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A megszokottnál korábbi időpontban tartott közmeghallgatást Aszód 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ráadásul erre nem egy, 
hanem két alkalommal és két helyszínen került sor. Szeptember 11-én 
a Falujárók úti lakótelepen az Idősek Otthonába várták az érdeklődő-
ket, szeptember 18-án pedig – lapzártánkat követően – a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola aulájában ismertették meg a jelenlévőkkel az 
eddig elért eredményeket. Ezt Sztán István polgármester vetítéssel is 
illusztrálta.

Beszámoló az eddig elvégzett munkáról 

KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTT 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Megalakult az EPOSZ  
ASZÓDON TARTOTTÁK ELSŐ KONFERENCIÁJUKAT 

AZ EVANGÉLIKUS PEDAGÓGUSOK

Augusztus 29-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium-
ban rendezték meg az I. Evangélikus Pedagógus Konferenciát, amelyen 
mintegy 250 oktatással és neveléssel foglalkozó szakember vett részt. 
A nap végén a résztvevők megalakították az Evangélikus Pedagógusok 
Szakmai Egyesületét, amelynek elnöke dr. Roncz Béla, az aszódi gimná-
zium igazgatója lett.      (Folytatás a 3. oldalon.)

A 2014-es választást követően a képviselőtestü-
let megalkotta gazdasági programját, amelyet a 
beszámoló szerint nemcsak  időarányosan sike-
rült megvalósítani, hanem a vállalt feladatnál 
még egy kicsivel többet is.  A Falujárók úti la-
kótelepen, valamint az Újtelepen élők örömére 
2014 decemberére elkészült a Falujárók úti kor-
lát, amellyel kapcsolatban a város első embere 
megjegyezte, mindenképpen a helyén marad. 
Az Arany János utcai gyalogátkelőhelynél szű-
kített átjárót készíttettek el a biztonságosabb 
átkelés érdekében. A korlát 2 millió 250 ezer 
Ft-ba, a szűkítő szakasz 114 ezer Ft-ba került. A 
lakossági igényt fi gyelembe véve megoldották, 
hogy a  Falujárók útja 5/8 és 5/9 között babako-
csival is lehessen közlekedni (189 ezer Ft).

(Folytatás a 4–5. oldalon.)

Közel kétezer diák ült 
iskolapadba városunkban

„ITT VAN AZ ŐSZ, 

ITT VAN ÚJRA…”

Miközben idén nyáron alaposan 
meg kellett küzdenünk az egy-
mást követő hőhullámok meg-
próbáltatásaival, szinte észre 
sem vettük, hogy közben bekö-
szöntött a szeptember, és újra 
becsengettek az iskolákban. 
Ennek köszönhetően Aszód éle-
te is felpezsdült. Nemcsak a 
reggeli forgalom lett nagyobb - 
közel kétezer diáknak kell eljut-
nia tanintézményébe – hanem a 
délutáni szabadidőnek örülő fia-
talok színt és vidámságot visz-
nek a város életébe.

(Folytatás a 6. oldalon.)
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☐ A  képviselő-testület elsőként az önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosításáról szóló előterjesztést hagyta 
jóvá. Erre egyrészt azért került sor, mert Gál 
Gyula lemondott a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság külsős tagságáról – helyére nem került 
be új külsős bizottsági tag -, másrészt Aszód 
Város Önkormányzata csatlakozott a Turisz-
tikai Egyesület Gödöllő című szervezethez, 
és ezt is át kell vezetni, harmadrészt pedig a 
pénzbeli és természetbeni ellátások szóló ön-
kormányzati rendelet bizonyos pontjainál 
módosult a jegyzői hatáskör. 

☐ Módosította a képviselő-testület a pénz-
beli és természetbeni ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendeletét. Mint ismeretes az 
állam 2015-ben jelentősen átalakította a segé-
lyezés rendszerét. A  szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvény arra adott 
felhatalmazást az önkormányzatoknak, hogy 
rendeletben szabályozza a települési támoga-
tás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 
feltételeit, valamint az ellátások megállapítá-
sának, kifi zetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályzatait. 
A  módosítással a képviselő-testület a három 
hónap tapasztalatainak fi gyelembe vételével a 
rendelet fi nomhangolását végezte el. 

☐ A  képviselő-testület döntése értelmében 
2016. január 1-től 10%-kal emelkedik a váro-
si piacon az árusok által fi zetendő helypénz. 
A  piactartásról szóló önkormányzati rende-

letet 2012-ben alkotta meg az akkori képvi-
selő-testület. Azóta nem változott az akkor 
megállapított összeg, ugyanakkor állagmeg-
óvásra folyamatosan szükség van. A  Város-
fejlesztési Bizottság a határozati javaslatá-
ban azt is kérte, hogy a következő ülésükre 
a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt készítse el 
a piac egy évre vonatkozó kiadási és bevételi 
mérlegét. 

☐ Pénzügyi átcsoportosítás volt a következő 
napirendi pont témája. A grémium az utasvá-
ró pavilonok építésére előirányzott 5 millió Ft-
ból 1 millió 422 ezer Ft-ot a pihenőpark meg-
valósítására csoportosított át. Előbbi esetében 
ugyanis kiderült, hogy a szűk belvárosi terü-
leteken nem minden buszmegállóban telepít-
hető fedett váró, míg a pihenőpark építésekor 
számos többletköltség – pl. esővíz elvezetés, 
lépcső építés stb. – adódott. 

☐ Jóváhagyta a képviselő-testület a Gyermek-
étkeztetési Intézmény vezetésére irányuló ma-
gasabb vezetői pályázat kiírásáról szóló előter-
jesztést, mivel a jelenlegi vezető, Oláhné Bordi 
Edit megbízatása 2015. december 31-én lejár. 

☐ Elfogadta a képviselő-testület a Helyi Esé-
lyegyenlőség Program felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést. 

☐ A  grémium a költségvetési tartalék ter-
hére 500 ezer Ft-ot biztosított a Polgármes-
teri Hivatalnak a jogszabályok által előírt 

információbiztonsági feladatok elvégzésére. 
Az idevonatkozó 2013-as törvény előírja, hogy 
a polgármesteri hivataloknak biztosítani kell 
az elektronikus információs rendszerek által 
kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét és 
rendelkezésre állását. 

☐ Ugyancsak a költségvetési tartalék terhére 
biztosítottak bruttó 2 376 170 Ft-ot a döntés-
hozók a két júliusi vihar okozta károk miatt 
szükségessé vált fakivágások és gallyazások 
elvégzésére. 

☐ A  képviselő-testület döntése értelmében 
az önkormányzat pályázat útján meghirdeti 
és értékesíti az Aszód belterület 1537/48/A/26 
helyrajzi számú, jelenleg üresen álló önkor-
mányzati bérlakást. Az  ingatlan induló ára 
2,2, milló Ft. A pályázat benyújtásának határ-
ideje 2015.október 9. 12 óra.

☐ Tájékoztatót hallgatott meg a képvise-
lő-testület az aszódi, burkolatlan belterületi 
utakról. Ebből kiderült, városunkban még 
16520 négyzetméternyi útfelület nem kapott 
aszfaltot. Ha a város mindezeket burkolni sze-
retné, akkor a jelenlegi árakat ismerve bruttó 
270 millió Ft-ot kellene erre a célra fordítania. 
Mivel a település anyagi helyzete ezt nem teszi 
lehetővé, a képviselő-testület a közeljövőben 
rangsorolja az útburkolatok elkészítésének 
sorrendjét. 

☐ Megszavazta a képviselő-testület azt az 
előterjesztést, hogy a város idén is pályázzon az 
„Itthon vagy, Magyarország, szeretlek!” című 
országos programsorozatra. A tervek szerint a 
szeptember 26-i rendezvény kiegészül a városi 
sportnap eseményeivel is. 

☐ Ugyancsak pályázatot nyújt be Aszód 
Város Önkormányzata a 2016. évben meg-
rendezendő Testvértelepülések Polgárainak 
Találkozója című rendezvényre. A  képvise-
lő-testület az Inter-Grant Kft -bízta meg a pá-
lyázat elkészítésével. A cég 135 ezer Ft-ért végzi 
el a munkát, nyertes -10.000 euró fölötti – pá-
lyázat esetén pedig a támogatási összeg 5 %-a 
illeti meg. 

☐ Jóváhagyta a képviselő-testület a Napsu-
gár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályza-
tának a nyitva tartással kapcsolatos módosítá-
sát. Eszerint az intézmény 6.30 és 17.30 között 
tart nyitva. 

☐ A  képviselő-testület végül jelentést hall-
gatott meg a lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés között tett intézkedésekről, majd 
egyéb bejelentésekre került sor. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. augusztus 27. 
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Oktatás

A  vendégeket elsőként Varga Márta, az Ma-
gyar Evangélikus Egyház Oktatási Irodája 
Nevelési és Oktatási Osztály osztályvezetője 
köszöntötte. Mint mondta, külön örül annak, 
hogy a vendégek közül mintegy 30-an világi 
oktatási intézményből érkeztek. 

A  rendezvény áhítattal kezdődött, amelyet 
Gáncs Péter, a lutheránusok elnök-püspöke 
tartotta, aki beszédében a pedagógusok elhí-
vatására, az ő felelősségükre hívta fel a jelen-
lévők fi gyelmét: „Fedezzük fel, hogy milyen 
értékek vannak bennünk, mik azok, amiket 
át tudunk adni a következő generációknak, és 
váljunk az erő, a szeretet és a józanság egységét 
megélve Isten munkatársaivá.”

A  házigazda gimnázium részéről dr. Roncz 
Béla igazgató köszöntötte a jelenlévőket. 
Az  intézmény vezetője a térség egyháztörté-
neti múltjával ismertette meg a jelenlévőket. 
A  jelen helyzetről úgy nyilatkozott, hogy ér-
zékelhető az evangélikus hívek fogyása, de a 
tapasztalat az, ahol evangélikus oktatási tevé-
kenység folyik, ott mérsékeltebb ez a folyamat. 

Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke Reformáció és okta-
tás – az evangélikus oktatás bibliai és refor-
mációi gyökerei címmel tartott előadásában 
úgy fogalmazott, hogy a tanítás nem mellékes, 
hanem kiemelt része a missziói stratégiának, 
hiszen a hitébresztés egyik eszköze. A püspök 
elmondta azt is, hogy mérföldkőnek tekinti az 
Evangélikus Pedagógusok Országos Szakmai 
Egyesületének megalakulását, hiszen ez nem-

csak egy új szervezetet, hanem egy közösséget, 
a szakmai érdekérvényesítő hálózat létrejöttét 
is feltételezi.

Dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem rektora az előadásának a Bölcs 
tanárok, okos diákok címet adta, és rögtön azt 
a kérdést tette fel, mennyit ér ma egy jó tanár? 
Úgy vélekedett, hogy „a mai pedagógusok fele-
lőssége, hogy vonzó, sugárzó, őszinte hozzáál-
lással szolgáljanak.”

Az  500 évvel ezelőtt? 500 éve!!! címmel dr. 
Hafenscher Károly a zsinat lelkészi elnöke a 
reformáció mai üzenetéről beszélt. 

