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A két gimnázium azonos napon ünnepelt 

CÉLEGYENESBEN A VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOK
Városunk mindkét középiskolájában azonos napon, november 12-én tar-
tották a szalagavató ünnepséget. A  Váci Szakképzési Centrum Petőfi 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 12. osztályosainak 
szalagtűzésére ezúttal is a gödöllői Szent István Egyetem sportcsarnoká-
ban került sor, míg az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium  végzős diákjai az iskola sportcsarnokában ünnepeltek.

MEGÚJUL ASZÓD 
DÍSZKIVILÁGÍTÁSA
Az önkormányzat lecseréli az 
eddig használt fényfüzéreket a 
Kossuth Lajos utca és a körfor-
galom közti szakaszon. 

A régiek sem kerülnek kidobásra, ezeket 
más helyeken hasznosítja a város. Az új fé-
nyek először november 26-án gyulladnak 
majd fel. 

Megváltozik a tér korábbi díszkivilágítá-
sa is, ide szintén új fényelemek kerülnek. A 
város fenyőfája ezúttal kisebb lesz, és a Ze-
nepavilonban állítják majd fel. A szökőkút 
téliesítése a napokban megtörtént. A befedett 
részre egy hat méter átmérőjű adventi koszo-
rú kerül, amelyet a Deák úti virágbolt ajánlott 
fel. A koszorú első gyertyáját a november 27-
én vasárnap 15 órakor tartandó ökumenikus 
istentiszteleten gyújtják majd meg. 

EMLÉKTÁBLA AZ ASZÓDI HŐSÖK EMLÉKÉRE  
2016. november 8-án kegyeleti megemlékezés keretében emléktáblát avatva együtt tisztelegtek a Honvédel-
mi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint Aszód Város Önkormányzatának képviseletében 
az 1956-ban szovjet fegyverhasználat következtében elhunyt, Aszódon szolgálatot teljesített négy katona  
emléke előtt. Az eseményen a város intézményei, általános és középiskolásai valamint civil szervezetei is 
képviseltették magukat.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Az egyházi középiskola ünnepségén vendég 
volt többek között Sztán István, Aszód Város 
polgármestere, valamint a tótmogyorósi Trai-
na Vuia Líceum három tagú küldöttsége.

A szalagavató ezúttal is istentisztelettel 
kezdődött, amelyen Lőrincz Csaba parókus 
lelkész és Novotny Dániel iskolalelkész szol-
gáltak.  

(Folytatás a 4. oldalon.)
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150/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat– az 
Aranykapu Bölcsőde munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Aranykapu Bölcsőde munkájáról szóló 
beszámolót, jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja.

151/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat– 
Beszámoló az Aszódi Polgármesteri Hivatal 
2015. évi munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Aszódi Polgármesteri hivatalmunkájá-
ról szóló beszámolót, jelen határozat mellékle-
te szerint elfogadja.

152/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat– a 
vízrendezési terv készítésére vonatkozó 
ajánlati felhívás eredményéről
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a vízrendezési terv 
készítésére vonatkozó ajánlati felhívás ered-
ményéről szóló előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza.

A Képviselő-testület megbízza a Polgár-

mestert, hogy MÉR Ipari és Szolgáltató Kft .-
vel (2030 Érd, Fuvaros u. 114.)az ajánlati 
felhívásnak megfelelő műszaki tartalommal 
vízrendezési terv készítésére a szerződést 
megkösse bruttó 1.092.200,- Ft összegben. 

A tervezési munka fedezete az Önkormány-
zat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 
19.) ÖR Dologi kiadásokon belül a Polgárvé-
delmi feladatok költségsorról a Felhalmozási 
feladatok költséghelyre előirányzat átcsopor-
tosítással rendelkezésre áll.

153/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat– 
a VEKOP-5.3.2-15, Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Pest megyében 
c. pályázat keretében megkötendő 
konzorciumi szerződés elfogadására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a VEKOP-5.3.2-15-2016-00049 sorszá-
mon benyújtott „Biztonságos kerékpározás 
lehetőségének megteremtése és P+R parkoló 
létesítése Aszódon” c. pályázathoz kapcsoló-
dó, jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt 
konzorciumi szerződést elfogadja.

154/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat– 
Településrendezési Eszközök módosítása 
véleményezési szakaszának lezárásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a város településrendezési eszközeinek módosí-
tásáról döntött 64/2016. (IV.21.) ÖKT sz. határo-
zatában.Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Településrendezési eszközök – teljes 
eljárásban történő - módosításával kapcsolatban 
a folyamatban lévő eljárással kapcsolatban elha-
tározza, hogy az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
meghatározott környezeti vizsgálat elkészítését 
– a várható módosítások környezetre gyakorolt 
elenyésző hatása miatt a Korm. rendelet 3. § a által 
adott felhatalmazás alapján – Aszód település-
rendezési eszközeinek (Helyi Építési szabályzat és 
szabályozási terv) módosítása miatt nem igényli.

A településrendezési eszközök módosítása 
során a helyben szokásos módon biztosítja az 
Önkormányzat a településrendezési eszközök 
dokumentációjának megtekintését.

155/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat– 
Településrendezési Eszközök módosítása 
véleményezési szakaszának lezárásáról
Aszód város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Településrendezési eszközök – 
teljes eljárásban történő – módosításával kap-
csolatban elhatározza az alábbiakat:
• a partnerségi egyeztetés lezárásáról szó-

ló döntésnek megfelelően a partnerségi 
egyeztetést lezárja, miután a véleményezés 
során a tervezettel kapcsolatban a Partne-
rektől nem érkezett észrevétel;

• a településrendezési eszközök módosítá-
sának véleményezési szakaszát lezárja a 
mellékletben – „Aszód város településren-
dezési eszközök módosítása Véleményezé-
si szakaszban beérkezett államigazgatási, 
partnerségi véleményekre és észrevételekre 
adott válaszok” – megismert vélemények és 
arra adott válaszok alapján. Eltérő vélemé-
nyezők összehívására nem került sor, mivel 
a véleményezési szakaszban beérkezett véle-
mények átvezetésre kerültek, így a tervezetre 
vonatkozó eltérő vélemény nem maradt;

• felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntés-
sel összhangban átdolgozott településren-
dezési eszközök tervezetét, az eljárás során 
beérkezett valamennyi vélemény és a véle-
ményezési szakaszban keletkezett minden 
egyéb dokumentum egy példányát, továb-
bá azok másolati példányát elektronikus 
adathordozón küldje meg végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítészi hatás-
körében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
részére a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és 

Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2016. október 20.
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Nem hirdettek eredményt az Üzleti infrastruk-
túra fejlesztésének támogatása Pest megyében 
című pályázat esetében. Támogatás esetén a 
város a déli iparterület útjait szeretné korsze-
rűsíteni, valamint megoldani a hozzá kapcso-
lódó csapadékvíz elvezetését. 

Csúszik a Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Pest megyében címmel meghirdetett projekt-
eredményhirdetése is, amely esetében Aszód 
kerékpárút és P+R parkoló építését célozta meg. 

Késik a Pályázatos épületenergetikai felhívás 
a közép-magyarországi régió települési önkor-
mányzatai számára című pályázat indulása is. 
Városunk esetleges támogatás esetén a Kossuth 
Lajos utcai háziorvosi rendelő és a Szivárvány 
Tagóvoda épületét kívánja korszerűsíteni.

Ugyancsak döntésre várnak a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Nemzeti Szabadidős-Egész-
séges Sportpark pályázatot benyújtók is. Az 
önkormányzat két szabadidőparkot kíván lét-

rehozni a város egy-egy pontján. 
A Mária út – Nemzetközi zarándokút hálózat 

fejlesztése című projektről is csak annyit tud-
ni, hogy a Mária Út Közhasznú Egyesület által 
benyújtott pályázatot befogadták. Aszód ezen 
egyesület tagjaként a Kossuth Lajos utca 68. 
szám alatt egy 26 főt befogadó szállás kialakí-
tását is tervezi. 

Ezen pályázatok sikerében azért bíznak a kör-
nyék – így az aszódi is – önkormányzatai, mivel 
többször elhangzott, a kormány kompenzálni 
kívánja a Közép-Magyarországi Régiót annak 
okán, hogy a még ugyancsak idetartozó Buda-
pest miatt ide jóval kevesebb európai uniós tá-
mogatás jutott. Az is többször elhangzott, hogy 
a megyén belül a mutatók miatt az aszódi járás 
mindenképpen jelentős fejlesztésre szorul. A tá-
mogatások megszerzéséhez Vécsey László or-
szággyűlési képviselő is segítséget ígért. 

R. Z.

Önkormányzati határozatok

a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.Ű) Korm. ren-
delet 40. § (1) bekezdése alapján.

156/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat– HÉSZ 
teljes felülvizsgálatának elindításáról
Aszód város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elrendeli a HÉSZ teljes felülvizs-
gálati folyamatának elindítását és a 2017. évi 
költségvetésben a fedezet biztosítását.

A Polgármester felkéri a Képviselő-testület 
tagjait, hogy a HÉSZ módosítására vonatkozó 
javaslataikat 2016. november 30-ig szívesked-
jenek megtenni.

