestert és Szilágyi Péter 
c. r. törzsőrmestert.
Derzsi Norbert c. r. törzsőrmester és Szilágyi 
Péter c. r. törzsőrmester 2015. február 18-án 
egy családi házban keletkezett tűzesetnél 
mentettek ki egy a házban rekedt személyt. 

Dr. Mihály István r. dandártábornok, a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmá-
ból a rendvédelem területén kifejtett kiemel-
kedő szakmai tevékenységéért elismerésben 
részesítette Baráth Dóra c. r. törzsőrmestert, 
Istvánfy Krisztina c. r. őrnagyot és Ondrik 
János Tamás c. r. főtörzszászlóst.

Hivatás – szolgálat – karrier

RENDŐR SZERETNÉL LENNI?
Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, 
büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy és rendelkezel 
érettségivel vagy azt 2016. július 01-ig megszerzed, illetve 
megfelelsz az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági 
elvárásoknak, már megtetted az első lépést.

Miért jobb a rendészeti szakközépiskola, mint a többi szakképző 
intézmény?
Támogatunk abban, hogy B kategóriás vezetői engedélyt, illetve államilag elismert 
nyelvvizsga bizonyítványt szerezz. A minél jobb tanulmányi eredmény elérésére 
motiváló ösztöndíjat biztosítunk, lehetőséget nyújtunk kollégiumi elhelyezésre és 
háromszori étkezésre. Mindezeken túl tanulói juttatások és szociális támogatások 
is rendelkezésre állnak, az arra jogosultaknak.

Ami a legfontosabb: egy belátható életpályát, tervezhető előmenetelt biztosí-
tó, kihívásokkal teli életpályát választhatsz, ahol elsődleges feladatod a közbiz-
tonság és a belső rend védelme.

Hogyan kell jelentkezned?
A pályázati felhívást és a jelentkezési egységcsomagot az alábbi honlapokon 
találod:
• Országos Rendőr-főkapitányság www.police.hu
• Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola www.arszki.hu
• Körmendi Rendészeti Szakközépiskola www.rendeszkepzo-kormend.hu
• Miskolci Rendészeti Szakközépiskola www.mrszki.hu
• Szegedi Rendészeti Szakközépiskola www.szrszki.hu
Jelentkezési anyagodat az általad választott rendészeti szakközépiskolának 
2016.02.15-ig kell elküldened.
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Rendőrségi felhívás 

FIGYELJENEK EGYMÁSRA!
Ősz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, valahol 
már most megjelent a hajnali fagy, nemsokára beköszönt a tél. A hi-
deg időjárás komoly fenyegetést jelent a fedél nélkül élőkre, azonban 
nem csak ők vannak veszélynek kitéve, hanem azok a többnyire idős, 
egyedül élő emberek is, akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni 
helyzetükre tekintettel – vagy egyéb körülmények miatt – nem tudják 
befűteni a lakásukat. 

Sajnálatos módon minden évben előfordul olyan haláleset, ami kihűlés következménye és a 
legtöbb esetben elkerülhető, megelőzhető lett volna. Az ilyen esetek megelőzése össztársadal-
mi érdek, az egyes állampolgároknak is fontos szerepe van ebben.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne menjen el a hidegben földön vagy padon 
fekvő ember mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a környezetükben valaki fűtetlen 
lakásban él, akkor értesítsék a hatóságokat a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok 
valamelyikén. 

Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a hideg idő áldozatául! 

MÁRTON NAPI 
LÁMPÁS FELVONULÁS 

Első alkalommal tartottak Már-
ton-napi lámpás felvonulást a 
Napsugár óvodában. A kicsik 
lámpáit ügyes kezű apukák készí-
tették, a befőttes üvegbe nem-
csak mécsesek, hanem különféle 
Márton-napi díszek is kerültek. 

A hiedelem szerint a lámpás felvonulások 
a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt hi-
vatottak hirdetni. Az idei felvonulás egye-
lőre szerény volt, az ovisok a szüleikkel az 
épület főbejáratától az udvarba vonultak, 
ahol különféle Márton napi mondókákkal 
kedveskedtek az érdeklődőknek. Az óvoda-
pedagógusok elmondása szerint a gyerekek 
annyira várták ezt a rendezvényt, hogy sze-
retnének hagyományt teremteni belőle. 