Reformáció. ÉS? címmel dr. Fábri György 
az Északi Evangélikus Egyházkerület fel-
ügyelője a statisztikák oldaláról közelítette 
meg az evangélikus oktatás jelenlegi helyze-
tét. Tapasztalatai szerint a szülők az egyházi 
iskoláktól elsősorban nem a kimagasló ered-

ményeket, hanem az egyházi szellemiség kép-
viseletét várják.

Az előadások után következett a konferencia 
legünnepélyesebb pillanata: az Evangélikus 
Pedagógusok Országos Szakmai Egyesületé-
nek (EPOSZ) megalakítása, amely működé-

sétől nemcsak azt várják el, hogy a tömörítse 
az evangélikus oktatás mellett elkötelezette-
ket, hanem azt is, hogy az evangélikus oktatás 
szakmai és érdekérvényesítő tevékenységére is 
hívatott legyen. 

 A  jelenlévők teljes egyetértésben dr. Roncz 
Bélát választották az egyesület elnökének.

A  rendezvény délutánján szekcióülésekre 
illetve tanév indító intézményvezetői érte-
kezletre került sor. A konferencia tanévkezdő 
istentisztelettel zárult. 

Megalakult az EPOSZ  
ASZÓDON TARTOTTÁK ELSŐ KONFERENCIÁJUKAT 

AZ EVANGÉLIKUS PEDAGÓGUSOK (Folytatás az 1. oldalról.)
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A  Petőfi  gimnázium kollégiuma melletti lép-
csőt és korlátot kijavították, ez 623 ezer Ft-ba 
került. A  Miskolci közben útjavításra került 
sor 200 ezer Ft értékben. Az  ipari park terü-
letén útjavítást végeztek 90.000 Ft értékben. 
Ez azért volt ilyen olcsó, mert a zúzalék- anya-
got a vasút biztosította. Az  önkormányzati 
utak kátyúzására idén 2,2 millió Ft-ot költött a 
város. A  gyalogátkelőhelyek akadálymentesí-
tése 646 ezer Ft-jába került az önkormányzat-
nak. Elodázhatatlan volt a Falujárók útja 5/4-es 
és 5/5-ös épületénél a csapadékvíz elvezetése, 
amely 3, 6 millió Ft-ért készült el. Az Iskola köz 
és a Deák Ferenc utca árkainak felújítása is el-
készült. A városban található buszvárók közül 
több megújult, bruttó 2 millió 650 ezer Ft-ból.

Az  intézmények rendszeres nyári karban-
tartására ismét sor került. A temető ravatalo-
zójának külső felújítását is elvégezték. A  Pol-
gármesteri Hivatal szintén megújul, ennek I. 
ütemére 2 millió 995 ezer Ft-ot fordítottak. 

A  közterületek, parkok. terek kialakítására 
11millió Ft-ot kellett költeni. Ebben az összeg-
ben nem szerepel a Falujárók útja 5/4 mögöt-
ti játszótér (4 millió 797 ezer Ft), valamint az 
5/11 mögötti szabadidőpark ( 5 millió 421 ezer 
Ft). Nem szerepelt az eredeti tervben az idő-
közben megépített és átadott fi tness workout 
pálya, amely kifejezetten a 14 éven felülieknek 
biztosít ingyenes edzési lehetőséget. 

Sztán István a beszámolójában megerősítet-
te, a Szabadság tér felújításának üteme a kö-
vetkező esztendőre csúszik, a teljes kivitelezés 
várhatóan 2017-ben készül el. 

Az  országra zúduló júliusi viharok Aszó-
dot sem kímélték. Ezzel kapcsolatban a pol-
gármester elmondta, a vihart szenvedett 
fák kivágására, gallyazására közel 3,8 millió 
Ft-ot kellett kifi zetni. A  karbantartási, park-
gondozási munkák megkönnyítésére az ön-
kormányzat egy kistraktort vásárolt, annak 
minden kiegészítő elemével, így nyáron fű-

nyírásra, télen sószórásra, hótolásra is hasz-
nálható. 

Idén sem ússza meg a város a támfalépítést. 
Erre most a Mély úton kerül sor, ahol szük-
ségessé vált a meggyengült támfal felújítása. 
Ennek várható költsége 11 millió 200 ezer Ft, 
amelynek 95 %-át az állam biztosítja. Mindezen 
tételek, amelyeket a polgármester felsorolt az 
érdeklődőknek, közel 82 millió Ft-ot tesznek ki. 

Aszód idén is nyert pénzt az Európai Pol-
gárok Napjára és az Aszód Fesztiválra 16.500 
eurót, amely lehetővé tette, hogy színvonalas 
rendezvény valósuljon meg. 

 A közmeghallgatáson szóba került az adók, 
bérleti díjak kérdése is. Ezzel kapcsolatban 
Sztán István elmondta, a lakótelepi garázsok 
után fi zetendő bérleti díj 50 %-kal csökkent. 
2014-ben a testület egyetlen adónemet sem 
emelt meg, de mivel a kormány kötelezi az ön-
kormányzatokat, hogy a kommunális adó ma-
ximálisan kiszabható mértékének az 50 %-át 
minden településen el kell érni, ezen adónem 
összege 2016-ban emelkedik. A  polgármester 
azt is elmondta, sokan azt gondolták, a kom-
munális adó a szemétszállítás díját jelenti. 
Kifi zették a 9000 Ft-os adótételt, ugyanakkor 
nem kötöttek a szemétszállításra szerződést. 
Így fordulhatott elő, hogy az aszódi polgárok 
egy része tartozik a Zöld-Híd Régióval szem-
ben, közel 16 millió Ft-tal. A cég matrica nél-
kül a továbbiakban nem szállít el szemetet. 

A város első embere a közterületek kérdését 
érintve elismerte, nem sikerült mindig időben 
rendet tartani. Ugyanakkor felhívta a fi gyel-
met, hogy az idevonatkozó rendelet alapján az 
épületek előtt az árok útszéléig a lakók dolga a 
közterület rendben tartása, ezért kérte, hogy 
ebben a polgárok működjenek együtt az ön-
kormányzattal. 

Szóba került a Szakorvosi Rendelőintézet 
működtetése is. A  városban keringő plety-
kákat cáfolva Sztán István megerősítette, to-
vábbra is a hatvani kórház működteti az intéz-
ményt. A  Petőfi  gimnáziummal kapcsolatos 
aggodalmakkal kapcsolatban pedig elmondta, 
információi szerint a gimnázium július elsejé-
vel a ceglédi tankerülettől átkerült a váci szak-
képzési centrumhoz. A képviselő-testület által 
megfogalmazott levélre egyetlen mondat sem 
érkezett az illetékesektől. 

A város által működtetett intézmények közül 
a Szivárvány Tagóvodában egy csoporttal keve-
sebbet tudtak indítani, és félő, hogy jövőre még 
egy csoporttal kevesebb lesz, mivel nincs elég 
óvodás korú gyermek. A polgármester azzal az 
ígérettel zárta beszámolóját, hogy jövőre hason-
ló intenzitással fog dolgozni a képviselő-testü-
let, és remélhetőleg hasonlóan eredményes lesz. 

Ezt követően ünnepélyes pillanatok követ-
keztek. A  város első embere a Tiszta udvar, 

Beszámoló az eddig elvégzett munkáról 

KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTT 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  (Folytatás az 1. oldalról.)
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rendes ház kitüntetést adományozta a Falujá-
rók útja 5/9-es számú ház első lépcsőházának. 

Ez követően néhány lakossági kérdés, ész-
revétel következett. Volt, aki a pihenőpadok 
elhelyezését kifogásolta, illetve jelezte, hogy 
néhány gesztenyefa ága beleér a villanyveze-
tékbe. Akadt, aki arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a Hajnóczy utcai korlát lötyög. Kérdés-
ként merült fel, hogy a Korona cukrászda 
előtti, illetve a Bethlen Gábor utcai buszme-
gálló miért nem kapott utasváró pavilont. 
A válasz szerint az előbbire idén nem jutott 
pénz, a jövő évi ütemezésben szerepel, míg 
az utóbbi esetében a jelenlegi szabványt te-
kintve nem fér el. Kérdés hangzott el még 
azzal kapcsolatban, hogy lehetséges volna-e 
az Aszód táblánál véget érő kerékpárút foly-
tatása. A város első embere azt felelte, szeret-
nék megépíteni az ott még hiányzó járdát, 
hogy legalább azon biztonságosan lehessen 
közlekedni. 

A legszélsőségesebb véleményt Szovics Pál 
volt önkormányzati képviselő fogalmazta 
meg, aki szerint a szabadidőparkra fölöslege-
sen dobott ki 5 millió Ft-ot a város, mert azt a 
kutya sem fogja használni. Szóvá tette az ipari 
park rendbetételének elmaradását is, továbbá 
hiányosnak tartotta a polgármester tájékoz-
tatóját, mert szerinte kevés számszerűséget 
ismerhetett meg. Sztán István ezzel kapcsolat-

ban úgy reagált, sajnálja, hogy a volt képviselő 
úr későn érkezett, ezért nem hallotta a beszá-
moló elejét, egyben azt javasolta neki, hogy 
tájékozódjon a város honlapjáról. 

Összességében a közmeghallgatáson részt 
vevők azt fogalmazták meg, örülnek, hogy a 
Falujárók úti lakótelepről is bekerült képvise-
lő a testületbe, mert azóta érezhető a fejlődés a 
lakótelepen is. Erre a polgármester úgy reflek-
tált, örül, hogy a képviselő agilis, de az ered-

mények közösek, csakúgy, mint az elvégzett 
munka is. 

A Tiszta udvar, rendes ház cím átadására a 
szeptember 18-i ülésen is sor került. 

R. Z. 
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A tanulás és a munka nélküli iskolát még nem 
találták fel – emlékeztette a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén fel-
sorakozott diákokat Skuczi Erika igazgató. 
A  város általános iskolájában idén 520 diák 
tanul, közülük 165-en a Rákóczi úti tagisko-
lában, amely az 50. születésnapját ünnepli. 
Örvendetes, hogy ezúttal is három ötödik osz-
tályt sikerült indítani, és a tanintézmény meg-
őrizte a tanulói létszámot (tavaly 521 diákkal 
kezdtek- a szerk megjegyzése). Az  elsősöknél 
ezúttal is indult zenei tagozat, ami továbbra is 
büszkesége az iskolának. A  délelőttönként 22 
osztályban folyó oktatást követően a délután 
is széles elfoglaltságot kínál a diákoknak, akik 
szülei – főleg az alsó tagozatosok esetében – 
igénylik is ezt, hiszen így jó helyen tudhatják 
gyermeküket. A tanulmányi és sport szakkö-
rökön túl a Podmaniczky Művészeti Iskola 
néptánc szakköre is itt kapott helyet, de lehet 
tanulni modern (fashion rock) táncot is. 