157/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat–  Aszód 
Falujárók útja 30. egyik bérlője  kérelméről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy döntött, hogy a bérlő – a tett nyilatkozata 
alapján – november 5-ig maradhat a Falujárók 
útja 30. alatti önkormányzati bérlakásban. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2016. július 31-i fennálló 474.680Ft és 

az azóta keletkezett lakbérhátralék megfi zeté-
sére a bérlőt továbbra is kötelezi.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a bérlő  november 
5-ei határnappal birtokba veheti a részére fel-
ajánlott és írásbeli nyilatkozattal elfogadott 
2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 4. Fszt.4. szám 
alatti alacsonyabb komfortfokozatú és lakbérű 
társasházi bérlakást.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a bérlővel kötött la-
kásbérleti szerződés időtartama határozott 
idejű legyen, mely időtartalmat 2016. novem-
ber 2. - 2017.május 31-ig állapította meg. 

158/2016.(X.20.) ÖKT sz. határozat- a 
lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2016. szeptember 22-én hozott 137.,1
38.,140.,141.,142.,144.,145.,146.,147., Z.Ü. 149. 
számú határozatok alapján a lejárt határidejű 
Képviselő-testületi határozatok végrehajtásá-
ról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

Benyújtott pályázatok

KÉSŐ EREDMÉNYHIRDETÉSEK 
Hat, korábban benyújtott pályázat közül eddig mindössze egy eredménye 
(vagy inkább eredménytelensége) vált ismertté: a második körben is el-
utasításra került Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása című BM pályázat. Városunk 15 millió Ft-ot igényelt, hogy 
rendbe tehesse a Bercsényi utca és a Bocskai utca egy-egy szakaszát, 
valamint a Szent Imre utcának a Szabadság tér és Mély út közötti részét, 
illetve a Mély utcának a Szent Imre és a Csengey utca közti szakaszát. A 
Városi Óvoda előtti szakasz és a Mély út kátyúit már betömette a város, 
a többi említett utca lakóinak erre tavaszig mindenképpen várni kell. 

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20 516 5940
Polgárőrség:   06 70 339 6165 

www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:  06 30 816 0437

Szabó Imre
Orvosi ügyelet:  06 70 370 3104

Aszód Baross u. 4.
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 
 06 30 452 9674
dr. Jólesz József
 06 20 593 8628
Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
 06 28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna
 06 28 500 035
Gyermekügyeleti ellátás:
dr. Horváth Anna
 06 30 6352-608. 
 Munkanap: 19-20 óráig. 
 Munkaszüneti nap: 8:30-9:30-ig.
 Dr Horváth Anna szabadsága alatt 
 ugyanabban az időben helyettes: 
 Iklad-Domony gyermek ügyeletese: 
 Dr Vass Anna
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Iskolai élet

„Kelj fel és egyél, mert erőd felett álló út áll 
előtted!” Illés próféta ezen igéjét választotta 
Laborczy Géza a Nyíregyháza – Kertváros 
Evangélikus Egyházközség igét hirdető lelké-
sze,  aki az összefogás erejét ajánlotta fi gyel-
mébe a szalagavatóval immáron célegyenes-
be forduló  végzősöknek.  Azt kívánta nekik, 
hogy tapasztalják meg az összetartozás élmé-
nyét, jelentse az akár az iskolához, a magyar-
ságunkhoz, vagy éppen az európai polgársá-
gunkhoz való viszonyt. Reményét fejezte ki 
azt is, hogy az iskola mindenkinek megadta 
és megadja azt a tudás és hit általi táplálékot, 
amely elégnek bizonyul majd a kitűzött élet-
célok eléréséhez.  

Dr. Roncz Béla igazgató – kapcsolódva az 
előtte szólóhoz, ünnepi beszédében a hegy-
mászást, mint egy adott cél elérését említet-
te. Böjte Csaba atyát idézte, aki szerint akkor 
lesz a hegycsúcson igazán szép a kilátás,  ha 
gyalog megyünk fel oda, ha megizzadunk, 
verejtékezünk  és elfáradunk. A maga erejé-
ből csúcsra jutó ember egészen másként néz 
vissza a megtett útra, mint az, aki készen kap 
mindent. Mert az, aki verejtékezve éri el a 
célt, megtapasztalja az akarat erejét és a  győz-
ni tudás csodás érzését is.  

A valódi értékekért meg kell dolgozni, sem-
mit nem adnak ingyen – fi gyelmeztette a sza-
lagtűzésre váró diákokat a gimnázium veze-
tője. A szalagról szólva pedig arról beszélt, jó 
volna, ha ez a kis jelkép nemcsak az összetar-
tozást sugallná  nekik, hanem a küzdés fon-
tosságára is emlékeztetné őket. Az igazgató 
végül  azt kívánta a diákoknak, sikeresen, a 
„hegycsúcsok” önerőből történő legyőzésével 
érjék el céljaikat.  

A diákok közül a végzősök nevében D Tóth 
Zsófi a 12 D, a 11 osztályosok nevében pedig  
Túróczi Regina 11. A osztályos tanuló mon-
dott  közös ünnepi beszédet, amelyben a sors 
és a szabadság összefonódására igyekeztek 
felhívni a hallgatóság fi gyelmét. Ezt követően 
az est fénypontjára került sor: a három végzős 

osztály tagjaira ezúttal is a 11-esek tűzték fel a 
szalagot. 

Az ünnepség végén az énekkar szolgált, majd 
rövid szünetet követően a végzősök keringői 
és osztálytáncai következtek. A rendezvény a 
szülőkkel való közös tánccal ért véget. 

Rácz Zoltán
EGA fotók: Koncz István 

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 2016. november 12-én, szom-
baton rendezte meg a szalagavató ünnepségét 
Gödöllőn, a SZIE Sportcsarnokában, mely 
zsúfolásig megtelt a kedves szülőkkel, nagy-
szülőkkel, barátokkal és hozzátartozókkal.

Az iskola 5 osztály tanulóit bocsájtotta út-
jára. A magyar-francia két tanítási nyelvű 

gimnáziumi és két emelt nyelvi képzésű gim-
náziumi, valamint 2 szakgimnáziumi osztály 
(informatika és gépészet) 124 tanulójának tűz-
ték fel a szalagot. Az igazgatói köszöntő után a 
központi műsor a „Nagy utazás” címet kapta. 
Hernádi Gabriella 11.F osztályos tanuló cso-
dálatos előadása (Búcsúdal)  mindenkit elkáp-
ráztatott.

A végzős osztályok nevében Katona Roland 
12.C osztályos tanuló magyarul, Lipták Milán

12. A osztályos tanuló pedig franciául mond-
ta el, mit is jelent egy leendő érettségiző szá-
mára ez a mai nap.

Az est legünnepélyesebb része természete-
sen a szalagtűzés volt. Ezt követte az osztályok 
tanulóinak közös keringője, tánc a tisztelt 
szülőkkel, fotózás. Majd az öt osztály táncos 
műsora következett, amely humorban is bő-
velkedett. Nagyszerű délutánt, estét töltöttünk 
együtt. A fi atalok pedig egy közös „Aft er par-
ty-n” fejezték be az ünneplést.

Végzős osztályaink és kedves osztályfőnö-
keik megérdemlik a köszönetet.

12.A – Csibi Gyöngyi (magyar-francia két 
tanítási nyelvű gimnázium)

12.C – Krompáczki Katalin (nyelvi előkészí-
tős, 5 évfolyamos gimnázium)

12.F – H. Takács Gabriella (emelt nyelvi kép-
zésű – német / angol – gimnázium)

12.D – Erdélyi Sándorné (informatika tago-
zat, szakgimnázium)

12.E – Veres Erika (gépészet, szakgimnázi-
um)

Némethné Holló Krisztina
igazgató

A két gimnázium azonos napon ünnepelt 

CÉLEGYENESBEN A VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOK
(Folytatás az 1. oldalról.)
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A X. Aszód Akadémia harmadik előadása-
ként a szerzők – Péterfi Gábor, az EGA taná-
ra, Bartha Ákos és Paár Ádám történészek – 
voltak a vendégek, akikkel Homoki Gábor, 
az EGA irodalomtanára beszélgetett. 

Az est folyamán kiderült a szerzők hár-
mas célja: szerették volna, ha minél többen 
megismerik a népi mozgalmat, igyekez-
tek rávilágítani annak értékeire, fontos-

nak tartották az igényes próza megőrzését, 
és fel kívánták eleveníteni a szociográfiai 
hagyományt, amely mintha kezdene újra 
népszerű lenni. Jó példa erre több, még a 
szerzőknél is fiatalabb ifjak – végzős kö-
zépiskolások, egyetemisták – ilyen jellegű 
írásai, amelyek közül több is olvasható a 
kötetben.  Ezt egyébként maguk a Népiblog  
szerkesztői is generálták.

Az est folyamán természetesen sok más is 
szóba került, így például az is, mi lesz a Népi-
bolg további sorsa. A beszélgetésről televíziós 
felvétel készült, amely rövidesen látható lesz a 
Galga Televízióban. 

R. Z.

Megemlékezés

(Folytatás az 1. oldalról.) Sztán István pol-
gármester köszöntőjében elmondta, az 
1956-os események kutatása során a Had-
történeti Intézet és Múzeum munkatársai 
jelezték Aszód érintettségét. Ezt követően 
döntöttek úgy, hogy emléktáblát avatva 
tisztelegnek a szabadságunkért életüket 
vesztett, Aszódon szolgált katonák előtt.

A Magyar Honvédelmi Minisztériumá-
nak képviseletében Szabó László dandár-
tábornok arról szólt, egy ünnep mindig 
jelkép. Nemcsak megemlékezés egy törté-
nelmi eseményről,  hanem szimbóluma is 
annak. 1956-ban a magyar nép szabadsá-
got akart, és megszabadulni egy emberte-
len rendszertől. A szabadság iránti vágy 
pedig egységet teremtett. Erre is emléke-
zünk, amikor 1956 szóba kerül. 

