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ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

XXIX. évfolyam, 9. szám | 2017. szeptember

Szabó Zsolt államtitkár Aszód díszpolgára lett

ÁTADTÁK A SZIVÁRVÁNY ÓVODA
KORSZERŰSÍTETT ÉPÜLETÉT
Megújult épületben kezdhették a nevelési évet a Szivárvány Óvoda kis növendékei.
A szeptember elsején tartott átadó ünnepségen részt vett Szabó Zsolt, a nemzeti
fejlesztési tárca klímapolitikai államtitkára, Vécsey László, a térség országgyűlési
képviselője, valamint a környék számos településének polgármestere is. Az eseményen az államtitkár megkapta az Aszód Díszpolgára címet. Az aszódi képviselő-testület ezzel fejezte ki köszönetét a város fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseiért.

A Szivárvány Óvoda épületét 1969-ben építették, azóta nem történt komolyabb korszerűsítés, leszámítva a néhány évvel ezelőtt
kialakított csoportszobát és a modernizált
tálalókonyhát. A mostani, 95 %-ban állami
pénzből végzett korszerűsítés során kicserélték
az összes nyílászáró szerkezetet, a külső falak
hőszigetelést kaptak, a tetőre pedig napelemek kerültek. A fejlesztéstől mintegy 30 %-os
energiamegtakarítást remél a fenntartó önkormányzat. Az épületen túl felújították a kerítést,

az udvari játékokat és bútorokat is. Az épület
külső homlokzatára új, energiatakarékos LEDes külső világítást szereltek fel. A Nevelési Tanácsadó épülete szintén megújult.
Az ünnepségen a kicsinyek műsorát, majd Sztán
István köszöntését követően igazi meglepetést
okozott, amikor városunk első embere Szabó Zsolt
méltatásába kezdett, majd szólította az államtitkárt, hogy átadhassa neki a képviselő-testület által adományozott díszpolgári címet, az azzal járó
oklevelet és emlékérmet. (Folytatás az 5. oldalon.)

IPARI TERÜLET
Szeptember 13-án megkezdődtek a
az útépítési munkák a Déli Iparterületen, és ezzel közel 20 éves adósságát törleszti az önkormányzat az
itt megtelepült vállalkozások felé.

A projektindító ünnepségen – amelyen a
területfejlesztésben érintett cégvezetők,
vállalkozók is megjelentek – Sztán István
polgármester mondott köszönetet a kormánynak és az Európai Uniónak az általuk
biztosított több, mint 132 millió Ft-os támogatásért, míg Vécsey László országgyűlési
képviselő a vállalkozások fejlesztésének fontosságára hívta fel a ﬁgyelmet, hiszen azok
munkahelyeket teremtenek. A támogatásból négy utca teljes útépítési munkái készülnek el várhatóan két hónapon belül.
R. Z.

REMEKÜL KEZDTE A SZEZONT
AZ ASZÓD FC
A tavalyi nehéz szezon után a vérfrissítésen átesett Aszód FC remekül
kezdte a 2017-2018-as bajnokságot.
Helyenként látványos játékkal az
első 3 meccsen veretlen maradt a
csapat és csak a remek erőkből álló
Gyömrő tudott győzni Aszódon.
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2017. augusztus 24.
104/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázat
lebonyolítása érdekében tett lépésekről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a VEKOP-1.2.2-15-201600007 pályázat lebonyolítása érdekében tett
lépésekről szóló előterjesztést, és a következő
határozatot hozza.
1. Képviselő-testület a Polgármester által a
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz tartozó közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására
tett intézkedésekkel egyetért, a feladat elvégzésére Takta-Osi Kft. (1028 Budapest, Dózsa
György u. 27.) 900.000 Ft + 243.000 Ft ÁFA =
1.143.000 Ft értékben a szerződés aláírását jóváhagyja.
2. Képviselő-testület a Polgármester által a
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztására tett intézkedésekkel egyetért, a feladat elvégzésére Abaterv Kft.-vel (3261 Abasár, Radnóti Miklós út 4.)
650.000 Ft + 175.500 Ft ÁFA = 825.500 Ft értékben a szerződés aláírását jóváhagyja.
3. Képviselő-testület a Polgármester által a
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz tarto-

zó projektmenedzser kiválasztására tett intézkedésekkel egyetért, a feladat elvégzésére Pest
Megyei Területfejlesztési Nonproﬁt Kft.-vel
(1052 Budapest, Városház u. 7.) 2.400.000 Ft +
648.000 Ft ÁFA = 3.048.000 Ft értékben a szerződés aláírását jóváhagyja.
4. Az 1.,2., és 3. pontokban meghatározott feladatok pénzügyi fedezete a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.
105/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
a VEKOP-1.2.2-2016-00007 kódszámú
„Aszód, Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése” című projekt kivitelezőjének kiválasztására