A  diákok ezúttal is megszépült, kifestett 
tantermeket vehettek birtokukba. Mint arról 
korábban beszámoltunk, a nyáron számos 
munkát elvégeztetett a város önkormányza-

ta. A  Csengey úti iskolában több tantermet 
is festettek, öt tantermet pedig laminált par-
kettával láttak el. A  Rákóczi utcai épületben 
három tantermet festettek ki, és felcsiszolták 
a parkettákat. Mindkét épület tetejét javítani 

kellett: a Csengey iskola esetében a szigetelés 
hibásodott meg, míg a Rákóczi utcai épület-
nél, a júliusi vihar okozta károkat kellett el-
hárítani. 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium és 
Kollégium tanévkezdő ünnepsége istentiszte-
lettel kezdődött, majd dr. Roncz Béla igazgató 
köszöntötte a diákokat. A  gimnázium udva-
rán minden eddiginél több diák – összesen 
742 – sorakozott fel, hogy megkezdje a gimná-

zium 1994-es újraindítását követő 22., a neves 
elődök tevékenységét is beleszámítva pedig a 
233. tanévet. A gimnázium első embere büsz-
kén beszélt arról, hogy szinte minden tárgyi 
feltétel – szaktantermek, természettudományi 
laboratóriumok, sportcsarnok, kollégium – 
adott az eredményes munkához, már csak a 
tanuszoda hiányzik, amelynek megépítéséhez 
pályázati pénzre volna szükség. 

A  gimnáziumban az újraindítás óta több, 
mint 1300-an szereztek érettségit a gimnázi-
umban. A   tanulók már nemcsak németet és 
angolt tanulhatnak emelt szinten, hanem ma-
tematikát, biológiát és történelmet is. A diáko-
kat jelenleg 60 fős tanári kar oktatja. 

Dr. Roncz Béla igazgató megkülönböztetett 
fi gyelemmel köszöntötte azokat a diákokat, 
akik először lépték át az iskola küszöbét, 
majd a hagyományoknak megfelelően kéz-
fogással fogadta be őket a gimnázium közös-
ségébe. Ugyancsak a hagyománynak megfe-
lelően az ünnepség keretében nyújtotta át az 
iskola legmagasabb pedagógiai elismerését, a 
Bruth János díjat Zeman Csaba magyar sza-
kos tanárnak.  

A  Petőfi  Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium tanévkezdésé-
ről külön cikkben olvashatnak, tekintettel az 
ott lezajlott fenntartó váltásra. 

Közel kétezer diák ült iskolapadba városunkban

„ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…”
(Folytatás az 1. oldalról.)

Koncz István felvétele
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Az új tanév új fenntartásban kezdődik, a 2011, 
2013. években történt fenntartó-változások 
után 2015. július 1-től a Nemzetgazdasági 
Minisztérium vette át iskolánk fenntartását. 
Intézményünk tehát elkerült a Ceglédi Tan-
kerülettől, és a Váci Szakképzési Központhoz 
tartozunk. A  Váci központnak 7 tagiskolája 
van, köztük két iskola, a Petőfi  és a váci Bo-
ronkay gimnázium és szakközépiskola, vagy-
is összetett, vegyes típusú intézmény, a többi 
iskola (pl. a gödöllői Madách) pedig tisztán 
szakképző iskolák. Az  átszervezés során – 
amely a szakképzés megerősítését, fejlesztését, 
kiszélesítését célozza meg – országosan 44 
centrumot hoztak létre, amelyekhez tartozik 
az országban az a 306 intézmény, amely az 
NGM-hez került. Az eddig sem rövid nevünk 
most kicsit még hosszabb: Váci Szakképzési 
Centrum Petőfi  Sándor Gimnáziuma, Gépé-
szeti Szakközépiskolája és Kollégiuma.

Az új fenntartó (NGM) gimnáziummal kap-
csolatos elképzelése egyelőre nem ismeretes. 
Még májusban, júniusban megtörtént több 
olyan megkeresés a részemről, amelyek a gim-
názium jövőjének kérdését érintette, és rész-
ben ma is folyamatban vannak.

Emlékezetes, hogy a gimnázium jövője akkor 
vált hirtelen számunkra és számomra fontos 
kérdéssé, amikor Czunyiné Bertalan Judit ál-
lamtitkár asszony – egy vegyes profi lú iskolák 
igazgatóinak tartott- munka-meghallgatáson, 
egyeztető megbeszélésen – kifejezte véleményét, 
hogy Aszódon nincs szükség két gimnáziumra, 
„igazgató Úr, el kell engedni a gimnázium lábát”. 
A város ez ügyben rendkívüli testületi ülést tar-
tott, ez is mindenki előtt ismeretes. 

Számos megkeresés, régi partnerek irányába 
történő támogatás kérésén túl, az öregdiákokat 
tömörítő Baráti Egyesület is, és mások is – gon-
dolom nem kevesen – igyekeztek a gimnázium 
mellé állni. A tantestület is két levelet intézett a 
kérdésben Balogh Zoltán miniszter Úrnak.

Ugyanis amellett, hogy nem volt túl biztató 
az előbb említett vélemény, az iskola a szak-
képzésért felelős minisztérium fenntartása alá 
került besorolásra, míg ahol a vegyes profi lú 
iskolák esetében a gimnázium megtartása 
mellett született döntés, azon vegyes iskolák 
maradtak a helyükön, a KLIK fenntartása 
alatt. Mivel átkerültünk az NGM –hez kerülő 
iskolák listájára, ez még erősebben aggasztott 
sokunkat. Igaz, ez az aggodalom a hivatalos 
álláspontok szerint alaptalan és felesleges.

Végül július elején érkezett egy levél 
 Czunyiné Bertalan Judit államtitkár Asz-
szonytól:  „Tájékoztatom Önöket, hogy a nem-
zeti köznevelési törvény módosításáról szóló 
2015. évi LV. törvény 2015. június 12-én ha-
tályba lépett 15.§ 4. bekezdése rögzíteti, hogy 
„A szakképzési centrum az állami intézmény-
fenntartótól átvett gimnáziumi intézmény-
egységekben 2015. szeptember 1-től gimná-
ziumi alapfeladatot is elláthat. […] Mindezek 
alapján tájékoztatom Önöket, hogy az aszódi 
Petőfi  Sándor Gimnázium, Gépészeti Szak-
középiskola és Kollégium esetében a főprofi lt 
jelentő gimnáziumi képzést a fenntartóváltás 
nem érinti, mint az iskola új intézményfenn-
tartója az Iskola eddig is nyújtott feladatellátá-
sát továbbra is biztosítja.” – zárul a levél.

A szakképzésért felelős NGM és a központok te-
hát gimnáziumi feladatokat is elláthatnak, ez ter-
mészetes egyébként, mivel áprilisban felvettük az 
új gimnazistákat és mivel a régi gimnazista is az 
iskola padjaiban ül. Hogy hosszú távon az új fenn-
tartó a gimnázium fenntartása tekintetében mit 
gondol, azt nem tudjuk. Az Országos Szakképzési 
Tanévnyitó Ünnepségen egy kérdésre válaszolva 
az NGM helyettes államtitkárja, Odrobina László 
azt felelte, a gimnáziumok fenntartása a jövőben 
„ nem kizárt.” Nos számomra, ha valamit igazán 
akarok, arra nem azt szoktam mondani, hogy az 
a valami „nem kizárt”. Fordítva, azt mondom, 
igen, szeretném, fontos a számomra…

De 2-3 héten belül kiderül, az új fenntartó, az 
októberben elkezdődő beiskolázási időszak-
ban enged-e számunkra gimnáziumi osztályt 
meghirdetni, vagy sem. 

Még a 2016. május, június is egy izgalmas 
időszak lesz, amikor az intézmény átszerve-
zésekre a fenntartónak lehetősége van, illetve, 
amikor a következő 5 éves igazgatói mandá-
tumra jelentkező pályázók közül a nyertes 
pályázó kiválasztásra kerül, és kiderül majd az 
is, hogy vezetői programjában, milyen helyet 
fog betölteni a gimnáziumi oktatás, és benne 
a francia tagozat jövője…

Meggyőződésem szerint a Galga-mente fi a-
taljai számára, a gimnáziumra és a szakközép-
iskolára egyaránt szükség van, és a gimnázium 
rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket vesz-
ni hagyni óriási hiba lenne. Minden, az aszó-
di középiskolai oktatáshoz hozzá tenni akaró 
szándék becsülendő, és minden olyan nyílt 
vagy rejtett szándék, amely kevesebbel is be-
éri, szerintem szomorú fordulatot jelentene és 
veszteséget eredményezne. A  szakközépisko-
lai oktatás megerősítését mi is üdvözöljük, sőt, 
nagy örömmel veszünk ebben részt, még úgy 
is, hogy több tanuló vegyen részt a szakközép-
iskolai képzésben, mint eddig. Mindez meg-
szervezhető úgy, hogy a két iskola típus kölcsö-
nösen erősítse a jövőben továbbra is egymást! 
Akik pedig ma azt mondják, a szakképzésnek 
áll a zászló, azok maguk is a gimnáziumnak 
köszönhetnek nagyon sok mindent…

Szeptember végére várunk.

Csobán Attila
megbízott igazgató

Hírek a Petőfi ből

AHOGY AZ IGAZGATÓ LÁTJA…
Szeptember 1-én 8 órakor nálunk is – immár „hivatalosan” – kezdetét 
vette a 2015/2016 tanév. A beiskolázási időszakban minden korábbinál 
több, 799 jelentkezést regisztráltunk, 424 jelentkezés volt a gimnázi-
umba, és 375 a szakközépiskolai osztályokba. Az emblematikus „szent 
helyen” a Petőfi szobor előtt, nagy örömmel köszöntöttem mind a 167 
új, kilencedikes diákunkat. Közülük a francia tagozaton, a nyelvi tagoza-
ton és a „sima” gimnáziumban 35, 35, és 30 tanuló kezdi el tanulmánya-
it, ami picit – 1-1 fővel – már túl is van, a kitűzött létszámokon. A szakkö-
zépiskola informatika és gépész osztályaiban 32, 35 tanulóval indulunk. 
Utóbbi osztály iránt a pár éve tapasztalható tendencia, – miszerint a 
korábban is stabil érdeklődés évről évre erősebbnek mutatkozik –, idén 
még tovább fokozódott (180 jelentkező). 

Tapasztalt óvónő 

BÉBISZITTERKÉNT 
GYERMEKFELÜGYELETET 

és FEJLESZTÉST 

vállalna 
Aszódon 

a Fesztivál téren és környékén, 
óvodás korú gyermekeknél.

Telefon: 
(+36) 30 2433 958 
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A park rekord gyorsasággal, az európai uni-
ós előírásoknak megfelelő szabvány alapján, 
5, 8 millió forintból készült el. Sztán István 
polgármester a kis avató ünnepségen arról 
beszélt, másutt nyilván vannak ennél jóval 
nagyobb összegből megvalósított edzőpar-
kok – előző nap éppen Óbudán adott át a 

sportért felelős államtitkár egy 55 milli-
ós, részben állami támogatással elkészített 
fi tness -pályát – ám saját erőből egyelőre nem 
futotta nagyobbra. Ugyanakkor a város első 
embere nem zárta ki annak a lehetőségét, 
hogy a város más pontján is létrehoznak egy-
egy hasonló parkot.