Az akkori eseményekről szólva a dandár-
tábornok elmondta, 1956 október 30-án a 
szovjet kormány azon nyilatkozata, hogy 
új alapokra kívánja helyezni a szocialista 
országokkal való viszonyát, még a győztes 
forradalom reményét táplálta. November 
4-én az országra zúduló hatalmas szovjet 
túlerő azonban rádöbbentett a magyar né-
pet,  a nyilatkozat hazugság volt. A Magyar 
Néphadsereg alakulatainak többsége meg 
sem kísérelte az ellenállást. A vidéki alaku-
latokat már november 3-án körbekerítették, 
és megadásra szólították fel a katonákat, 
akiket aztán lefegyverezve szétkergettek. 

November 11-re  a szovjet csapatok min-
den szervezett fegyveres ellenállást felszá-
moltak az országban. Támadásuk során 
több száz védtelen és fegyvertelen ember is 
életét vesztette. Az akkori  szovjet honvé-

delmi minisztérium veszteséglistája szerint 
a hadműveletekben 669 fő halt meg, 51 fő 
eltűnt, és 1986  fő megsebesült. A forrada-
lom alatt a Magyar Néphadsereg állomá-
nyából mintegy 250-300 fő vesztette életét.  
Több mint kétharmadukat  a szovjet tá-
madás során érte halálos találat. Az aszódi 
15. Gépkocsizó Lövészezred állományából 
négy fő – Horák László őrmester, Hideg 
László tizedes, Zsíros Mihály János tizedes 
és Bíró László őrvezető – vesztette életét 
november elején a budapesti harcokban. 

Beszéde végén a dandártábornok Göncz 
Árpád egykori köztásasági elnök szavait 
idézte:  „Szeretném kimondani, hogy 1956 
mindenkié. Ha annyiféle is, ahány részt-
vevője, 56’ kikezdhetetlen. Olyan, mint a 

csiszolt gyémánt, amelynek valamennyi 
sík felülete másként töri, más szögben veri 
vissza a fényt.”

A megemlékező beszédet követően Sza-
bóLászló dandártábornok és Sztán István 
polgármester leleplezte az emléktáblát, 
majd egy-egy szál virágot helyezett el az 
emléktábla alá. Ugyanígy tett valameny-
nyi megemlékező, akik emellett mécsest is 
gyújtottak. 

Nemcsak az új emléktábla került a nem-
régiben felújított emlékműre, hanem a 
korábban a Művelődés Háza falán lévő, 
ugyancsak az 1956-os forradalomra emlé-
keztető márványtábla is. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az október 23-i megemlékezé-
sek új helyszíne a Szabadság tér lesz. 

R. Z.
Fotó: Koncz István

EMLÉKTÁBLA AZ ASZÓDI HŐSÖK EMLÉKÉRE

NÉPIBLOG 
2014. januárjában a Facebook közösségi portálon fiatal történészek in-
dították el a Népiblogot azzal a céllal, hogy a magyar népi mozgalom – 
mint szellemi irányzati – értékeit megismertessék az olvasókkal, egyben 
fórumot biztosítsanak a téma iránt érdeklődőknek . A blogon található, 
hosszabb lélegzetű írások közül számosat nemrégiben kötetben is meg-
jelentettek Népiblog címmel. 
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Megemlékezés

Aszód Város Önkormányzata ezúttal október 
21-én 17 órára a Művelődés Háza udvarára 
hívta a közösen ünnepelni szándékozókat. A 
folyamatosan zuhogó eső miatt végül az épület 
kamaraterme adott otthont a rendezvénynek. 

A Himnusz hangjait követően a Váci Szak-
képzési Centrum Petőfi  Sándor Gimnáziuma, 
Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma 
12. c és 12. D osztályos diákjainak színvonalas 
műsorát nézhették meg. Az összeállítást Erdé-
lyi Sándorné tanárnő tanította be  a szereplők-
nek. Ezt követően Kovács Tamás lépett mik-
rofonhoz, aki beszéde előtt elmondta, azért 

választották a jelzett időpontot, mert szerették 
volna, hogy minél többen el tudjanak menni 
a 60. évforduló alkalmából tartott központi 
megemlékezésre. 

A város második embere a Galga mente, azon 
belül az aszódi 1956-os eseményeit elevenítette 
fel. Eszerint Ikladon október 23-án a budapes-
ti hírek hallatán a Műszergyár udvarán tünte-
tés kezdődött, majd ideiglenes munkástanács 
és gyárőrség alakult. Október 25-én délelőtt a  
3-as úton  két teherautónyi  fegyverest fogtak 
el, akiket az aszódi  laktanyába kísértek. Dél-
után mintegy 400 fős tömeg követelte az aszó-

di rendőrség előtt, hogy küldöttség menjen a 
szovjet laktanyába, annak érdekében, hogy a 
szovjet katonák ne avatkozzanak be a forrada-
lom menetébe. Másnap két teherautónyi fel-
kelő érkezett Gödöllőről, akik azt követelték, 
engedjék el az előző nap letartóztatott fegyve-
reseket. Az egyre növekvő tömeg a rendőrség 
elé vonult, hogy rávegye a rendőröket és az ál-
lamvédelmiseket a fegyverek azonnali letéte-
lére. A fegyverletétel után a tömeg szétoszlott. 
Október 27-én mintegy 200 fős tömeg vonult 
a szovjet emlékműhöz, és leverték róla a vörös 
csillagot. Október 28-én Nemzeti Bizottság és 
Nemzetőrség alakult.  

Az aszódi laktanyának fontos szerepe volt 
abban, hogy a településen az események ne 
torkolljanak véres harcokba. Őriztették a 
lőszerraktárat, elutasították a felkelők azon ré-
szének követelését, hogy a fegyvereket osszák 
szét a lakosság között. A tisztikar megegyezett, 
hogy csak akkor fognak lövetni,  ha a laktanyát 
támadás éri, szovjet támadás esetén pedig nem 
harcolnak. 

Végül mégsem sikerült megakadályozni a 
fegyverropogást. November 4-én éjjel  mint-
egy 80 fegyveres betört az őrszobára, onnan 
fegyvereket zsákmányoltak, amikkel  a te-
lepülésünk felé közelítő szovjet csapatokra 
lőttek. Másfél órás tűzharcot követően végül 
letették a fegyvert. 

Az eseményekben részt vevők nem úszták 
meg a megtorlást: közbiztonsági őrizet, felfüg-
gesztett vagy ténylegesen letöltendő börtön-
büntetés, emigráció várt rájuk. Ezt követően 
néma csönd következett, sokáig senki sem 
mert beszélni arról, milyen események is  tör-
tént a Galga mentén, azon belül Aszódon  1956 
októberében és novemberében. 

A megemlékezés a Szózat hangjaival, illetve 
az épület falán elhelyezett emléktábla megko-
szorúzásával ért véget.

AZ 1956-OS FORRADALOMRA ÉS 
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK…
A megszokottnál eltérő időpontban kezdődött az aszódi megemlékezés 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, 
amelyen azúttal is Kovács Tamás alpolgármester mondott ünnepi be-
szédet. 

A megelevenedő népmesék című rendezvé-
nyen a Kevély királykisasszony című mesét 
dolgozták fel általános iskolás osztályokkal. 
A program során a gyermekek többek között 
sok  olyan, a mesében szereplő, korábbi min-
dennapos használati tárgyat is megismertek,  
amelyek ma már jobbára csak a múzeumok-
ban láthatók. A Mesterségbemutató című ese-

ményen a résztvevők Molnár Erzsébet segít-
ségével a kosárfonás titkaivall ismerkedhettek 
meg, illetve egy általuk a helyszínen vesszőből 
készített falidíszt is hazavihettek. A Tanárok 
Éjszakája című programon pedig a pedagó-
gusoknak mutatták be az AVKK munkatársai 
által  eddig tartott múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat, azzal a nem titkolt céllal, hogy  

az oktatást végző szakemberek még jobban 
felismerjék a múzeumban rejlő lehetőségeket 
egy-egy adott téma, illetve történelmi korszak 
tanítása esetén. 

R. Z.

Aszód első ízben csatlakozott 

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 
A Szentendrei Skanzen koordinálásban évek óta megrendezik a Múzeu-
mok Őszi Fesztiválja című rendezvényt, amelyhez idén első alkalommal 
az Aszód Város Kulturális Központ is csatlakozott, mégpedig három 
programmal. 





ASZÓDI TÜKÖR8

2016. november

Megemlékezés

Dr. Németh Mihály családja Gyöngyöstarján-
ban élt ebben az időben, ő maga pedig elsős  
gimnazista volt.  Október 24-én annak rendje 
és módja szerint elment iskolába Gyöngyös-
re, ám akkor ott már nem volt tanítás. Még 
sikerült hazajutnia, ám utána gyakorlatilag 
bezáródott a falu, mivel megszűnt az autóbusz 
közlekedés. A falusiak napközben nem a forra-
dalommal voltak elfoglalva, hanem a szürettel, 
mivel itt az itt élő családok borászattal foglal-
koztak, az aktuális helyzetről este a rádióból 
tájékozódtak.  A doktor úr családja a nagyob-
bik gyerekért aggódott, aki elsős egyetemista 
volt Budapesten. Szerencsére szinte csodával 
határos sikerült telefonon beszélni vele, és 
kiderült, hogy minden rendben van.  Dr. Né-
meth Mihály egy tüntetés is említett, ame-
lyen mintegy százan az akkori  beszolgáltatási 
rendszer ellen tiltakoztak.