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés az „Aszód,
Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése”
tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában” című közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja, valamint a:
MASTER RIDE Kft. ajánlattevő
(3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.)
ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja.
2. Aszód Város Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
MASTER RIDE Kft. ajánlattevővel az ajánlatban
foglalt feltételekkel és 103.000.000,- Ft + ÁFA
ajánlati árral a vállalkozási szerződést a Kbt.
előírásai szerint megkösse.
3. A 2) pontból a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az adót a szolgáltatás igénybe vevője, Aszód Város Önkormányzata ﬁzeti.
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Aszód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet „Felhalmozási tartalékok” költséghelyről átcsoportosít 11
785 600 Ft-ot a „Déli ipari terület infrastruktúra
fejlesztés (VEKOP -1.2.2-2015)” költséghelyre.
106/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
Aszód, Déli-iparterület, Galga utca terület rendezéséről

1. Aszód áros Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti változási vázrajz alapján az Aszód, 675/6, 675/7, 675/8, 676/1, 704,
705/1, 706/4 hrsz.-ú földrészletek határrendezésének és a területcserének a végrehajtását
szükségesnek mondja ki
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 675/7 hrsz. ingatlanból a Király
Építő Kft. és a DEMEXA Kft. részére összesen
1685 m2 területet tulajdonba ad.
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 705/1 hrsz. ingatlanból 1382 m2, a 706/4 hrsz. ingatlanból 303 m2
területnagyságot tulajdonba átvesz.
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek mondja ki az átvett tulajdonrészek összevonását a Galga utca 704 hrsz. alá.
5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Galga utca 704 hrsz. és a Galga
utca 681/16 hrsz. összevonását a 681/16 hrsz. alá.
107/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
PM_ONKORMUT_2016/102 kódszámú
pályázat lebonyolítása érdekében tett
lépésekről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PM_ONKORMUT_2016/102 kódszámú pályázat lebonyolítása érdekében tett lépésekről szóló előterjesztést,
és a következő határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület Polgármester által a
PM_ONKORMUT_2016/102 pályázathoz tartozó közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására
tett intézkedésekkel egyetért, a feladat elvégzésére Takta-Osi Kft. (1028 Budapest, Dózsa
György u. 27.) 490.000 Ft + 132.300 Ft ÁFA =
622.300 Ft értékben a szerződés aláírását jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület Polgármester
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által a PM_ONKORMUT_2016/102 pályázathoz
tartozó műszaki ellenőr kiválasztására tett intézkedésekkel egyetért, a feladat elvégzésére
Manrex Bt.-vel (2100 Gödöllő, Mátyás király u.
58.) 450.000 Ft + 0 Ft ÁFA = 450.000 Ft értékben
a szerződés aláírását jóváhagyja.
3. Az 1.,és 2., pontokban meghatározott feladatok pénzügyi fedezete a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.
108/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata az
„Aszód PM_ONKORMUT_2016 belterületű utak felújítása” tárgyú építési
beruházás kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés az „Aszód
PM_ONKORMUT_2016 belterületű utak felújítása” tárgyú építési beruházás megvalósítása
tárgyában” című közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja, valamint a:
MASTER RIDE Kft. ajánlattevő
(3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.)
ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja.
2. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
MASTER RIDE Kft. ajánlattevővel az ajánlatban
foglalt feltételekkel és 48.937.008,- Ft,- + ÁFA
ajánlati árral a vállalkozási szerződést a Kbt.
előírásai szerint megkösse.
3. A 2) pontból a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az adót a szolgáltatás igénybe vevője, Aszód Város Önkormányzata ﬁzeti az Aszód Hegyalja út vonatkozásában.
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Aszód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet „Felhalmozási tartalékok” költséghelyről átcsoportosít 1 603 778 Ft-ot a „Út és járda építés, felújítás
III. ütem: PM_ONKORMUT_2016” költséghelyre.
109/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
Vis maior pályázathoz tartozó műszaki
ellenőri és tervezési munkákról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról szóló
előterjesztést, és a következő határozatot hozza.
1. Képviselő-testület Polgármester által a Vis
maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztására tett intézkedésekkel egyetért, a feladat elvégzésére Manrex BT-vel (2100 Gödöllő,
Mátyás király u. 58.) 60.000 Ft + 0 Ft ÁFA = 60.000
Ft értékben a szerződés aláírását jóváhagyja.
2. Képviselő-testület Polgármester által a Vis
maior pályázathoz tartozó tervező kiválasztására tett intézkedésekkel egyetért, a feladat elvégzésére MÉR Ipari és Szolgáltató Kft.-vel (1115
Budapest, Fraknó u. 14/A) bruttó 350.000 Ft +
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94.500 Ft ÁFA = 444.500 Ft értékben a szerződés aláírását jóváhagyja.
3. Az 1., és 2., pontokban meghatározott feladatok pénzügyi fedezete a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.
110/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
PM_CSAPVÍZGAZD_2017 pályázat előkészítési munkáiról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PM_CSAPVÍZGAZD_2017 pályázat előkészítési munkáiról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza.
1. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a PM_
CSAPVÍZGAZD_2017 pályázatra a Déli iparterület csapadékvíz-elvezetési gondjainak megoldására támogatási kérelmet nyújt be.
2. Képviselő-testület megbízza Polgármestert, hogy a benyújtandó támogatási kérelem
mellékletét képező tervdokumentáció elkészítésére ajánlati felhívást írjon ki.
3. Képviselő-testület megbízza Polgármestert, hogy a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel a tervezési
szerződést kösse meg.
4. Képviselő-testület a tervezési díj fedezetét
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.24.) rendelet szerinti Felhalmozási tartalék sorról biztosítja.
5. Képviselő-testület felkéri Polgármestert,
hogy a következő képviselő-testületi ülésen a
megtett lépésekről számoljon be.
111/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata az
Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet telekegyesítési kérelme