Az avató végén néhány vállalkozó szellemű 
aszódi fi atal azt is bemutatta a jelenlévőknek, 
hogy a frissen telepített sporteszközökkel mi-
lyen gyakorlatokat lehet végezni, hogyan lehet 
a testet karbantartani. A pályán nagy való-
színűséggel szeptember 26-án a Városi Sport-
nap keretében versenyt is tartanak majd. 

Ingyenes testedzési lehetőség a
 14 év felettieknek 

MEGNYÍLT A FITNESS 
WORKOUT PARK
Sokak örömére, a Falujárók úti la-
kótelep közvetlen szomszédságá-
ban,  a víztorony tövében augusz-
tus közepén  megnyílt a fitness 
workout park. Az egyre népsze-
rűbb mozgásforma aszódi meggyö-
kerezését az a képviselő-testületi 
határozat  tette lehetővé, amely ki-
mondta, biztosítsanak az idősebb, 
14 év feletti korosztálynak olcsó, 
mégis hatékony edzési, testépítési 
lehetőséget. 

A város önkormányzata a ciklusra vonatko-
zó gazdasági programjának összeállításakor 
arról határozott, hogy a Falujárók úti lakóte-
lepen egy pihenőparkot hoz létre, segítendő a 

baráti közösségek létrejöttét, a szabadidő hasz-
nos eltöltését.  

A kiszemelt helyen, a Falujárók útja 5/11-es 
ház előtti területen helyen korábban is műkö-

dött szabadidőpark. Erről az akkor felállított – 
a parképítés során felújított – kis emlékmű ta-
núskodik. 1979-ben a Nemzetközi Gyermekév 
alkalmából az akkori Helyőrség Parancsnok-
ság alakított ki közösségi teret. Sajnos a hosszú 
évek során ez lepusztult, gondozatlanná vált. 

A most kialakított szabadidőpark igényes 
fa bútorzatot - padokat és asztalokat - kapott, 
emellett két tűzrakó hely is kialakításra került, 
ahol szalonnát sütni és bográcsozni is lehet. 
Ehhez Sztán István polgármester stílszerűen 
és jelképesen a megjelent társasházak képvi-
selőinek egy-egy nyársaló botot nyújtott át. 
Beszédében abbéli reményének adott hangot, 
hogy a lakótelepen élők minél előbb birtokba 
veszik a parkot, kihasználják az új lehetősége-
ket, és vigyáznak rá. 

A park a legjobb ajánlatot adó Szikora Bt ki-
vitelezésében 5,4  millió Ft-ért készült el. Az 
összeg az egyéb járulékos költségeket – pl. ví-
zelvezetés – is tartalmazza.  

R.Z.

A lakók segítsége is kell a megóvásához 

PIHENŐPARK A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

SZOLGÁLATÁBAN 
Aki egy-egy utazása, nyaralása  során nyári estéken áthalad a falvakon, 
gyakran találkozik azzal a képpel, hogy az emberek – főleg az idősebb 
korosztály tagjai – a ház elé telepített padokon ülnek, és szövik a plety-
ka fonalát. Felgyorsult világunk égető problémája, hogy az egyre inkább 
túlhajszolt, problémákkal küszködő emberek nem egyre kevesebbet be-
szélgetnek, bezárkóznak, magányba süppednek. Pedig sokszor már az 
is segítene, ha ezeket a gondokat volna kivel megbeszélni. A mentá-
lis szakemberek azt mondják, szükségünk van a megszokottól eltérő 
„jutalom estékre”. Amikor színházba, moziba megyünk, vagy éppen egy 
jót beszélgetünk. Utóbbihoz azonban megfelelő térre, kellemes, nyugta-
tó környezetre is szükség van. 
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Nemzeti ünnep

A lelkészek közül elsőként Urbán Gedeon bap-
tista lelkész szólt a jelenlévőkhöz, aki örömét 
fejezte ki, hogy a városi ünnepségen ezúttal 
is helye van az ökumenikus istentiszteletnek, 
emlékeztetve arra, hogy ezeréves államisá-
gunk, történelmünk része a hit. 

Igét ezúttal Barthos Gergely református lel-
kész hirdetett.  Illés próféta történetén  keresz-
tül – amely arról szól, hogy egy özvegyasszony 
Isten parancsának engedelmeskedve képes az 
utolsó falat kenyerét is képes odaadni a rászo-
rulónak – azt a kérdést tette fel, vajon a testün-
kön túl a lelkünkkel törődünk-e, azt megfele-
lően tápláljuk-e? Ha a lélek táplálása elmarad, 
befelé forduló, bezárkózó, érzéketlen emberré 
válunk, anélkül, hogy észrevennénk. A lelkész 

utalt arra is, hogy a történet másik nagy kérdé-
se, hogy tudunk –e ma még hinni és képesek 
vagyunk-e rábízni az életünket arra az Istenre, 
aki a világot, és bennünket is teremtett?  Ha 
igen, akkor vagyunk  képesek  kinyitni a lel-
künket és táplálékkal ellátni azt. 

Az ünnepségre sütött kenyereket Detre János 
nyugalmazott esperes áldotta meg, a 33. zsol-
tárt idézve, amely azt mondja, hogy boldog az 
a nemzet, amelynek istene az Úr, és boldog az 
a nép, amelyet Isten örökségéül választott, és a 
teremtéstől kezdve gondoskodik kenyeréről. 

Az ünnepség szónokaként Sztán István pol-
gármester elsőként Aszód Város eddigi ki-
tüntetettjeit és a testvérvárosok küldöttségét 
köszöntötte, majd valamennyi jelenlévőt. Be-

szédében Szent István királyunk örökségéről, 
valamint azokról az eszmékről  beszélt, ame-
lyekkel  Magyarország jövőjét megalapozta. 
A város első embere szónoklata végén István 
király Szent Imre herceghez írt intelmeit idéz-
te: „ Mert az egy nyelvű és egy szokású ország 
gyenge és esendő. Ennél fogva megparancso-
lom Neked fi am, hogy a jövevényeket jóakara-
túan gyámolítsd, és becsben tartsad, hogy ná-
lad szívesebben tartózkodjanak, mint másutt 
lakjanak.” 

Az esemény a kitüntetések átadásával foly-
tatódott. Idén három szervezet – az Aszódi 
Mentőállomás, az Aszódi Rendőrőrs valamint 
az Aszódi Katasztrófavédelmi Őrs - munka-
társai vehettek át Polgármesteri Dicsérő Okle-
velet a város első emberétől.

Az ünnepség a Barokk Zenekar műsorával 
folytatódott, majd a Szózat hangjaival zárult.

Szent István napi ünnepség: ma is mértékadó első királyunk öröksége

AZ ÉRTÜNK SZOLGÁLÓK VEHETTEK ÁT 

KITÜNTETÉST
A Himnusz hangjaival kezdődött, majd ökumenikus istentisztelettel foly-
tatódott az augusztus 20-án 10 órakor tartott Szent-István napi váro-
si ünnepség. Az egyházi szertartást ezúttal azonban ajándékátadás is 
megelőzte. A Podmaniczky Júlia Nőegylet tagjai ugyanis erre az alkalom-
ra egy ünnepi, aszódi motívumokkal díszített asztalterítőt készítettek, 
amelyet Szilágyi Zita, a nőegylet elnöke és Kovács Ferencné, a szervezet 
elnökhelyettese adott át Sztán István polgármesternek. 

2015. augusztus 19-én a Podmaniczky Jú-
lia Nőegylet Dr. Dulai Sándorné szadai népi 
iparművész munkáiból rendezett kiállítást a 
TaGOK-kal közös rendezésben, az Aszódi Di-
ákszalonban. A Nőegylet tagjai az alkotó ipar-
művész mentorálásával elkészítették és kihí-
mezték Aszód Város Ünnepi terítőjét, mely első 

alkalommal a kiállításon volt látható. A terítő 
mintáját és színvilágát Petrás Anna Galga menti 
hímzésmintáiból gyűjtötték ki a nőegylettagok. 
A kiválasztott aszódi hímzésminta rózsaszín 
és zöld színvilágú annak ellenére, hogy a Pet-
rás könyvben ez a Galga menti fehérhímzések 
kategóriájába tartozik. Több, mint féléves elő-

készítő és alkotómunka eredményeként készült 
el a terítő. Három részből áll: Egy azsúrozással 
elkészült fehér vászonterítő, egy hímzett asztal-
közép és 6 db asztalszalvéta. Ez utóbbi már a fel-
szeletelt kenyerek tálalásához készült. A terítőt 
Dulai Éva azsúrozta, az asztalközép terítőt Fer-
csikné Szilágyi Ramóna, a szalvétákat Budavári 
Erika hímezte. A hímzésminta felkutatásában 
Kádárné Jeney Judit, a hímzőfonalak és anyag-
beszerzésében, a hímzőórák megteremtésében, 
majd a szervezési, menedzselési munkában a 
nőegylet többi tagja is részt vett: Kovács Ferenc-
né Erzsike, Dr. Répássyné Veres Ágota, Fischlné 
Vékey Gabriella, Varga Jánosné Marika, Turek 
Ildikó és Szilágyi Zita Mária. Ez egy közös team 
munka volt, amit nagy örömmel és lelkesedés-
sel végeztünk.

Az ünnepi terítőt 2015. augusztus 20-án a 
Nőegylet elnöke Szilágyi Zita és elnökhelyet-
tese Kovács Ferencné ünnepélyesen átadták 
a város vezetőjének, Sztán István polgármes-
ternek, abból a célból, hogy a városvezetésnek 
legyen módja használni a terítőt bármely váro-
si ünnepi rendezvényen. A terítő ünnepélyes 
felavatására az újkenyér ünnepén került sor. 
Sztán István polgármester örömét és köszöne-
tét fejezte ki a civil szervezet közösségteremtő 
és értékteremtő munkájáért. 

ELKÉSZÜLT ASZÓD VÁROS ÜNNEPI TERÍTŐJE
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Egészség

Az állapotfelméréseknek több fajtája van, leg-
népszerűbb a mágneses sejtrezonanciás vizs-
gálat. Egy speciálisan erre a célra kifejlesztett 
készülék mindössze egy perc alatt feltérképezi 
az egész szervezetet, majd különböző szem-
pontok alapján megmutatja, hol tapasztalható 
eltérés a normál átlaghoz képest. Természete-
sen a készüléket csak képzett személy kezelhe-
ti, aki mintegy 30-40 perc alatt összefoglalja az 
eredményeket, majd javaslatot tesz a problé-
mák megoldására.

Mivel az orvosok általában egy konkrét be-
tegséget vizsgálnak – nyilván amivel hozzájuk 
fordulunk, és ami a szakterületük, – nem tudják 
komplexen nézni az egész szervezet állapotát. 
Ehhez számos további vizsgálatra, vérvételre, 
stb. lenne szükség, ami rengeteg időbe telik.