Bánhidi Gáborné Paula néni 1956-ban Sztá-
linvárosban, a mai Dunaújvárosban élt. A ha-
talmat nagyon bosszantotta, hogy a kommu-
nista mintavárosban is terjedtek a forradalmi 
eszmék, ezért gyakorlatilag körbe záratták a 
várost.  Paula néni abban az évben szerezte 
meg élelmiszeripari szakmunkás bizonyít-
ványát és egy élelmiszer boltban dolgozott. A 
forradalmi napokban öten végezték tizenhá-

rom ember munkáját reggel hattól este kilen-
cig. A körbezárt városba ugyanis nem tudtak 
bejutni a bejárók sem. A plusz munkát azért 
vállalták, hogy a kisgyerekek ne maradjanak 
tej és kenyér nélkül. 

Dr. Kolesza János a forradalom idején  az 
Ikladi Ipari Műszergyárban dolgozott, aho-
vá 1953-ban került. Ma talán már kevesen 

tudják, hogy ez hadiüzemként is funkcionált.  
Negyedévenként még az irodistáknak is részt 
kellett venni a termelésben, hogy sikerüljön 
teljesíteni az előírt penzumot. A forradalom 
idején megállt a munka az üzemben, ideigle-
nes munkástanács is alakult. Kolesza János 
ezekben nem vett részt. A forradalom kitöré-
sének napján Újpestre utazott fogorvoshoz. 
Hazafelé tartott a busszal, amikor az a Felvo-
nulási térnél megállt. Kiderült, azért álltak 
meg, mert a tömeg éppen akkor döntötte le a 

Sztálin szobrot. A Keletiből sem volt egysze-
rű  hazajutni, alig indult vonat. Kolesza János 
kíváncsi ember lévén még egyszer felment 
Budapestre. Ekkor már saját Pannónia motor-
ján indult, gondolván, talán úgy  biztosabban 
hazajut. Egészen a Corvin közig jutott, és ott 
látva a hatalmas pusztítást és a holttesteket, 
hazaindult. 

Kustra László még általános iskolás volt Hé-
vízgyörkön, amikor az októberi forradalom 
kitört. A család által megélt események közül 
azt mesélte el, amikor a Javítóintézetben az  ál-
latgondozóként dolgozó  édesapját  az időköz-
ben hazaeresztett növendékek közül néhány, a 
forradalomban is aktív szerepet vállaló fi ú állig 
felfegyverkezve meglátogatta, és arra akarták 
kényszeríteni őt, hogy menjen velük Pestre, és 
legyen a vezetőjük. Az egyre erőszakosabb nö-
vendékekkel  csak hosszas tárgyalás után tudta 
megértetni, hogy rajta kívül nincs ki gondoz-
za az állatokat. A fi úk végül kiegyeztek abban, 
hogy az édesapa marad, csak a Javítóintézet 
sajt és túrókészletét viszik magukkal. Szintén 
személyes élményei közé tartozott, amikor az 
akkor 18 éves bátyja november első napjaiban 
bejelentette, ő is Nyugatra szeretne menni. Reg-
gel össze is csomagolt, hogy távozik. Édesanyja 
mintegy 30-40 percig beszélgetett vele, de nem 

1956 a Galga mentén

EMLÉKEZÉS A SZEMTANÚK SZEMÉVEL
Október 20-án érdekes élménybeszámolóknak lehettek tanúi azok, akik 
részt vettek az Aszód Város Kulturális Központ által szervezett X. Aszód 
Akadémia 1956 a Galga-mentén - Emlékezés a szemtanúk tolmácsolá-
sával című programján. Városunk hat köztiszteletnek örvendő polgára 
– Bánhidi Gáborné, dr. Kovacsik Erzsébet, Frajna Miklós, dr. Kolesza 
János, Kustra László és dr. Németh Mihály – mesélte el, hogyan élte 
meg a forradalom napjait. 
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bizonyosodott meg arról, sikerült-e megváltoz-
tatni fi a szándékát.  A család egész nap feszült-
ségben volt, és nagyon megkönnyebbült, ami-
kor este 9 körül nyílt az ajtó: hazajött a fi ú.  

Dr. Kovacsik Erzsébet az 1956-os forrada-
lom idején a jogi egyetem negyedéves hallga-
tója volt. Ide nehezen vették föl a származása 
miatt. Ő azt mesélte, nem voltak csendben, 
bátran elmondták a véleményüket. Szeptem-
berben, októberben sorra jártak a diákgyűlé-
sekre. Október 23-a előtt egy héttel döntöttek 
arról, hogy a lengyelekkel való szimpatizálás 
jegyében október 23-ára felvonulás lesz. Dél-
után kettőkor engedélyt kaptak a felvonulásra, 
nyolcas sorokban vonultak a Parlament elé, 
ahol a követeléseiket skandálták. Meghallgat-
ták Rákosi, Gerő, Nagy Imre beszédeit, majd 
amikor tudomást szereztek arról, hogy a Sztá-
lin szobrot dönti a tömeg, ők is odamentek. 
Erzsike néni azonban bejáró volt, így el kellett 
jönnie onnan, hogy elérje a vonatot. 

Másnap visszament Pestre az egyetemre, ahol 
közölték, mindennap be kell járni. Az esemé-
nyek azonban ezt később lehetetlenné tették. 

A forradalom leverését követően a jogi egyete-
men nehezen nyugodtak meg a kedélyek. Jól il-

lusztrálta ezt, hogy itt csak 1957. júniusában tudott 
a kommunista párt alapszervezetet létrehozni. 

1957. februárjában a nemzetközi jog profesz-
szora elővette a hallgatókat, és közölte velük, 
hogy Magyarországnak élőkre és nem holtak-
ra van szükség, úgyhogy fogják be a szájukat 
és tanuljanak. A jogi egyetemről egyébként 
sokan disszidáltak, és közülük sokan egész 
magas posztokra kerültek. Az otthon mara-
dottak azzal büszkélkedhettek, hogy egyedül 
az ő évfolyamuk nem államvizsgázott marxiz-
mus-leninizmusból. 

Frajna Miklós szintén egyetemista volt az 
1950-es években, ám 1955-ben, amikor Nagy 
Imrét menesztették,  kizárták őt  az egyetem-
ről, miután korábban valaki kifogást emelt, 
mit keres egy gazdag kulák fi a az egyetemen. 
Nem számított, hogy a nagyapja a földjeit már 
korábban átadta az államnak, mert képtelen 
volt a beszolgáltatási követelményeknek ele-
get tenni, így gyakorlatilag elszegényedtek.  
A Tanár Úr így munkába állt. A forradalom 
idején nem vett részt a fegyveres harcokban. 
Egy alkalommal többedmagával vidékre ment 
agitálni, hogy az ottani fi atalok álljanak a for-
radalom mellé. Ez volt a „bűne”, amely miatt 

esetleg a későbbiekben elő lehetett volna őt 
venni. De nem a megtorlás miatt, hanem az 
átrendeződés, a múlt visszaállítása, a teljes re-
ménytelenség volt az oka, hogy 1956 decembe-
rében  a távozást választotta. Franciaországba, 
Montpelliere-be került egy francia családhoz. 
Az ottani egyetemen befejezte a tanulmánya-
it. Közben megismerte a francia kultúrát, sok 
barátja lett, ám 1963-ban mégis arról döntött, 
hazajön.  A francia család, a francia nép barát-
ságos viselkedése eredményezte azt, hogy az 
1980-as években Aszódon a gimnáziumban 
létrejött a kéttannyelvű francia tagozat. 

Az oral history, vagyis a szemtanúkra épü-
lő történetírás sajátossága, hogy másképpen 
beszéli el a múltat, mint ahogy azt a történé-
szekről megszoktuk. Itt bepillanthatunk a 
mesélők világába, abba hogyan „történik” a 
forradalom. Az élmények,  tapasztalatok  em-
lékezetté alakultak, amely mindmáig befo-
lyásolja megélője  mindennapi életét, cseleke-
detét, és azt, hogy mit ad tovább a következő 
nemzedékeknek. Ennek lehetett tanúja ezen az 
estén a szép számú közönség. 

R. Z. 

A szakadó esőben elsőként Némethné Holló 
Krisztina köszöntötte a vendégeket, ezt köve-
tően Vécsey László, térségünk országgyűlési 

képviselője mondott beszédet. A szónok ki-
emelte: az 56-os magyarok Európa legbátrabb-
jai voltak, akik a nagy cél megvalósítása érde-

kében készek voltak a legdrágábbat, az életüket 
is feláldozni. Az ő helytállásukat kell tovább-
adni a következő generációnak. Azt is mondta, 
keserű igazság, de a történelmet a győztesek 
írják, a kommunista diktatúra haszonélvezői 
pedig évtizedekig győzteseknek érezhették 
magukat, és torz tükörben mutatták 1956 tör-
ténéseit. Nemzedékek nőttek föl a hamisított 
történelem árnyékában. A rendszerváltás óta 
eltelt negyed század azonban kellő távlatot 
nyújt ahhoz, hogy 56 hősei méltó helyükre ke-
rüljenek a nemzet emlékezetében. 