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr:
 (+36) 20 516-5940
Polgárőrség:
 (+36) 70 339-6165
 www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
 Szabó Imre
  (+36) 30 816-0437

Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
  (+36) 1 301-6969
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska 
 Izabella 
 (+36) 30 452-9674
dr. Jólesz József
 (+36) 20 593-8628

Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
 (+36) 28 500-025; (+36) 30 
6352-608
dr. Vass Anna
 (+36) 28 500-035

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

November
28-29.: dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938

December
5-6.: dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
12-13.: dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
19-20.: dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938
24-25.: dr. Dobos László  (+36) 20 925 3824
26-27.: dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529 
31-01: dr. Márton János (+36) 30 400 9819

Január
2-3.: dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
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Csővár Reménység SE – Aszód FC: 1-25 
(0-10) 
Gólszerzők: Csendom Kristóf (6), Krecsma-
rik Patrik (4), Kele Ádám (3), Tóth Levente 
(3), Müller Péter (2), Fazekas Gábor (2), Ko-
vács Kristóf, Masznyik Dávid, Szabó Gábor, 
Dobes Raymond, Katona Miklós

Várható volt, hogy a szezon legkönnyebb 
mérkőzése vár csapatunkra, hiszen az ellenfél 
súlyos létszámgondokkal küzd, és a szezon 
eddigi részében nagyarányú vereségeket szen-
vedett. A remek létesítményben igazi öröm-
futballt láthatott a közönség,sorban jöttek a 
szebbnél-szebb aszódi találatok. A hazai csa-
patot dicséret illeti, amiért 10 emberrel csere 
nélkül is végigjátszotta a találkozót. 

Bagi TC 96-Aszód FC 3-0 (1-0)

A térség legnagyobb rangadóját bizakodva és 
remek formában várhatta csapatunk. A  meccs 
a rangadókon megszokott parázs játékot hoz-
ta. A félidő hajrájában a semmiből megsze-

rezték az ilyen meccseken lélektanilag külö-
nösen fontos első gólt a hazaiak, így előnnyel 
mehettek a szünetre. A második játékrészben 
mindent megtett csapatunk az egyenlítésért, 
ám sajnos egy 5 perces rövidzárlat – amely 
alatt 2 gólt szereztek a bagiak – eldöntötte a 
három pont sorsát. Játékban nem volt ekkora 
különbség a két csapat között sőt… de a hely-
zeteit jobban kihasználó és kevesebbet hibázó 
csapat nyert.

Aszód FC – Gödi SE: 1-1 (0-1) 
Gólszerző: Terjéki Dávid

A találkozó a Halottak napjára való tekintettel 
egy perce néma gyászszünettel vette kezdetét.

A múlt heti mérkőzéshez hasonlóan nagy 
elánnal vetette bele magát az Aszód a csatába, 
de az első komoly helyzetre a félidő derekáig 
kellett várni. Egy szép támadás végén Tóth 
lemaradt a labdáról. A vendégek viszont egy 
ellentámadásnál nem hibáztak, így előnnyel 
várhatták a második játékrészt. A mieink még 
egy fokozattal feljebb kapcsoltak és a félidő 

elején sikerült is az egyenlítés. A hátralévő fél 
órában mindkét csapat megnyerhette volna a 
mérkőzést,de maradt az igazságosnak mond-
ható döntetlen.

Dunakeszi Kinizsi USE – Aszód FC: 4-2 ;(2-0)
Gólszerzők: Tóth Levente (2)

A helyezés szempontjából fontos mérkőzés 
várt csapatunkra, hiszen győzelem esetén ta-
padhattunk volna tovább az éllovasokra, vi-
szont egy vereséggel a pont mögöttünk lévő 
hazaiakat húzhattuk magunkra.

Lehet hogy ez a tét nyomta rá a bélyegét az 
első félidőre, amit tulajdonképpen átaludt 
csapatunk és kétgólos hátrányba került. For-
dulás után mintha egy más csapat lépett volna 
pályára. helyezetek sokaságát kidolgozva Tóth 
duplájával sikerült egyenlíteni. Ekkor csapa-
tunk előtt megvolt a fordítás esélye is, de talán 
a felzárkózás sokat kivett a srácokból, így a ha-
zaiak a hajrában két góllal eldöntötték a talál-
kozót. Kár az első félidőért…

Csapatunk így 13 fordulót követően a tabella 
8. helyét foglalja el.

Lapzártánk után még két mérkőzést játszik 
csapatunk,reméljük sikeresen.

Köszönet az információkért az aszodfc.hu-
nak

Hajrá Aszód!

SZESZÉLYES HÓNAPON VAN TÚL AZ ASZÓD FC
Nem tudhat maga mögött sikeres hónapot városunk labdarúgó csapata, 
egy nagyarányú győzelem mellett két vereség – köztük az örök rivális 
Bag elleni -, valamint egy döntetlen a mérleg.

A verseny megnyitóján Odler Zsolt az AVKK 
igazgatója kihangsúlyozta, szerették volna elérni, 
hogy – főleg a fi atal korosztály tagjai – a könyv-
tárra ne úgy tekintsenek, mint egy rideg helyre, 
ahol beszélgetni is csak alig szabad, hanem egy 
fontos információs központként kezeljék, ahon-
nan rengeteg ismeretet lehet begyűjteni. Azt is 
láttatni szerették volna, hogy erre nem csupán az 
internet alkalmas, hanem a könyvek, a lexikonok 
és a Gutenberg Galaxis más forrásai. Nem utolsó 
sorban pedig az volt a cél, hogy az indulók megis-
merjék térségünk múltját , történelmét és értékeit. 