Az állapotfelmérés során fény derülhet olyan 
problémára, ami esetleg befolyással van más 
szervek működésére, sőt fi gyelmeztet a lelki 
eredetű betegségekre is, amelyek megfelelő 
kezelés nélkül előbb-utóbb fi zikai tünetekhez 
vezetnének.

Azoknak, akik rendszeres gyógyszerszedők, 
nem kell mesélni a gyógyszerek káros mellék-
hatásairól. Az  állapotfelmérés során ajánlott 
termékek 100%-ban természetes eredetűek, 
melyeket biztonsággal szedhetünk, hiszen ká-
ros mellékhatásoktól mentesek, rendkívül jó 
felszívódásúak, és már akár pár nap után kifej-
tik pozitív hatásukat.

Ma már annyiféle vitamin és táplálék kiegé-
szítő van forgalomban, hogy ember legyen a 
talpán, aki eligazodik köztük. Honnan tudjuk, 

mi való nekünk, melyiknek jobb a felszívódá-
sa? Ebben is segít az állapotfelmérés, hiszen itt 
mindenki személyre szabott tanácsot kap az 
eredményeinek megfelelően.

Szerencsére mindehhez nem kell messzi-
re utazni, vagy hónapokig várakozni, mert 
Kartalon a Kuckó Sóbarlang és Egészség-
centrumban hetente szervezünk állapotfel-
mérést. A  bejelentkezés telefonon, történik, a 
(+36) 30 641 4253-as számon.

A felmérést 14 év felettieken tudjuk elvégez-
ni, a gyermekek részére a szülővel folytatott 
konzultációt követően tudunk étrend kiegé-
szítőt ajánlani. A  vizsgálat hossza a tanács-
adással együtt 45-50 perc, ára pedig 1.500 Ft.

Az  állapotfelmérésről bővebben olvashat 
a  www.kuckosobarlang.hu/allapotfelmeres 
 oldalon.

(x)

ÁLLAPOTFELMÉRÉS – 
AVAGY MIT ÁRUL EL RÓLUNK A TESTÜNK 

EGY PERC ALATT?
Manapság egyre többet hallani a természetes gyógymódok előnyeiről, 
de a sokszor ellentmondásos információk miatt nehéz eldönteni, hogyan 
is induljunk el ezen az úton. Ebben nyújt óriási segítséget egy egyszerű, 
gyors és fájdalommentes állapotfelmérés.
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Újabb lépés a helyi 
esélyegyenlőség megteremtése 

ügyében

„KATTINTSUNK 

EGYÜTT”

A program célja:

Az idős, 60 év feletti személyek is képesek 
legyenek arra az információ megszerzésé-
re, amire szükségük van. Legfőbb célunk 
az infokommunikációs akadálymentesítés 
megteremtése az idős emberek számára.

A programban részt vehetnek:

• a tanulásra motivált 60 év feletti nők és 
férfi ak egyaránt, akiket érdekel a számí-
tógép-használat, az internet világa,

• akik igénylik a napi aktuális informáci-
ók megszerzését,

• akiknek gyermekeik, unokáik távol dol-
goznak és a kapcsolattartás érdekében 
hasznos az internet használat.

Ha mozgáskorlátozott, vagy ágyhoz kötött 
beteg, vagy gondot okoz az oktatási hely-
szín felkeresése- akkor is jelentkezhet, ui. 
diák-önkéntesek segítségével az otthonuk-
ban szervezzük meg a segítséget. 

Várjuk azon helyi gimnáziumban tanuló 
fi atalok jelentkezését, akik közösségi szol-
gálatot vállalnak, akik önkéntes munkájuk 
során segítséget vállalnak az idős emberek 
számára az informatika egyszerűbb meg-
értése céljából. A két generáció együttmű-
ködését fi gyelembe véve mind a két csoport 
tanulhat a másik tapasztalataiból/megszer-
zett tudásából, gondolkodásmódjából.

Várjuk azon pályakezdő munkanélküli 
fi atalok és/vagy munkanélküli értelmi-
ségiek vagy a technika vívmányait már jól 
használó nyugdíjas személyek jelentkezését, 
akik önkéntes munkával segítenék az arra 
rászorulókat az ismeretek elsajátításában.

A program várhatóan 2015.11. 02-tól in-
dul heti 2*2 órában, összesen 16 alkalom-
mal turnusonként.

Jelentkezni lehet 2015.10.30-ig:
Kistérségi Gondozási Központ: 
Varga Jánosné intézményvezető
az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
(+36) 28 400 103
kozpont@szocgond.aszod.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS TÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

Aszód város önkormányzata 2015. februárjában hozott döntést arra 
vonatkozóan, hogy a településen szociális térképet kell elkészíteni. 

A Sztratégosz Intézet került megbízásra a szociális térkép elkészítésére. A felmérés 2015. júliusá-
ban és augusztusában zajlott, az elemzés és a szociális térkép 258 válaszadó (A 18 feletti lakosság 
5 %-a) adatai alapján készült el.

A felmérés arra összpontosított, hogy melyek a megoldásra váró helyi szociális problémák, mi-
lyen módon lehetne ezeket kezelni, hogyan működik a helyi szociális ellátórendszer és mit lenne 
célszerű változtatni ezen.

A tanulmányt a Szociális Kerekasztal megjelent tagjai részére a kutatást végző intézet vezetője 
ismertette.

A teljes tanulmány, a részletes kutatási eredmények a www.aszod.hu oldalon megtekinthető.

Sztán István
polgármester

Ám nem csak a megnövekedett költségek és a 
központi támogatás elmaradása miatt van baj-
ban a cég, hanem a lakossági befi zetések elmara-
dása miatt is. Mintegy 660 milló Ft-ra  rúg az az 
összeg, amit a szolgáltatást igénybe  vevők nem 
fi zettek be. A nyár elején minden háztartás – így 
az aszódiak is – kaptak egy levelet, amelyben a 
cég jelezte, a továbbiakban csak azokat a kuká-
kat  hajlandóak  elszállítani, amelyekre rá van 
ragasztva a szerződéskötést, illetve a befi zetetést 
igazoló éves matrica. A legutóbbi képviselő-tes-
tületi ülésen Sztán István polgármester elmond-
ta,  városunk polgárai 16 millió Ft-tal tartoznak 
a Zöld Híd Régió Kft -nek, amely véleménye 
szerint tisztességgel elvégzi a szolgáltatást. Arra 
kért mindenkit, hogy igyekezzenek befi zetni a 
hátralékokat, hiszen ez mindannyiunk érdeke.

Sajnos az is előfordult, hogy akitől nem vit-
te el a szolgáltató a szemetet, az egyszerűen 

fogta és a zöldterületre öntötte a hulladékot. 
Volt, aki  eltüzelni próbálta az el nem vitt sze-
metet. Sztán István polgámester ezt a maga-
tartást  erkölcsileg tisztességtelennek nevezte  
a többi polgárral szemben, mivel egyrészt  
szennyezik a környezetet, másrészt ilyenkor 
az önkormányzat kénytelen saját költségén 
– vagyis az adót fi zetők pénzén elszállítatni, 
miközben ezt az összeget más, hasznosabb 
dologra is lehetne költeni.  

A város első embere szólt a az önkormányzat 
kinnlevőségeiről is. Településünk számos pol-
gára van elmaradva a  lakbérekkel. A tartozás 
összege  közel hatmillió Ft. Akad olyan bérlő, 
aki egymaga több százezer Ft tartozást halmo-
zott fel.  Amennyiben ezt a város nem tudja 
behajtani, a képviselő-testület a kilakoltatásról 
fog dönteni. 

R. Z.  

Sokan az önkormányzat felé is tartoznak

KINNLEVŐSÉGEK NEHEZÍTIK 

A ZÖLD HÍD RÉGIÓ KFT. MŰKÖDÉSÉT
Továbbra sem kapta meg a térségünkben a kommunális hulladék elszál-
lítását és feldolgozását végző  Zöld Híd Régió Kft. azt az állami segítsé-
get, amely a további feladatellátáshoz szükséges volna. 

ELMARAD A NÉMETORSZÁGI LÁTOGATÁS
Mintegy 15 fős aszódi küldöttség indult volna szeptember 30-án németországi testvérváro-
sunkba, Obernburgba,  eleget téve Fieger Dietmar polgármester még májusban, a Főzzünk 
együtt! aszódi rendezvényen tett meghívására. Sztán István polgámester arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy mivel a migrációs helyzet miatt arra lehet számítani, hogy mind Ausztriá-
ban, mind Németországban nehezebben lehet haladni,  és a határállomásokon is dugókra 
várhatók, az utazás időtartama jelentősen meghosszabbodna, ezért lemondták azt. A két 
polgármester így valószínűleg csak 2016. januárjában, az Aszód várossá avatásának 25. év-
fordulója alkalmából rendezendő ünnepségen találkozik újra. 
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Az ifj úsági napon a Gondozási Központhoz 
tartozó tizenegy településről kiválasztott gye-
rekek vehettek részt, jutalomkirándulásként.  
A lovas tanyát a gyermekek Katona Szabolcs 
jóvoltából vehették birtokba, aki ingyen bizto-
sította a rendezvény számára a helyszínt..

A szervezés több hónapos előkészületet 
igényelt. A Kistérségi Gondozási Központ 
segítségére volt Aszód Város Önkormányza-
ta, Hévízgyörk Önkormányzata, valamint a 

hévízgyörki Művelődési Ház, a Hévízgyörki 
Petőfi  Sándor Általános Iskola és a Sün Balázs 
Óvoda dolgozói, akikkel közösen állították 
össze a programokat. 

A nap megnyitóval kezdődött, amelyen részt 
vett Sztán István, Aszód Város polgármeste-
re és Bazan Tibor Hévízgyörk polgármeste-
re. Aszód első embere  megnyitó beszédében 
köszöntötte a résztvevő gyerekeket, és azt kí-
vánta, hogy mindenki jól szórakozzon a ren-

dezvényen. Bazan Tibor köszönetet mondott 
Katona Szabolcsnak, hogy helyet biztosított 
a rendezvénynek és Kocsis Katalinnak a több 
hónapja tartó szervezői munkájáért.  

Ezt követően csoportokba rendeződve vehet-
tek részt a gyerekek a programokon, melyek 
között szerepelt lovaglás, akadályverseny, arc-
festés és kézműves foglalkozás is. A hévízgyör-
ki Általános Iskola akadályversennyel és népi 
játékokkal várta a vendégeket. Az óvoda dol-
gozói kézműves foglalkozásokkal készültek. A 
kisebbek nagy örömére arcfestő és lufi  hajto-
gató is érkezett velük. A lovastanya jóvoltából 
mindenki lovagolhatott és az ott lévő állatok-
kal is megismerkedhettek. Aki pedig megunta 
ezt a programot, az sólyomröptetésen vehetett 
részt. A nap végén a gödöllői kutyakiképző is-
kola tartott bemutatót, ahol az iskolában tanu-
ló kutyák mutatták meg tudásukat. 