A megemlékezés sorában a diákok irodal-
mi összeállítással elevenítették fel a 60 évvel 
ezelőtt történteket, majd az emléktábla lelep-
lezésére és koszorúzására került sor. Az em-
léktábla két diáknak, Balázsovich Andrásnak 
és Csűrös Zoltánnak állít emléket. A gödöllői 
Balázsovich András október 23-án a gödöl-
lői rendőrkapitányság előtt tartott tüntetésen 
eldördült sortűz során vesztette életét. Mind-
össze 17 éves volt… Csűrös Zoltánt, aki 1948-
ban érettségizett az aszódi gimnáziumban, 
a szabadságharc utolsó óráiban lőtték Buda-
pesten, a Sztálin úton. A Szóda Lokálpatrióta 
Egyesület által készíttetett emléktáblát Német-
hné Holló Krisztina igazgató, Bán Mihályné, 
az Öregdiákok Baráti Egyesületének elnöke és 
dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, a Szóda Lokálpat-
rióta Egyesület alelnöke leplezte le. A megem-
lékezés a Szózat hangjaival ért véget.  

R. Z. 

EMLÉKTÁBLA A FORRADALOMBAN 
ÉLETÉT VESZTETT KÉT DIÁK EMLÉKÉRE 
A Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti 
Szakgimnáziuma és Kollégiumának  diákjai 2016. október 21-én pénte-
ken délelőtt emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 
történéseiről. A megemlékezés keretében két, a gimnáziumban tanult  
diák emlékére emléktáblát is avattak. A fiatalok a forradalom és szabad-
ságharc napjaiban vesztették életüket.

Megemlékezés ASZÓDI TÜKÖR 9
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 2016. november 26-án 

18-órakor, szombaton rendezendő hagyományos 
koncertünkre!

Budai András,
Tóth-Deme Gabriella,
Ruszkai-Geiger Beáta,

Farkas Gábor

Helyszín:  
Római Katolikus Hitéleti Központ

Belépés: 
Díjtalan

AVKK
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Egészségügy

Micsoda jó dolog, gondoltam én, hiszen évi 
több száz ezer forint iparűzési adót fi zetnek a 
háziorvosok. Így legalább egy kicsit visszakap-
nak belőle rendelőjük fenntartására. A cikket 
tovább olvasva döbbentem meg a határozaton, 
hogy a két felnőtt háziorvos kap segítséget, de 
a házi gyermekorvos nem.

Még 2 hónap és betöltöm 40-dik évemet 
Aszódon. Ennyi időben eltöltött munka év 
sem volt elég ahhoz, hogy a település elfo-
gadjon háziorvosának. Még azokban a na-
pokban írtam egy segélykérő fi gyelemfelhívó 
levelet a Testületnek, hogy „hé! Emberek! Én 

is itt vagyok már 40 éve. Nekem miért nem 
jár ez a támogatás?” Hosszú hónapok teltek 
el, és kérésem, kérdésem válasz nélkül ma-
radt. Azután néhány testületi tag biztatására 
újra írtam egy emlékeztető levelet szeptem-
berben, amire 1 hónap után a következő vá-
laszt kaptam:

„Felvetéseit fi gyelembe véve a jogviszonyra 
vonatkozó iratok előkeresése és áttanulmá-
nyozása folyamatban van. Ezt követően fogjuk 
tudni rendezni a kérdést.” Óh, és a legfonto-
sabb: „Addig is köszönöm szíves türelmét és 
áldozatos munkáját”.

Azt gondolom, az iratok áttanulmányozása 
március óta már rég elfelejtődött. Ha azóta 
nem sikerült előkeríteni, akkor elég csak a 
testületi előkészítő anyagokat az aszódi WEB 
lapon megnézni, elolvasni. Én is onnan másol-
tam le legutóbb még márciusban.

Hogy egy házi gyermekorvos jogviszonyát 
miért kell áttanulmányozni ahhoz, hogy meg-
állapítsuk, hogy jogilag ő is házi orvos, csak 
éppen a gyermekpopulációt gyógyítja. Hát ez 
is kérdés marad számomra.

Kérem, segítsenek eldönteni a képviselő tes-
tületnek, hogy 40 év szolgálat után a település 
háziorvosa vagyok-e vagy nem?

Mindannyiuk segítségét köszönöm.
Maradok tisztelettel egy munkaköri megha-

tározását vesztett, Aszód város gyermekeiért, 
ifj úságáért dolgozó: 

Dr. Horváth Anna

Valamennyi településen – így Aszódon is – a 
háziorvosi illetve a házi gyermekorvosi ellá-
tás a társadalombiztosítási rendszer révén ke-
rül fi nanszírozásra, meghatározott előírások 
alapján. Egészen más szabályok vonatkoznak 
a felnőtteket és más szabályok a gyermekeket 
ellátó háziorvosi körzetek fi nanszírozására, 
ennek során különböző szempontrendszere-
ket és értékeket vesznek fi gyelembe.

A társadalombiztosítási fi nanszírozáson túl 
természetesen a települések önkormányza-
tai is részt vesznek az orvosi rendelők anyagi 
fenntartásában, adott esetben a rendelő he-
lyiségek ingyenes használatba adásával, egyes 

kiadások átvállalásával vagy valamely külön-
leges, egyedi cél megvalósításához nyújtanak 
segítséget. Bizonyos költségeket jogszabály 
szerint is az önkormányzatoknak kell viselni-
ük, más költségek rendezése az orvosok és az 
önkormányzatok szabad megállapodásának 
tárgya lehet.

A fentiekből kitűnik, hogy nem lehet teljesen 
egyformán és egységesen kezelni a háziorvo-
sok, beleértve a gyermek-háziorvos önkor-
mányzat részéről történő támogatását, hiszen 
minden praxis más és más.

Ennek alapján valamennyi orvosi szerző-
dés sajátos elemeket is tartalmaz, azzal, hogy 

nyitva hagyja a lehetőségét az egyedi, különle-
ges önkormányzati támogatás lehetőségének. 
Így történhetett, hogy az Önkormányzatunk 
– több szempontot is fi gyelembe véve – a 
2016-os évben a felnőtt betegeket ellátó házi-
orvosoknak nyújtott csak egyedi támogatást, 
legalábbis ebben a formában. 

Figyelembe kell vennie az Önkormányzat-
nak egy ilyen döntés meghatározása során, 
hogy a város pénzével takarékosan kell bán-
nia, adott költségvetés szerint kell a lehetőségei 
szerint legjobban gazdálkodnia.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Dr. 
Horváth Anna doktornő munkáját az Ön-
kormányzat nem ismerné el, hiszen például a 
gyermekorvosi ügyelet biztosítása érdekében 
éves szinten több százezer forintot áldoz a 
gyermekorvosi szolgáltató felé – amit a felnőtt 
háziorvosok részére nem –, amellett, hogy az 
általános (gyermekek ellátását is biztosító) or-
vosi ügyeletet más módon is biztosítja, jelen-
tős anyagi források felhasználásával.

Az Önkormányzat folyamatosan  dolgozik 
azon,  hogy valamennyi, a településen műkö-
dő háziorvosi szolgáltatóval megkötött szer-
ződését felülvizsgálja. A jogszabályváltozások 
okozta módosításokat, illetve a mindennapi 
életben kialakult sajátosságokat fi gyelembe 
véve, az orvosi jogviszonyokat az önkormány-
zat új alapokra kívánja helyezni, az orvosok 
bevonásával. Teszi ezt éppen azért, hogy a 
praxisok különbözőségét is fi gyelembe véve 
megfelelő módon elismerje és kompenzálja 
orvosaink fáradozásait, a város lakóinak meg-
elégedésére.

Tisztelettel: 
Sztán István polgármester

EGY HÁZI GYERMEKORVOS DILEMMÁJA
Még ez év márciusában olvastam az Aszódi Tükörben, hogy a házi or-
vosok évi 200 ezer forintot kapnak támogatásként körzeti munkájuk, 
rendelőjük fenntartásának segítésére.

VÁLASZ EGY DILLEMMA MARGÓJÁHOZ
Nem elvitatva Dr. Horváth Anna háziorvos doktornő érdemeit, felveté-
seire a következő választ tudom adni.
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Közélet

Dr. Bozsó Zoltán hat éven keresztül volt a gö-
döllői rendőrkapitányság parancsnoka. Ve-

zetése alatt számos új kezdeményezés indult 
el a közbiztonság javítása érdekében, amelyek 

helyességét az ezen időszakról készült statisz-
tikák számadatai igazoltak. A szeptember vé-
gén Aszódon tartott közbiztonsági fórumon 
ugyanakkor elmondta, nem mindennel elége-
dett, ezért bizonyos átszervezéseket tart szük-
ségesnek. Felmentésének okát a rendőrség felső 
vezetése nem hozta nyilvánosságra. 

Utódja, Lajmer György r. alezredes korábban 
a nagykátai rendőrkapitányságot vezette.  Váro-
sunk képviselő-testülete előtt várhatóan a novem-
ber 17-i képviselő-testületi ülésen mutatkozik be.

Felmentették tisztségéből a gödöllői rendőrkapitányt 

A NAGYKÁTAI PARANCSNOK LETT AZ UTÓD

Október 15-én az országos rendőrfőkapitány azonnali hatállyal vissza-
vonta dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok vezetői beosztásba tör-
tént kinevezését és Lajmer György rendőr alezredest bízta meg a gödöl-
lői rendőrkapitányság vezetésével. 