A csapatok három korosztályban versenyez-
tek egymással. A jó hangulatú vetélkedés a kö-
vetkező végeredményt hozta:

Alsós kategória: 
I. helyezett – Fercsik Nikolett, Kovács Réka, 
Recski Sára

Felsős kategória:
I. helyezett: Bán Bendegúz, Nagy Boglárka, 
Pénzes Kincső Boróka
II. helyezett: Fodor Krisztina, Schlenk Viktó-
ria, Zachar Luca
III. helyezett: D. Tóth Gyula Bátor, Pachert 
Soma, Pásztor Panna

Középiskolás kategória:
I. helyezett: Alvégi Szilvia, Bojtos Blanka, 
Cserni Alexandra

II. helyezett: Fera Márk, Ocsovszki Ádám, 
Tóth Ádám
III. helyezett: Bartolf Lili, Mitru Nikolett, 
Zsom Zita Lili

Felnőtt kategória:
I. helyezett: Bubenyák Józsefné, Dobák József-
né, Takács Lajosné
II. helyezett: Braun Pál, Holicza Sándorné, 
Ursinyi Géza
III. helyezett: Ecker Pálné, Kékesi Józsefné, 
Ursinyiné D. Katalin

Felnőtt egyéni:
I. helyezett: dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

Második alkalommal is sikert aratott a helytörténeti vetélkedő 

FONTOS, HOGY BÜSZKÉK LEGYÜNK HELYI 
ÉRTÉKEINKRE
November 13-án rendezték meg az Aszód Város Kulturális Központban 
a II. Galga menti helytörténeti vetélkedő 3, egyben záró fordulóját. Előt-
te a csapatoknak két írásos fordulót kellett teljesíteniük, amelynek ré-
sze volt fényképek készítése, látogatás a Petőfi múzeumban, valamint az 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Galga menti történéseinek 
feldolgozása. 
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 „Hullámzó érzemény között
Jövén az Úrnak templomából
Lelkemben még sok visszhangzik,
…”
(Tompa Mihály: Karácsonykor c. verséből részlet )

Vízszintes: 1. A verssor folytatása (zárt betű: E) 12. Ilona becézve 13. 
Férfi név 14. Személyes névmás 15. Néma lúd! 16. Ölni, angolul 18. Kórház 
jele 19. Kén 20. Amper 21. Szamár mondja 22. Liter 23. Menza betűi, keverve 
26. Szárnyas állat 29. Bátorkodik 30. Európa határai! 31. Becézett Ágnes 32. 
Győztes 34. Sáv szélek! 35. Kettős betű 36. Madár féle 37. Ház betűi, keverve 
38. Félig anya! 39. Nagy útifű: …lapu 40. Veréb betűi, keverve! 42. Guriga da-
rab! 44. Volt 45. Véd 46. Nagyon régi 47. Sugár jele 48. Félsz! 49. Ütős hangszer 
51. Tova 52. Felmenő ági rokon 54. Bika, angolul 56. Általános, rövidítve 58. 
Európai állóvíz

Függőleges: 1. Határozott névelő 2. Folyón átível 3. Aktínium vegyjele 4. 
Otthon 5. Origó 6. Írószerszám 7. Totál azonos hangzói 8. Illés Tamás 9. 
Keleti táblajáték 10. Észak 11. Az egyik nem 15. Kunyhó 17. Jód 18. Feltéve 
21. …-pici (nagyon kicsi) 23. Nem rugalmas 24. Fizikai hatás 25. Tessék, itt 
van! 27. Állati „fegyver” 28. Női név 29. Kecske mondja 31. Tüzérségi fegy-
ver 33. Vissza: fogágy 36. Huzat 37. Kötött pályás közlekedési eszköz 41. … 
Antal, magyar politikus 43. Szintén 44. Elmúlt 47. Mértékegység 49. GLE 50. 
Nitrogén 51. Komárom-Esztergom megyei település 53. Szintén ne! 54. Szo-
bába 55. Megyünk rajta 57. Némán lóg! 59. Kálium 60. Egye! 61. Elektromos 
ellenállás jele a fi zikában

- fné – 

Októberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Azzal még vissza 
nem hozod!” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Striho-
vanyecz Lászlóné (Bethlen Gábor utca 18.) és Izsó József (Kossuth Lajos utca 
99.) nyerte. 
E számunk rejtvényének megfejtését 2015. december 5-ig szíveskedjenek el-
küldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szó-
rakozást kívánunk!
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