Pintér Dávid

A mindennapok gondjaiból szakadhattak ki a gyerekek

GALGA MENTI IFJÚSÁGI NAP HÉVÍZGYÖRKÖN 
Augusztus 8-án hatodik alkalommal került megrendezésre a Galga-menti 
Ifjúsági Nap a Kistérségi Gondozási Központ szervezésében. Az ifjúsági 
napra a Gondozási Központhoz tartozó tizenegy településéről több mint 
80 gyermeket vártak a szervezők. Idén először szabadtéri helyszínen 
vehettek részt a programokon, a hévízgyörki lovas tanyán. 

Erre Sztán István polgármester levélben kér-
te fel őt, tekintettel arra, hogy több, mint egy 

esztendő telt el a honatya megválasztása óta. 
A beszámoló azonban elmaradt, ugyanis 

 Vécsey László  – miután a képviselő-testüle-
ti ülés meghívói postára kerültek – levélben 
mentette ki magát azzal, hogy a jelzett napon 
hivatalos elfoglaltságai lesznek. A város pol-
gármestere jelezte, a soron következő képvi-
selő-testületi ülések mindegyikére meghív-
ja, egyben felkéri a honatyát, számoljon be a 
választókerülete és Aszód érdekében végzett 
tevékenységéről. 

ELMARADT AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ BESZÁMOLÓJA

Lapunk nyomdába kerülésének idő pontjában, szeptember 17-én  ülésezett 
Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete. A  képviselő-testületi 
ülés első napirendi pontja Vécsey László országgyűlési képviselőnek a 
beszámolója lett volna. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Aszód Falujárók útja 5/7 II. lh 
1. emelet 3. szám alatti ingatlan 
értékesítésére 

Az ingatlan műszaki ismertetése:

Megnevezése: társasházi lakás
Tulajdonos: Aszód Város Önkormányzat
Vagyonkezelő: Aszód Város Önkormányzat
Alapterülete: 19, 31 négyzetméter 
Helyiségek: 1 szoba, főzőfülke, előtér, WC
Komfortfokozata: félkomfortos (víz, villany, 
csatorna, cserépkályha fűtés)
Állapota: felújítandó

A pályázati ajánlatot zárt borítékban Aszód 
Város Önkormányzat „Aszód Falujárók útja 
5/7 II. lh 1. emelet/3. szám alatti, Aszód bel-
terület 1357/48/A/26 hrsz-ú ingatlan értéke-
sítése” jelige feltüntetésével két példányban 
(egy eredeti, egy fénymásolat) magyar nyelven 
Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód Sza-
badság tér 9. címre kell benyújtani a Titkárság-
ra (I. emelet 27. ajtó)

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2015. október 9. 16 óra
A pályázaton részt vehetnek magánszemé-
lyek, magánszemélyek jogi személyiség nél-
küli társaságai és jogi személyek egyaránt, 
amelyek ellen nem folyik csőd, vagy felszá-
molási eljárás és nincs köztartozása – az erről 
szóló NAV és helyi adó igazolást csatolja, va-
lamint nem áll felszámolás, illetve végelszá-
molás alatt. 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

• ajánlati biztosíték: a minimális vételár 1 
%-a (22.000 Ft), amely az alábbi számlára 
fi zetendő: Aszód Város Önkormány-
zat Költségvetési elszámolási számla,  
12001008-00169993-00100004. Az ajánlati 
biztosíték összege a nyertes pályázó esetén 
a vételárba beszámításba kerül, a többi pá-
lyázó esetén visszafi zetésre kerül az eljárást 
követő 5 napon belül. A befi zetést igazoló 
szelvényt a pályázati dokumentációba 
kérjük beletenni.

• A kitöltött pályázati adatlapot
• A pályázó jelölje meg az ingatlan használa-

tának célját. 

Az ingatlan adás-vételi szerződés megkötése a 
pályázat elbírálást követően történik, ameny-
nyiben a pályázat nyertese a vállalt összeg befi -
zetés megtörténtét igazolja. 

A pályázatot az az ajánlat nyeri meg, amely a 
Képviselő-testület határozata szerint összessé-
gében a leginkább szolgálja Aszód Város Ön-
kormányzatának vagyongazdálkodási kon-
cepcióját és városfejlesztési stratégiáját. 

A vételár kiegyenlítése kizárólag forintban, 
egy összegben történhet.

A pályázati ajánlat esetében hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

A pályázati ajánlatok bontása zártkörűen, a 
soron következő Ügyrendi Bizottsági ülésen a 
Polgármesteri Hivatalban történik. 

A pályázat nyilvános eredményhirdetésére a 
soros testületi ülésen kerül sor. 

Pályázni legalább a meghirdetett minimálár, 
vagyis 2,2 millió Ft, azaz kettőmillió-ket-
tőszázezer Ft megajánlásával lehet.
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XXIV. XXIV. 

ASZÓD FESZTIVÁLASZÓD FESZTIVÁL

Immáron  24. alkalommal adott lehetőséget az Aszód Fesztivál 
a város és környéke lakosságának, hogy egy kicsit kiszakadjon a 
mindennapokból, és felhőtlenül szórakozzon: nézze a műsorokat, 
jókat egyen és beszélgessen. A Fesztivál hangulatát nehéz vissza-
adni, ezért a szavak helyett inkább beszéljenek a képek...
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Hitélet

2006 júliusában azzal a szándékkal indítottuk 
első ökumenikus napközi táborunkat, hogy 
segítséget nyújtsunk azoknak a szülőknek, 
akiknek évente visszatérő gondot jelent gyer-
mekeik elhelyezése, tartalmas foglalkoztatása 
a hosszú nyári szünetben. A kezdeményezés 
nem várt sikerrel járt, már a második évben ki-
nőttük a Művelődés Házának kistermét, majd 
az evangélikus gimnázium auláját is. A végső 
megoldást a római katolikus Hitéleti Központ 
megnyitása, majd 2010-ben a 2. turnus beindí-
tása jelentette, aminek eredményeként 5 éven 
keresztül évente 100-nál több gyermeket tud-
tunk fogadni, foglalkoztatni, szeretgetni.

Elkövetkezett a 10. év, 2015, ami számvetésre 
késztetett minket. A tíz év alatt az eredeti szer-
vezőgárda kettévált a két turnusra, új lelkes, és 
elkötelezett önkéntesek csatlakoztak, akiknek 
immár nem kérdés, hogy a nyári szabadságuk-
ból néhány órát, néhány napot, vagy egy egész 
hetet erre áldozzanak.  És ma már a gyerekek is 
tudják, mi az, hogy ökumenikus…

A jubileum felhívta azonban a fi gyelmet 
arra is, hogy mi sem leszünk fi atalabbak, las-
san át kell adnunk a szolgálatot a következő 
generációknak. Szerencsére van olyan kortárs 
segítőnk, aki tizedik éve hűségesen szolgálja a 
tábor ügyét, vagy olyanok, akik táborozóként 

kezdték, de szolgálattevőként folytatták. Ben-
nük látjuk a jövő reménységét. 

A tizedik tábort azonban mi, alapítók, és 
ős-önkéntesek, mégis szerettük volna együttes 
szolgálattal ünnepelni. Ezért hirdettünk erre 
az évre csak egy turnust, az első- és második 
osztályosoknak, hiszen ők azok, akik legin-
kább felügyeletre szorulnak.

Mint minden évben, most is volt egy jelmon-
datunk: „Légy Istennek virágszála, ne savanyú 
uborkája.”

Ha azt, amit Jézus Krisztus örökségül hagyott 
nekünk, örömhírnek, görögül evangéliumnak 
nevezzük, akkor ez az öröm kell, hogy átjárja a 
lelkünket, hogy aki látja a mosolygó virágszá-
lakat, elgondolkodhasson, mi lehet az alapja 
ennek a vidámságnak, derűs reménynek. 

Az örömhírrel ebben az évben a tékozló fi ú 
történetén keresztül ismerkedtünk. Beleélhettük 
magunkat a fi ú, az apa, a testvér szerepébe, hogy 
továbbgondolhassuk: ha egy földi apa ilyen sze-
retettel vár haza egy lázadó gyermeket, vajon mi-
lyen szeretettel várhat minket a Mennyei Atya?

Az igazi testvéri szeretetet pedig, ami a vér 
szerinti kapcsolatokon túlmutat, a közös kéz-
műves foglalkozásokon: gyöngyfűzés, fakar-
kötő- és monotípia-készítés, fonalgrafi kázás, 
bögrefestés, papírvár-építés, dúdoló-faragás, 

sóliszt-gyurmázás, szórejtvény-fejtés, fonalba-
ba-és pillangókészítés valamint sakkjátszmák 
folyamán, illetve a kirándulás kihívásai köze-
pette gyakorolhattuk. Az akadályokat az egyé-
ni erőfeszítéseken túl imádságban, és a Cso-
dapatika nagyhatású gyógyszerei segítségével 
igyekeztünk legyőzni. Példaként állt előttünk 
az ebéd utáni mesék és Oksza néni bábszín-
háza hőseinek helytállása a próbatételekben. 
Természetismeretünket vicces és játékos for-
mában az Állatijó bemutató tökéletesítette.

Van tehát miért hálát adnunk. Az átélt kegyel-
meken kívül, amit a Mennyei Atyának köszö-
nünk, köszönjük angyalainak segítségét is: a ven-
déglátást Gyurkovics István atyának és az Adámi 
családnak, az áhítatok elgondolkodásra késztető 
igehirdetését a lelkész testvéreknek, anyagi felté-
teleink meglétét pedig az aszódi keresztény gyü-
lekezeteknek köszönjük, akik minden évben az 
ökumenikus imahét perselybevételét erre a célra 
ajánlják fel, és mindazoknak a híveknek, szülők-
nek, akik ehhez szintén hozzájárultak.

A háttérből számos további angyal támoga-
tott minket imájával, vagy állt a hőségben a 
forró sütő mellé, hogy ebéd után süteménnyel 
kényeztesse a táborozókat.

Végül, de nem utolsó sorban köszönet min-
den önkéntes: a felnőttek, a kortárs segítők, a 
közösségi szolgálatos ifj ak fáradozásáért, akik 
mind azon dolgoztak, hogy egy kis ízelítőt ad-
janak a Mennyei Atya szeretetéből. 

Jó látni, hogy a láng, amit meggyújtottunk 
2006-ban, „továbbharapózott”: van már evan-
gélikus és önkormányzati napközis tábor is, 
hogy a könyvtár-táborokról ne is beszéljünk - 
egyre több lehetőség kínálkozik a dolgozó szü-
lők számára gyermekeik nyugodt szívvel való 
elhelyezésére. Ha ezek megszületésében egy 
kicsi részünk volt – hálás szívvel köszönjük, és 
csak ennyit mondhatunk:

„…Egy lángot adok, ápold, add tovább 
És gondozd híven...”

Lorencz Klára

EGY LÁNGOT ADOK, ÁPOLD, ADD TOVÁBB…
    „…Egy lángot adok, – én is kaptam azt 
        Messziről, mint egy mennyei vigaszt, 
        Egy lángot, amely forraszt s összefűz…”
         (Reményik S.: Öröktűz)

APRÓHIRDETÉS
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit  őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, mielőtt  szalagra rögzített emlékei örökre elvesz-
nek!  Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban átad-
juk!  „Hogy a múlt jelen legyen!” (+36) 20 824 4687

☐ Telek eladó! Aszód Bethlen Gábor utca 50. Érdeklődni: (+36) 70 231 4403.