ÉPÜL AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI SZÁRNY

Az aszódi Evangélikus Petőfi Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégi-
um udvarán megkezdődött az álta-
lános iskolai szárny építése. 

Az épületet a  meghívásos pályázat eredmény-
hirdetése értelmében az Épkomplex Kft . ké-
szítheti el. A beruházás összköltsége nettó 340 
millió Ft, az ár a terep teljes helyreállítását és 
parkosítását is magában foglalja. Az alapkő-
letételre várhatón decemberben kerül sor, az 
épületnek 2017. június 30-ig kell elkészülnie. 

Munkásságához köthető a javítóintézeti nevelés 
megreformálása – az Aszódi Javítóintézetben a 
fi atalok képzésében a szociokulturális hátrányok 
leküzdése érdekében fi lmes eszközöket (tábo-
rokat), a művészetterápiát is beemelte a nevelés 
eszköztárába. A több évtizedes nevelőközösségi 
munka eredményeként az Aszódra nagy szám-
ban funkcionális analfabétaként bekerülő fi ata-
lok megismerhették a betűvetés tudományát és 
jelentős részük végül szakmával a zsebében tér-
hetett vissza a polgári életbe. A jövő szakembere-
inek képzésében tereptanárként, illetve az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Kar oktatójaként vett részt. Jelenleg a Károli 
Gáspár Református Egyetem Szupervizor Szak-
irányú Továbbképzésének oktatója. Szupervizor-
ként sokat tett és tesz a szociális szférában dolgozó 

szakemberek szakmai kompetenciafejlesztéséért, 
kiégésének megelőzéséért. Évtizedek óta részese 
a jogalkotásnak, szakmai szabályok megalkotá-
sának. A pedagógus életpálya modellnek a gyer-
mekvédelmi szakellátás és a javítóintézeti nevelés 
területére való adaptálását végző munkacsoport 
tagja. Bábáskodott a Váci Egyházmegye által 
létrehozott Szegletkő Speciális Gyermekotthon 
szakmai felépítésénél, szupervizorként kísérte a 

Kék Vonal Krízis Telefonszolgálatot, a Kék Pont, 
az Art Éra Alapítvány és számos civil szervezet 
munkáját. Az intézményének otthont adó város-
ban az Aszódi rákellenes futás és kerékpározás 
rendezvény egyik ötletadójaként hagyományt 
teremtett.

A Prima Primissima-díjra jelöltekre 2016. 
november 30-án 12 óráig lehet szavazni  a 06 
70 707-7000-es telefonszámon.

PRIMA PRIMISSIMA DÍJRA JELÖLTÉK SZARKA ATTILÁT 
Az idei Prima Primissima díjas jelöltek között, a Magyar Oktatás és 
Köznevelés kategóriában szerepel Szarka Attila gyógypedagógus, pszi-
chopedagógus, városunk polgára, aki több, mint 20 évig vezette a Javí-
tóintézetet. Jelöltségével kapcsolatban a következők olvashatók a www.
primissima.hu honlapon.
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Óvodai élet

 A már hagyománnyá vált Őszi Napsugár-hét 
keretében az óvodások kézműves foglalkozáson, 

sportnapon vettek részt, a szüreti hagyományok 
felelevenítése során megismerkedtek a szőlőpré-

selés és mustkészítés fortélyaival. A színvonalas 
programokra a CimbaliBand  zenekar koncertje 
tette fel a koronát. Az együttes a Zene Világnapja 
alkalmából látogatott el intézményükbe, a gyer-
mekek és az óvoda dolgozói nagy örömére. Az 
interaktív előadás nagy sikert aratott, amelyet 
közönség többszörös vastapssal hálált meg. 

 Október 18-án a Proscenion Drámaszínpad 
„Minden egér szereti a sajtot” című mesejátékát 
tekinthettük meg. A tornaszoba rövid idő alatt 
átváltozott színházzá és a varázslat kezdetét vet-
te. A látványos és élményszerű előadás a gyerme-
keket és felnőtteket is egyaránt magával ragadta.  

 A hónap utolsó csütörtöki napján birtokba 
vettük a Szent István Parkot, ahol a korábban 
elkészített „csoportsárkányokat” és a gyerme-
kek saját kis papírsárkányait reptettük. 

Igazán „mozgalmas”délelőttünk volt ezen a 
napon is, a gyermekek nagy örömére.

Összeállította:
Karácsonyné Izeli Zsuzsanna, 

Petréné Magyar Mária

EGY „TÖK JÓ NAP” A SZIVÁRVÁNY TAGÓVODÁBAN
Október 19-én elérkezett hát a várva várt második megmérettetés, a 
Hétpróba második fordulója! A Szülői közösség egy emberként mozdult 
meg kérésünkre és napról – napra gyűltek a különféle töktermések. Egy 
részükből töklámpások készülnek majd, családi barkácsoló-délutánunkon.

Szerencsére az időjárás is kedvezően alakult. Felhős, de kellemes délelőttön gyülekezhettünk az 
óvoda udvarán. A Maci csoportosok „tökös” dallal, mondókával emelték a hangulatot. A ver-
sengések három állomáson zajlottak, lehetett tököt cipelni egy „Tökfej” megkerülésével; tököt 
gurítva bejárni az udvart, illetve a vár körül tök átugró verseny folyt. Az egyes állomások közötti 
átjárást rumbatök hangja jelezte. A szülők közül többen eljöttek szurkolni csemetéjüknek. A já-
tékokat három elbújt „Tökfi lkó” megkeresése zárta. Ők majd a csoportszobákban emlékeztetnek 
a remek délelőttre. Végezetül megérdemelt nyereményüket - a Gyermekétkeztetési Intézmény 
által biztosított sült tököt - majszolták el jóízűen és elégedetten a „versenyzők”.

Izgatottan várjuk a harmadik próbát!  
Szivárvány Tagóvoda nevelőtestülete

A Főtér megtelt vidáman sétáló és éneklő gye-
rekekkel és szülőkkel, a Márton – napi lámpás 
felvonulás alkalmából. A néphagyomány szerint 
a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt vitték el az 
embereknek, saját maguk által készített szebbnél 

szebb lámpásokkal. Az ezt megelőző napok az 
ünnepre hangolódás jegyében teltek. Izgatottan 
készültünk az eseményre, minden gyermek kis 
lámpást készített a saját csoportjában. A progra-
mot Sztán István Polgármester Úr is megtisztelte 
jelenlétével, továbbá az eseményhez csatlako-
zott az Aranykapu Bölcsőde is. A térre érkezve a 
Szivárvány Tagóvoda gyermekei és a Napsugár 
Óvoda Maci csoportja kis műsorral kedveskedett 
a közönségnek. Ezt követően a szülők pogácsával 

kínálták a gyermekeket. Ezúton is köszönjük a 
fi nomságot a Deák Pékségnek, a ritmuskíséretet 
Kovács Gergelynek, – a Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékének –, végül, de nem 
utolsó sorban a szülők segítő támogatását a prog-
ram lebonyolításához.

Összeállította:
Karácsonyné Izeli Zsuzsanna, 

Petréné Magyar Mária 
óvodapedagógusok

„OKTÓBER BER, BER, BER, FÁZIK BENNE AZ EMBER…”
A Napsugár Óvoda gyermekei számára az októberi hónap is sok ese-
ményt tartogatott.  Csak néhányat szeretnénk megemlíteni a teljesség 
igénye nélkül. 

A JÓCSELEKEDET FÉNYEI
November 10-én, délután öt órakor különleges látvány fogadta a Sza-
badság tér környékén járókat. A kora esti sötétségben, mintha sok száz 
csillag szállt volna alá, úgy világítottak az apró fényforrások. 
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A bál célja egyrészt az volt,  hogy a szülők és pe-
dagógusok együtt töltsenek egy jó hangulatú no-
vemberi estét. Ezen felül célunk volt az is, hogy a 
bevételből tanulóink számára hasznos eszközö-
ket vásároljunk. Tervezzük az udvari játékok vá-
sárlását, a Rákóczi úti épület szabadtéri sportpá-
lyájának felújítását, interaktív tábla vásárlását…

A bevétel 700.000 Ft volt, az összeget a két 
épület közt egyenlő arányban osztjuk el. 

Szeretnénk megköszönni a sok támogatást, 
amit iskolánk kapott.  Köszönet illeti a kedves 
Szülőket, hogy támogatójegyeket vásároltak, 
és hogy szép számban megjelentek a bálban.

Köszönjük a helyi és a környékbeli vállalko-
zóknak az értékes nyereményeket, amit fel-
ajánlottak a tombolához.   

A bált Maldrik Emese SZMK elnök nyitotta 
meg, majd a bagi Muharai táncegyüttes nép-
tánc bemutatója következett, az est további 
részében a Non-Stop Music együttes zenélt. 

 Köszönjük Deszkné László Eszternek, hogy 
egész este tanulóink javára énekelt. Tombola-
húzás előtt a Rákóczi úti tantestület kis megle-
petéssel kedveskedett vendégeinknek. 

Örültünk, hogy rendezvényünkön Sztán Ist-
ván polgármester úr és a Tótmogyorósi Traian 
Viau Líceum  Iskola tantestületének küldöttjei 
is jelen tudtak lenni. 

Reméljük mindenki jól szórakozott, és nem 
bánta meg, hogy eljött. Iskolánk tanulói nevében 
köszönettel tartozom minden kedves szülőnek, 
aki támogatta a rendezvényt, részt vett a bál elő-
készítő és utómunkálataiban. Köszönjük, Mald-
rik Emesének, hogy összefogta a Szülők Közös-
ségét, melynek eredményeként ez a bál létrejött.

Reményeink szerint jövőre Veletek, Önökkel 
ugyanitt!

Skuczi Erika 
 igazgató 

Fotó: Molnár Zsuzsa

Csengey Általános Iskola

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Iskolánk szülői munkaközössége és 
tantestülete jótékonysági bált szer-
vezett 2016. november 12-én  szom-
baton 20 órától a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola földszinti aulájában.

KIRÁLY GYÖNGYIRE 
EMLÉKEZTEK

Október 23-a délutánján a 
Podmaniczky Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény tanárai 
várták koncertre az érdeklődő-
ket. Szép hagyományként így 
emlékeznek az immáron hét 

éve eltávozott,  fiatalon elhunyt 
kollégájukra, 

Király Gyöngyire. 

ÁLLATORVOSI 
ÜGYELET

NOVEMBER 

26-27.:
Dr. Dobos László

20-925-3824

DECEMBER 

3-4.:
Dr. Németh Mihály

30 275-4718
10-11.:

Dr. Fodor Sándor
20-446-0938

17-18.:
Dr.Dobos László

20-925-3824
24-25-26.:

Dr.Márton János
30-400-9819

december 31- január 1.:
Dr.Szőke Zsolt

20-956-6529

Iskolai élet



ASZÓDI TÜKÖR16

2016. november

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!

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00-12.00
Vasárnaponként: 9.30-11.30

SZENT ISTVÁN PATIKA:
November 26-27.
December 1o-11.
December 24-25. 

Január 2. 

VÁROSI GYÓGYSZERTÁR:
December 3-4. 

December 17-18. 
December 26. 

December 31-Január 1. 
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Díj

Ákos, mutasd be ezt a versenyt az olvasóknak!
A versenyt immáron negyedik alkalommal ír-
ták ki. A célja az, hogy összegyűjtse a magyaror-
szági alkalmazásfejlesztőket és programozókat, 
és egy adott témakörben megméresse őket. 

Te programozónak számítasz?
A programozó egyfelől álláskört jelent, termé-
szetesen eszerint nem vagyok az. Ugyanakkor 
magát a tevékenységet is jelenti, amivel jóma-
gam  hobbiként foglalkozom. Két évvel ezelőtt 
részt vettem egy felmérésen, és a tudásom és 
korom alapján junior rangú fejlesztőnek so-
roltak. Ennek köszönhetően kértek fel, hogy 
vegyek részt a korábban említett versenyen.

Mikor derült ki számodra, hogy Téged nem 
csak a számítógépes játékok érdekelnek? 
Elég korán, mintegy öt évvel ezelőtt kezdett az fog-
lalkoztatni, hogy hogyan épülnek fel és  íródnak 
a programok. Aztán megpróbálkoztam magával 
az írásával. Természetesen nem kell komoly dol-
gokra gondolni, ezek elég kezdetlegesek voltak, és 
kizárólag a számítógépre alkalmazhatóak.  A mo-
bilfejlesztés pedig akkor kezdett izgatni, amikor 
megkaptam az első androidos okostelefonomat.   

Milyen technikai háttér kell ahhoz, hogy va-
laki programokat fejlesszen? 
Magához a program írásához elég egy egyszerű 
számítógép. A fejlesztéshez különböző bővítmé-
nyekre van szükség, amik letölthetők az inter-
netről. Ez a lehetőség nagyban függ attól, hogy 
ki milyen programnyelven fejleszt. A program-
nyelvet az adott platformfejlesztéshez igazodva 
kell megválasztanunk, így az androidos telefo-
nok esetében a Java programnyelv az ajánlott. 

Mit tud a te programod? 
Az általam fejlesztett LocalizR lényegében egy 
kisegítőeszköz alkalmazásfejlesztők számára. 
Nagyon sok programozó ütközik bele a munká-
ja során abba a problémába, hogy a programját 
nyelvi korlátok miatt nem tudja népszerűsíteni, 
gondolok itt egy kínai, indiai szakemberre. A 
LocalizR segítségével bármilyen alkalmazást ké-
pesek lehetünk nagyon sok nyelvre lefordítani. 

Hallván, hogy Magyarországon rengeteg be-
töltetlen programozói állás van, valószínűleg 
nem lesz gond az elhelyezkedéses során… 
Érezhető volt, hogy a szakemberek nagyon 
fi gyelik a versenyek eredményeit. Több cégtől 
is kaptam állásajánlatot. Nem nagy cégekre 
kell gondolni, ezek kisebbek, ám korántsem 
lebecsülendőek. Ugyanakkor ez még a távlat 
számomra, hiszen elsősorban az érettségire 
és a továbbtanulásra koncentrálok. A BME 
villamosmérnöki karán, mérnök-informatika 
szakon szeretném folytatni a tanulmányaimat. 

Már most el tudna helyezkedni a fejlesztő diák 

KIS PROGRAM, NAGY SIKER: LOCALIZR

Mint arról már előző számunkban beszámoltunk, az Aszódi Evangélikus 
Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 12. d osztályos tanuló-
ja, Jakub Ákos első helyezést ért el a Magyar Mobilinnovációs Központ 
által kiírt és a Budapesti Műszaki Egyetem szervezésében megvalósult 
Egy App Alkalmazásfejlesztő Versenyen az általa írt programmal. Erről 
és a verseny megnyerésével feltáruló lehetőségekről beszélgettem a 
fiatalemberrel. 

Fo
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Múltidéző

Első Pesti Malom és Sütőipari Zrt.  
Aszódi Malomüzemébe munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

karbantartó lakatos 
gépkezelő 

árumozgató, rakodó 

ELVÁRÁS: 
szakmunkás bizonyítvány, targonca vezetői jogosítvány előny 

min 1 év szakmai gyakorlat 
állóképesség, 

együttműködés a csapattal 

AMIT KÍNÁLUNK: 
betanítás, 

határozatlan idejű munkaszerződés, versenyképes munkabér, cafeteria juttatás 
1-2 műszakos munkarend, kiemelt műszakpótlék 

JELENTKEZNI: 
info@epmsrt.hu és a 06-30-4076586-os telefonon 9-12 óra között.

Á L L ÁSH I R DE T É S

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: 
Aszód Város Önkormányzata

Felelős szerkesztő: 
Rácz Zoltán 

(+36) 20 824 4687
aszoditukor2013@gmail.com

A kiadásért felel: 
Sztán István polgármester 

Levélcím: 
Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 

2170 Aszód Szabadság tér 9.

Tördelés, nyomdai előkészítés: 
ElektroPress Stúdió

www.elektropress.hu

Készült 2400 példányban
a Prime Rate Nyomdában

Terjeszti a Magyar Posta

ISSN-1217890X 

Lapunk teljes terjedelmében letölthető 
PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról

Mi lesz veled gimnázium? címmel jelent meg 
írás Kovács Istvánné és Péter Sándorné tol-
lából annak apropóján, hogy meglátogatta 
a gimnáziumot Harmati Béla evangélikus 
püspök, aki bejelentette, az egyház 1992. 
szeptemberétől visszaveszi a középiskola irá-
nyítását. A püspök úr bejelentése azért keltett 
aggodalmat, mert ugyan elismeréssel szólt a 
gimnáziumban folyó munkáról, és egy kér-
désre azt válaszolta, marad minden a régiben, 
arra nem tudott megnyugtató választ adni, 
megmarad-e a középiskola profi lja. A cikk 
szerint annak a lehetőségét is elvetette, hogy 
párhuzamosan működjön egy állami és egy 
egyházi építmény. 

A lap tudósított arról is, hogy szeptemberben 
városunkban járt a németországi Obernburg 
polgármestere és két munkatársa. A képvise-
lő-testület érdeklődéssel hallgatta a vendégek 

beszámolóját, emellett javaslatok hangzottak 
a két település lehetséges együttműködésére. 
A  vendégek számos területen ajánlották fel 
segítségület, többek között Aszód környezeté-
nek rendbetételében. 

Zsúfolásig megteltek az evangélikus temp-
lom padja, illetve a Podmaniczky-kastély dísz-
terme azon az ünnepségen, amelyet a Leány-
nevelő Intézet létrejöttének 100. évfordulóján 
rendeztek. Az eseményre – amelyet megtisztelt 
többek között Harmati Béla püspök, dr. Frenkl 
Róbert orvosprofesszor, világi elnök és Lukács 
Miklós, a Miniszterelnöki Hivatal politikai ál-
lamtitkára is  – az ország szinte minden tájáról 
érkeztek vendégek. Az igehirdetésében a püs-
pök úr úgy fogalmazott, a leánynevelő inté-
zet életre nevelő, Isten és embertárs szeretetét 
munkáló iskola volt. 

R. Z.

25 ÉVE ÍRTUK
Negyedszázaddal ezelőtt az újság címlapon számolt be arról, hogy meg-
újult a volt Galga étterem (Szabadság út 3. ) épületének homlokzata, 
ráadásul kizárólag társadalmi összefogásból. A festést Buzás János vál-
lalkozó ajánlotta fel, Adamek Lajos és Gohér János a nyersanyagot, az 
állványzatot  az Unikornis Kft, a védőhálót Geri Mihály biztosította, míg 
a fő utcai rendezési terv megvalósításában Jánosi János építész műkö-
dött közre. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönjük mindazoknak Köszönjük mindazoknak 
a kedves embereknek a kedves embereknek 

a megtisztelő jelenlétét, a megtisztelő jelenlétét, 
akik férjemet, Chugyik Jánost akik férjemet, Chugyik Jánost 

utolsó útjára elkísérték. utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló családA gyászoló család

Következő lapzárta:
December 8.