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

☐ Kiállítás-kivitelezéssel és bútorgyártással foglalkozó cég asztalost keres. (+36) 70 431 7718
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Iskolai élet

A „gólyák” reggel nyolcra „szálltak” új fész-
kükre, érkeztek meg a Petőfi be. A regisztráció 
után osztályonként bevonultak kijelölt terme-
ikbe. A segítők tagozat és évfolyampólókat 
osztottak mindenkinek, majd körbevezették 
új társaikat az intézményben. Az egyik cél 
éppen ez volt: ismerkedés az iskolával, majd 

egymással a tantermekben. Erre a legjobb kö-
zösen ügyködni egy plakáton, s egy jelmonda-
ton vagy csatakiáltáson, melyet majd be is kell 
mutatni a zsűrinek. Minderre már az udvaron 
került sor, ahol sorversenyek is fokozták a han-
gulatot. Ügyességi, szórakoztató játékokon 
kellett bizonyítani az osztályok és tanulóik 

rátermettségét: „gólya viszi a fi át”, futás lóha-
lálban gólyalábon, lufi borotválás, zizi evés kéz 
nélkül. Temérdek ötlet… Jó móka!!!

Délben szerencsére nem békacomb volt a 
menü, hanem a tanárok gulyáslevessel kedves-
kedtek a gólyáknak és a segítőknek. Finomra 
sikerült a tanár-kukták főztje.

Az ebéd és a pihenés után számháborúzással 
folytatódott a nap. Kemény csaták zajlottak. 
Sok-sok csel, huncutság kellett a rejtőzködés-
hez, számleolvasáshoz. Izgalmas volt. Bár a 
zsűri bölcsen úgy döntött, hogy a játék tiszta-
sága miatt ettől a részeredményektől eltekint.

Az osztályok nemcsak ügyességüket, hanem 
műveltségüket is megmutathatták a tornate-
remben megrendezett többfordulós műveltsé-
gi vetélkedőn. Lám, a gondolkodásban is meg 
lehet izzadni, ki lehet fáradni. Megérdemelték 
tehát a gólyák a friss péksüteményt, az óriás 
kakaós csigákat uzsonnára.

A gólyanap fénypontja az eredményhirde-
tés és a tréfásan komoly, ünnepélyes eskütétel 
volt. Tökéletes lezárása ennek a felejthetetlen 
napnak.

2016-ban a most már felesküdött PSG-sek 
gondoskodhatnak a következő generációs gó-
lyák fészekcsalogatójáról.

Barabás Bianka Anna
10.A

GÓLYÁK A PSG TÁBORÁBAN
Ha szeptember, akkor a PSG-ben gólyatábor és gólyaavatás. Mélykúti 
Kinga tanárnő, valamint Bagó Letícia 11. A osztályos tanuló és a DÖk 
szervezték meg a 2015-ös fergeteges hangulatú gólyanapot.

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
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

Szeptember  26-27.:  
 Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718

Október   3–4.:
 Dr. Márton János (+36) 30 400 9819

Október 10–11:.
 Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

Október 17–18.:  
 Dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319

Október 23–25:
 Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529

Október 30 – november 1.
 Dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319

Közélet

A munkálatok során 1200 m3 aszfaltot, 1000 
m2 térburkolatot, 700 m3 CKT burkolati réte-
get, 900 m szalagkorlátot és 68 prizmát hasz-
náltak fel, továbbá három buszöblöt alakítottak 
ki, melyekhez járda vezet. Két gyalogátkelőhely 
is létesült, a körforgalmat pedig közvilágítással 
látták el. A kivitelező cég munkáját nehezítette, 
hogy Gödöllő felől Aszód felé lejt az út. Emiatt 
1200 m3 földet kellet megmozgatni a munká-
latok során. A beruházásnak köszönhetően a 
magyarországi főúthálózat egyik fokozottan 
balesetveszélyes kereszteződése szűnt meg.

A hivatalos átadó ünnepségen Vécsey Lász-
ló, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, 
hogy a Galga-mente megújult, szép kapuja hi-
vatalosan is él. A honatya ismertette a csomó-
pont hosszan elnyúló, hányatott, több, mint egy 
évtizedes történetét, melynek az augusztus 10-i 
átadó ünnepség lett a szerencsés végpontja. 

Az eseményen  részt vett Tasó László, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspoliti-
káért felelős államtitkára is, aki átadó beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy legalább negyvenezer 
ember örül a beruházásnak, akik korábban 

nap, mint nap rossz érzéssel közeledtek a ke-
reszteződéshez, hiszen fejfák emlékeztettek a  
halálos balesetekre. Bejelentette, hogy a bagin 
túl a Magyar Közút Kht. további 22 veszélyes 

kereszteződést alakít át körforgalommá. 
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója a 
körforgalom műszaki adatait ismertette, majd 
köszönetet mondott a tervező partner Kft .-
nek, a kivitelező ÁR-LA Magyarország Kft .-
nek, Nagy Szilviának, a NIF projektvezetőjé-
nek és azoknak a munkásoknak, akik lehetővé 
tették, hogy elkészüljön a körforgalom.

A beruházást a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium megbízásából a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházásaként az 
ÁR-LA Magyarország Kft . valósította meg 
365.031.422 Ft-ból, hazai költségvetésből 5 
hónap alatt.

Pintér Dávid 

HIVATALOSAN IS BIRTOKBA VEHETTÜK 

A KÖRFORGALMAT

Augusztus 10-én hivatalosan is átadták a bagi körforgalmat a 3-as szá-
mú főút és a 3105-ös jelű út találkozásánál, ahol 2008 és 2014 között 
11 személyi sérüléssel járó baleset történt. Ezek közül kettő halállal 
végződött, míg öt súlyos, négy pedig könnyű sérüléssel járt.  A csomó-
pont átalakítására emiatt már rég igény mutatkozott. A 2014. január-
jában bejelentett beruházás egy év késéssel, 2015. március 9-én indult.

Fotó: AR-LA Kft .
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Vegyes

25 ÉVE ÍRTUK
Aszód s a város. Ezzel a címmel írt cikket Bagyin József akkori taná-
cselnök az Aszódi Tükör 1990. szeptemberi számának címoldalára. 
Írásában beszámolt arról, milyen változás ment végbe azt követően, 
hogy 1966-ban Aszód megszűnt járási székhely lenni, s hiába ma-
radt továbbra is a térség  központja, az azzal kapcsolatos elvárások-
nak képtelen volt eleget tenni. Egy idő után mégis elindult a közmű-
vesítés, és egy 1987-ben készített felmérés már azt mutatta, Aszód 
intézményeinek működtetése  és infrastruktúrája városi szintű, ami 
jó alapja lehet a további fejlődésnek. Az írás azzal zárult, hogy 1990. 
június 30-án benyújtották az Aszód rangját eldöntő pályázatot.    

A Tanácsi hírek című rovat arról számolt be, hogy a testület 
rendkívüli ülésen döntött a nagyközség új címeréről, zászlójáról 
és arról rendeletet alkotott. Ma is az akkor elfogadott jelképeket 
használjuk. 

Baráti kapcsolatok címmel Detre János evangélikus esperes ar-
ról számolt be, hogy az aszódi evangélikus gyülekezet fi ataljai a 
Helsinki Dómtemplomi gyülekezet fi ataljait fogadták. A 15 ven-
dég az itt töltött egy hét alatt nemcsak Aszóddal, hanem az or-
szág nevezetességeivel is megismerkedhetett. Ajándékként a fi nn 
vendégek egy aszódi fi atalt kéthónapos helsinki  tanulmányútra 
hívtak meg. 

Az olvasók a szeptemberi számból azt is megtudhatták, kik pá-
lyáznak az őszi helyhatósági választáson megszerezhető polgár-
mesteri székbe, illetve az önkormányzati képviselői tisztségre. 
A település vezetői tisztére hárman jelentkeztek: Bagyin József 
tanácselnök függetlenként, Pénzes Ferencné az MDF jelöltjeként 
és Tolmácsi Miklós független jelöltként. 

R. Z.

„A gyerekek olyanok, mint a madarak, szükségük van fészekre…”
(Maggie Gobran, az emberi jogok harcosának gondolata )

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: T)  12. Királyi szék  13. 
Létezik  14. Dinamit darab!  15. Könny, angolul 16. Felmenőnk  17. Hím 
állat 18. Férfi név  20. Magyarország autójelzése  21. Futómadár  22. Sugár 
jele  23. Kén  24. Hüvelyes növény  26. Iljusin  27. Vágóeszköz  31. Férfi név 
33. Joule  34. Kálium  35. Eszmény  37. Svéd zenekar volt  39. –ve párja  41. 
Becézett uborka  42.  Dehogy!  43. Nitrogén  44. Menet közepe!  46. Olasz 
autójel  47. Hun király  51. Verssor végén cseng  52. Állati fekhely  53. Dal  
54. Ilyen csiga is van  55. Derékszíj  56. Levélszőnyeg  57. Balatoni város 
Függőleges: 1. Kórház jele  2. Tesó betűi, keverve  3. Stájerország székhelye  
4. Észak-angliai város  5. Néma Rena!  6. Spanyol autójel  7. Kenyérsütő 
kisiparos  8. Nem áll  9. Liter  10. Sportszer márka  11. Hiányos dinamit!  
15. Garat  16. Légüres tér  19. Földet túr  20. Sok szappanbuborék  24. Tán-
cos est  25. Kígyóféle  28. Liter  29. Lítium  30. Üreg a fában  31. Ági betűi, 
keverve  32. Néma rab!  36. Ilyen hal is van  38. Bór  39. Madár  40. Női név  
42. Keresztül  45. … és a detektívek (Erick Kästner regénye)  47. Tiszti rang  
48. Téves darab!  49. Elfut  50. LERL  52. Védő  55. Számjegy  56. Halszelet!  
58. Névelő  59. Nitrogén  60. Egye!
      -  fné  –  

Augusztusi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „de nem reménytelen.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Nagy István  ( Kondoros tér 47.) és Urban-
csek Józsefné  (Nyár utca 10.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2015. október 10-ig  szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság 
tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

REJTVÉNY
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Sport

 2015. október 17. szombat

GALGAMENTE TÚRÁK
A Galga Természetbarát Egyesület idén harmadik alkalommal rendezi meg a Galgamente teljesítménytúrákat. 
A túra célja az Aszód környéki természeti értékek bemutatása, melyek egy része magántulajdonban van, 
azonban a túra alkalmával látogatható.