Következő megjelenés:
December 19. 
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Sport

Hévízgyörk-Aszód FC  0-2
Gólszerzők: Berndt András, Dobes Raymond
Szomszédvárak rangadójára került sor ok-
tóber végén Hévízgyörkön. A szebb napokat 
látott hazai csapat a tabella utolsó helyén sze-
rénykedik, így az idegenben amúgy is remekül 
szereplő mieink számítottak a találkozó esé-
lyesének. Szerencsére a csapat érvényesíteni is 
tudta a papírformát. A remek formában fut-
ballozó Berndt András révén korán előnybe 
kerültünk,  így a hazaiaknak támadniuk kel-
lett, de kevés átütőerő volt a játékukban. A má-

sodik félidő elején Dobes Raymond is betalált. 
Együttesünk teljesen megérdemelten szerezte 
meg a kötelező három pontot így csapatunk.

Aszód FC – Tápiószele SE: 7-1
Gólszerzők: Tóth Levente, Domján Nor-
bert, Polyák Attila, Masznyik Dávid, Szabó 
Gábor, Berndt András, Vogel Márk

A Hévizgyörk elleni idegenbeli diadal után 
újabb kötelező győzelem várt a srácokra, ezút-
tal hazai pályán. Az időjárás mindent megtett, 
hogy elmaradjon a mérkőzés, de hála a lelkes 

munkásoknak sikerült játékra alkalmassá ten-
ni a pályát.  Már a harmadik percben nálunk 
volt az előny. Ezután a vendégek próbáltak 
gyorsan egyenlíteni, erre volt is esélyük , de 
a szünet előtt Domján fejesével nyugodtan, 2 
gólos előnnyel mehettünk a szünetre. A má-
sodik félidő már örömjátékot hozott. Szebb-
nél szebb támadásokat és gólokat láthattak a 
zord idő ellenére kilátogatók. A csapat végül 
7 gólnál állt meg, méltóképpen kiszolgálva a 
közönséget.

Az Aszód FC így 14 fordulót követően a 7. 
helyen áll a tabellán, de ha a 2 elmaradt mérkő-
zésen jól szerepelnek a srácok, akkorakár a do-
bogó közeléből is várhatjuk a tavaszi folytatást. 

Hajrá Aszód!

ifj . Rácz Zoltán

TAPAD AZ ÉLMEZŐNYHÖZ AZ ASZÓD FC
Jól sikerült az elmúlt hónap labdarúgóink számára, akik két kötelező 
győzelmet aratva tartják a lépést a közvetlen élmezőnnyel. Ha a szezon 
hátralévő meccsei a két élcsapat otthonában jól sikerülnek, akkor a do-
bogó is elérhető távolságra  kerülhet a  tavaszi folytatás előtt.

A sikert nem adják ingyen. Réka reggel hat óra-
kor már a budapesti uszodában kezd, majd két 
órás úszást letudva visszautazik Aszódra és beül 
a padba. Tanítás után nem hazafelé  tart, hanem 
ismét az uszodába, ahol újabb két órát úszik, majd 
egyórás erőnléti edzéssel teljesíti az előírt penzu-
mot, nap mint nap. Csak a második edzést kö-
vetően viszik haza szülei Kállóra, hogy rövid kis 
pihenőt követően a tanulásra fordítsa energiáját. 
Réka ezen a téren is eredményes, kitűnő tanuló. 

– Szerencsésnek tartom magam, mert az úszás 
számomra a kikapcsolódást jelenti. Ilyenkor gya-
korlatilag kiadom magamból a napi feszültséget, 
és elfelejtem a gondjaimat, így szállok ki a meden-
céből. Nem érzem tehernek, azt amit vállaltam. 

Arra a kérdésre, hogy hogyan lett versenyző, 
Réka elmondta, annak idején az ovis csoportja 
a  bagi uszodába járt úszásoktatásra, majd Aszó-
don folytatta. Ugyanott úsztak a hatvani egye-
sület versenyzői, és az ő edzőjük fi gyelt fel rá. Öt-
éves korában ezen egyesület tagjaként kezdett 
versenyezni.  Néhány éve a BVSC-be igazolt, 
ahol Nagy Péter az edzője. Rövidesen ismét vál-
tozás lesz az életében, ám ez az úszást nem érinti. 

– A nyolcadik elvégzését követően budapesti 
középiskolában szeretném folytatni a tanulmá-
nyaimat, hogy legalább napközben ne kelljen 
ingázni. A sportban nem tervezek változást, 
hiszen a fejlődésem töretlen, nincs szükség arra, 
hogy egyesületet, edzőt váltsak, aki esetleg telje-
sen új módszereket használ. 

Az ifj ú hölgy a jövőjét illetően nagyon cél-
tudatos. 2017-ben Győrben rendezik meg az 
Európai Ifj úsági Olimpiai Fesztivált. Az EYOF 
keretében ő is szerepel, és nagyon reméli, hogy 
az eredményeivel kivívja az indulás jogát. Ha 
úszhat ezen a versenyen, szeretné a dobogó va-
lamelyik fokát megszerezni. Hasonlóan céltu-
datos a távolabbi jövőjét illetően is. 

– Az igazság az, hogy nagyon nagy motivá-
ciót jelent, hogy a felnőttekkel együtt verseny-
zünk. Nekem a példaképem Hosszú Katinka, 
akivel nemrégiben felállhattam a dobogóra. Ő 
rengeteget edz, mindennap lemegy az uszo-
dába, és teljesíti, amit a férje, edzője előír neki. 
A hatalmas munkának megvan a gyümölcse, 
az eredményei fantasztikusak. Azt gondo-
lom, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor más 
is meg fogja tudni. Miért ne lehetnék én , aki 
szintén eléri ezt? Szeretnék valamelyik olimpi-
án a dobogó legmagasabb fokára lépni. 

R. Z.

Hosszú Katinka mellé állhatott a dobogón 

IFJÚ HÖLGY NAGY TERVEKKEL 
Remek eredményeket ért el az idei  országos úszóbajnokságon Nagy 
Réka, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollé-
gium 8 osztályos diákja. A BVSC színeiben versenyző sportoló a 4x 50 
méteres gyorsváltóban második,  a 4X100 m-es gyorsváltóban harma-
dik, a 4X100 méteres vegyesváltóban harmadik, a 4X 200 m-es gyors-
váltóban első, egyéniben a 200 méteres mellúszásban harmadik (ered-
ménye saját korosztályában és a két évvel idősebbekében  is országos 
csúcs)  lett, míg 100 méteres mellúszásban nyolcadik, 200 méteres 
vegyesúszásban hetedik helyen ért célba,  400 méter vegyesen pedig a 
negyedik helyezést érte el, új egyéni csúcsot úszva.



ASZÓDI TÜKÖR20

2016. november

Mozaik

A bent didergő éjszakát
sejlő fényremény fűti át
szív öröme feldereng
benső béke csöndje cseng
nyugalom derűje száll…   (Ara Rauch)

Vízszintes: 1. Az írónő versének befejező sora, zárt betű: E  12. Állatok fekhelye  
13. Szomorú  14. Fehér ital  15. Odanézz!  16. Kibogoz  17. Sánta, népiesen (…bóca)  
18. Ipszilon  19. Ravaszdi állat  21. Tova  22. Nyílvessző kilövésére szolgáló eszköz  
23. Folyadékot fogyasztott  25. Hím juh  27. Jód  28. Dehogy!  29. Irat  30. Erdei 
gyümölcs  33. Létrehoz  34. Római 1  35. Energiaforrás  36. Tanuló vezető  37. Am-
per  38. XX. sz-i erdélyi magyar író ( Tamási …)  40. Hangosan, németül 42. Orosz-
országi folyó  44. Kettős betű  45. Testrészünk  47. Névelő  48. Skandináv mitológia 
alakja  50. Becézett Ádám  51. Emelet, röv.  52. Menyasszony  53. Némán kever!  54. 
Vissza: szerelem istene a római mitológiában  56. Lélektannal foglalkozó személy   
Függőleges: 1. Becézett Sándor  2. Vonatkozó névmás  3. Nem, angolul  4. Görög 
László  5. Egyharmad!  6. Nyílászáró  7. Liba  8. Piros darab!  9. Kálium  10. Kitin 
belseje!  11. Mértékegység  16. Tanítás  17. Bajnokok Ligája  19. Lábbal hajtott, kézi 
fonáshoz használt eszköz  20. Férfi név  21. Színésznőnk (… Enikő)  24. –vel párja  
26. Ostorozni kezd!  27. Eszme  31. Női név  32. Futómadár  33. Vissza: királyi 
lakhely  34. Ró  39. Hiányos pondró!  41. Egyik apostol (a hitetlen)  43. Fűszer  44. 
Római 101  46. Kilo  49. Kazán eleje!  50. Államvédelmi Hatóság  51. Futómadár  
53. Kis Cecília  54. Román autójel  55. A végén morog!  57. Félti!  58. Liter  
                  – fné –  

Októberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Ürességed betölti testemet.”  A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát ifj . Szenoráczki Ferenc  
(Hatvani út 6.)  és Tóth Attila   Falujárók útja 5/7)  nyerte.  E számunk rejtvényének megfejtését 2016. december 6-ig  szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk 
postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

REJTVÉNY
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