Választható távok:

Táv Rajt hely Cél hely Rajtidő Táv Szint emelkedés Szintidő Nevezési díj
Galgamente 50 Aszód Aszód 6:00 – 7:00 52,2 km 1212 m 14 óra 1.000 Ft/fő
Galgamente 40 Aszód Aszód 6:00 – 7:30 39,2 km 920 m 10,5 óra 900 Ft/fő
Galgamente 30 Aszód Aszód 7:00 – 8:30 29,7 km 713 m 9 óra 800 Ft/fő
Galgamente 20 Aszód Aszód 7:00 – 10:00 19,5 km 313 m 7 óra 600 Ft/fő

Galgamente 15 Aszód Aszód 7:00 – 10:00 13,3 km 191 m 6 óra 500 Ft/fő

Galgamente 25A Aszód Acsa 6:00 – 7:00 26,2 km 624 m 7 óra 700 Ft/fő

Galgamente 25B Acsa Aszód 12:00 – 13:00 26,1 km 588 m 7 óra 700 Ft/fő

Az aszódi rajt helyszíne a vasútállomás (Aszód, 
Baross tér 1.), az Aszódra visszaérkező távok a 
Butykos kocsmában (Aszód, Kondoros tér 2.) 
érnek véget.
Az acsai rajt és cél helyszíne a Bikás Söröző 
(Acsa, Kossuth Lajos u. 42.)
Az útvonalon több helyen és a célban a részt-
vevőket frissítővel kínáljuk.
A nevezési díjból Galga menti diákoknak, Gal-
ga menti lakosoknak, TTT tagoknak, Magyar 
Turista Kártyával rendelkezőknek 100 Ft ked-
vezmény.  10 fős iskolai csoportok esetében egy 
kísérő nevezési díj nélkül indulhat.

Az aszódra érkező távok esetében 400 Ft/adag 
áron meleg étel rendelhető a túra rajtjaiban, 
mely déltől fogyasztható az aszódi célban!

A Galgamente 50 túra útvonala: Aszód – 
Hosszú-völgy – Ecskend – Rózsa-kút – Acsa 
– Rózsa-kút – Ecskend – Paskom – Aszód
A Galgamente 40 túra útvonala: Aszód – 
Hosszú-völgy – Ecskend – Rózsa-kút – Ecs-
kend – Paskom – Aszód
A Galgamente 30 túra útvonala: Aszód – 
Hosszú-völgy – Ecskend – Paskom – Aszód
A Galgamente 20 túra útvonala: Aszód – 

Hosszú-völgy – Makkos – Hosszú-völgy – 
Mária-völgy – Paskom - Aszód
A Galgamente 15 túra útvonala: Aszód – Hosz-
szú-völgy – Mária-völgy – Paskom – Aszód
A Galgamente 25A túra útvonala az 50 km-es 
táv Aszódtól Acsáig tartó szakasza, a Galga-
mente 25B túra az Acsától Aszódig tartó sza-
kasz.

További információ:

Galga T.E., Soós Ádám
(+36) 20 997 09 06
mail@soosadam.hu

MEGHÍVÓ 
Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség a 300 éve Aszódon megte-
lepedett Podmaniczky család emlékére vetítettképes, négy előadás-
ból álló sorozatot rendez a Szent Imre úti, a Szentháromság Temp-
lom melletti Hitéleti Központban.

Az előadássorozat címe: A Podmaniczkyak és Aszód
Az előadások kezdete minden alkalommal 18 óra.
Időpontok: 2015. szeptember 7, szeptember 21, október 8, október 19.
Előadó: Dr. Asztalos István  nyugalmazott múzeumigazgató.

Rendezvényünkkel a törökök Magyarországról kiűzése utáni években, évtizedekben Aszód 
újratelepítésén, majd várossá fejlesztésén, az itt élő emberek életviszonyainak javításán, mű-
veltségének fejlesztésén állandóan munkálkodó, a vallási és nemzetiségi megbékélés útján 
járó, és ezért nemcsak az itt lakó őseink tiszteletét, hanem az ország uralkodójának az el-
ismerését is kivívó, s bárói rangra emelt, Magyar Hazánk történetében is jelentős szerepet 
játszó Podmaniczky család  tagjai előtt tisztelgünk.

Az előadásokra mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk

Aszódi Római Katolikus Egyházközség 

AVKK

ŐSZKÖSZÖNTŐ FOGLALKOZÁS

Őszköszöntő kézműves foglalkozásra 
várja minden alkotni vágyó kicsit és na-
gyot az Aszód Város Kulturális Központ 
2016. október 17-én szombaton 10 órától. 
A foglalkozás ingyenes. A részletekről a 
400-606-os telefonszámon vagy az info@
avkk.hu e-mail címen lehet érdeklődni. 

Emlékkoncert

KIRÁLY GYÖNGYIRE EMLÉKEZNEK

2015. október 23-án 17 órától a Művelő-
dés Háza kamaratermében a  zeneiskola 
tanárai koncerttel emlékeznek egykori 
kollégájukra, Király Gyöngyire. 
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Mint a labdarúgás világában mindenhol, így 
a „mennyei megyeiben” is az uborkaszezon 
idején a legnagyobb beszédtémát az átigazolá-
si pletykák,hírek okozzák. Csapatunk e téren 
igen aktív volt a nyáron, jelentősnek mond-
ható volt a játékosmozgás. Idény közben távo-
zott: Miklósi Tamás, Virtyó Norbert (Csővár 
SE), majd a nyári szünetben kapusunk, Ráfel 
Dániel (Iklad KSC), valamint a két Madarász 
testvér, Ádám és László. 

Érkezett Darabont Dániel kapus, Kerényi 
Dániel, Kertész Kristóf, Bartha Norbert (Gö-
döllői SK), Máthé Tamás kapus, Müller Péter 
(GEAC), Szűcs Tibor, Kele Ádám, Katona 
Miklós (Galgahévíz SE), Tolmácsi Ákos (Bagi 
TC’96), Csendom Kristóf (Veresegyház), 

Aki követte az elmúlt évek aszódi csapatösz-
szeállításait, örömmel konstatálhatja, hogy 
sok helyi nevelés tért vissza az egyesülethez.  

Az átigazolásokat követően  az edzőmérkő-
zések kerültek előtérbe, ezek váltakozó ered-
ményeket hoztak,de a felkészülés ezen idő-
szakában nem ez  a fontos. Mindenki az első 
bajnoki fordulót várta már, amelyet Iklad ellen 
vívtunk. 

Aszód FC - Iklad KFC: 2-1 (1-0) 

Gólszerzők: Fazekas Gábor, Csendom Kristóf 
A szép számú közönség előtt remekül kezdő-
dött a találkozó, a 10. percben egy szabadrú-
gást Fazekas csavart mesterien a kapuba. A be-
kapott gól megfogta a vendégeket, akik nem 
is tudtak helyzetet kialakítani, ellentétben a 
mieinkkel,  ám a tavasszal még aszódi színek-
ben védő Ráfel Dániel itt még hibátlanul látta 
el feladatát. A második játékrész kiegyenlítet-
tebb játékot hozott, olyannyira, hogy szintén 
szabadrúgásból egyenlítettek az ikladiak. 
Már-már úgy tűnt döntetlennel zárul a me-
gyei rangadó, ekkor azonban Csendom szánta 
el magát lövésre. A labda felpattant Ráfel előtt 
és a kapuban kötött ki. Sikerült visszavágni a 
tavaszi zakóért.

Valkó KSK- Aszód FC 4-1 (2-0)

Gólszerző : Dobes Raymond
A második fordulóban Valkóra látogattunk. 
Bíztunk benne, hogy  az első fordulót köve-
tően jó eredménnyel térünk haza, ám a haza-
iak teljesen megérdemelten győztek. A mieink 
gólját 3-0 után Dobes szerezte.

IBG-Vácduka KSK - Aszód FC: 3-2 (0-1) 

Gólszerző : Csendom Kristóf (2)
A harmadik körben egy lelkes hazai csapat 
és egy jó minőségű pálya várt csapatunkra. 
A kezdés az Iklad elleni meccset idézte, a 
mezőnyfölény a 30.percben érett vezetéssé,  
ekkor Csendom lőtt egy bombagólt. A já-
tékrész végére felébredtek a vácdukaiak is, 
így Máthé Tamás bravúrjaira volt szükség, 
hogy előnnyel vonulhassunk a szünetre. A 
második felvonás is jól indult,  Csendom egy 
remek egyéni alakítás végén kettőre növelte 
az előnyt. Mindenki azt hitte eldőlt a meccs, 
sajnos játékosaink is… A hazaiak azonban 
nem adták fel és súlyos védelmi hibáinkat 
kihasználva kiegyenlítették hátrányukat. 
És ahogy ilyenkor lenni szokott… Dobes 
szabadrúgása lepattant a sorfalról, és míg 
a mieink kezezést reklamáltak, egy remek 
kontrát indított a Vácduka, és megnyerte a 
találkozót…

Aszód FC - Hévízgyörk SE: 0-3; (0-2) 

Hosszú idő után került újra a két csapat ta-
lálkozójára, ami rangadónak is nevezhető 
volt. Ez látszott a nézőszámon is. A talál-
kozó  rosszul indult számunkra, egy jogos 
tizenegyesből gyorsan előnybe kerültek a 
vendégek. A  játékrész nem tartogatott nagy 
izgalmakat, sok hibával játszott mindkét 
csapat. A félidő végén jött a második hideg-
zuhany, egy ártalmatlannak tűnő szituáció 
végén a védők ügyetlenkedését kihasználták 
a györkiek. Bíztunk benne hogy a második 
félidőre más felfogásban jön ki a csapat és 
megpróbálja végigvinni azt ,ami egyhete a 
Vácdukának sikerült.  A reménykedés hiába 
való volt, a játék képe semmit nem változott, 
és fordítás helyett jött a harmadig hévíz-
györki gól... 

Lapzártánkig két új meccset játszott az 
Aszód FC felnőtt csapata, és ezen sikerült né-
mileg javítani a mérlegen. A Pest megye Kupa 
harmadik fordulójában a rendes játékidőben 
2:2-es döntetlent ért el a gárda, de 11-esekkel 
sikerült kiharcolni a továbbjutást. Darabont 
Dániel három 11-est védett. Erdőkertesen pe-
dig sima 4:1-es győzelmet aratott az együttes. 

Köszönet az információkért az aszodfc.hu-
nak.!

Sport
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Labdarúgás

GYENGÉN KEZDTE A SZEZONT AZ ASZÓD FC
Sok új játékossal vágott neki a 2015-2016-os szezonnak városunk lab-
darúgócsapata. Az első fordulóban aratott bravúros győzelem után saj-
nos a folytatás rosszul alakult, így sok munka vár még a csapatra és a 
stábra egyaránt.

Következő számunk:
Lapzárta: október 12.

Megjelenés: október 26. 

GALGA TELEVÍZIÓ: AZ INTERNETEN IS
Egyre jobban hódít az internet, sokan – főleg 
a fi atalok jelentős része – már kizárólag a vi-
lághálóról tájékozódnak. A Galga Televízió 
szerkesztősége mindezen változást látva úgy 
döntött, a Galga mente történéseiről készült 
krónikák jelentős részét itt is közreadja. A Gal-
ga Televízió által készített anyagok többsége a 
Galga Televízió Facebook oldalán, valamint a 
www.onkormányzatitv.hu weboldalon látható. 

R. Z.  

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 Patikaban

Kondoros tér 49. 
 (+36) 28 400 552
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