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az aszódi 851/3 hrsz.-ú beépítetlen terület besorolású
ingatlant, a vagyonrendelet szerint besorolt
üzleti vagyonból a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe átminősíti.
2. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja
a 851/3 hrsz.-ú és a 851/4 hrsz.-ú területek öszszevonását a mellékelt táblázat alapján.
3. A területek összevonásával kapcsolatos
kiadások fedezete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (I.24.) ÖR. dologi
kiadások önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok költségvetési soron rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület a jelenleg hatályos vagyonkezelési szerződés módosítását kezdeményezi a földhivatali bejegyzést követően.
112/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
a Város kiemelt fejlesztési területének
bővítéséről

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a
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településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján dönt arról, hogy
a) a c) pontban meghatározott terület vonatkozásában a hatályos településrendezési eszközök eseti módosítása szükséges,
b) a c) pontban meghatározott területet változásra kijelölt területként, kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja;
c) Aszód Város fejlesztési céljainak elérése
érdekében kiemelt fejlesztési területként határozza meg az Aszód 744/3 helyrajzi számú
ingatlant.
2. Képviselő-testület felkéri Polgármestert a döntés vonatkozásában szükséges településfejlesztési
és településrendezési feladatok ellátására.
3. Képviselő-testület megbízza Polgármestert
azzal, hogy a szükséges tervdokumentáció elkészíttetésével kapcsolatban eljárjon.
4. Képviselő-testület felkéri Polgármestert,
hogy a vonatkozó településrendezési szerződés vagy háromoldalú szerződés megkötésével
kapcsolatban eljárjon, és azt aláírja.
113/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakáscserék ügyében

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a mellékletet képező táblázat alapján
a lakáscserét a következők szerint fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a lakáscsere lebonyolítására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az évente szükséges szociális
jogosultság vizsgálatát a lakástörvény 34. § (3)
bekezdése alapján végezze el.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert
a lakáscsere kapcsán esedékes szerződés aláírására.
114/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata az
Aszód, Baross u.5. szám alatti önkormányzati bérlakásra kiírt pályázatok
eredménye tárgyban

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Baross u.5. szám
alatti önkormányzati bérlakásra kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén
dönt a bérlakás ismételt pályázati kiírásáról.
115/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata a
Ceglédi Tankerületi Központtal üzemeltetési költségmegosztásról szóló
megállapodás jóváhagyására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1. a Ceglédi Tankerületi Központtal a határozat mellékletét képező megállapodást köti meg
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a 2170 Aszód, Falujárók útja 5. ingatlan vonatkozásában a Ceglédi Tankerületi Központ által
használt ingatlanrész használatáról és azok
üzemeltetési költségei megosztásáról;
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
116/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
Aszód Város Önkormányzata 2017. évi
közbeszerzési tervének módosítására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján Aszód Város Önkormányzatának 78/2017. (III. 23.) számú
határozatával jóváhagyott 2017. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal módosítja,
b) felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az
elfogadott közbeszerzési tervnek a város honlapján történő megjelentetéséről és a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéséről.
117/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata
Aszód, Kossuth Lajos utca 84.szám
alatti háziorvosi rendelő és védőnői
szolgálat épületének tetőfelújításáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, Kossuth Lajos utca 84.szám alatti
háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének tetőfelújítását szükségesnek mondja ki,
ﬁgyelemmel a műszaki ellenőr által jelzett balesetveszélyre szükségesnek mondja ki és tudomásul veszi a szóbeli kiegészítésben elhangzottak szerint eddig megtett intézkedéseket.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a tető felújítás közbeszerzési eljárásának lebonyolításával,
(közbeszerző kiválasztása, műszaki ellenőr
kiválasztása, közbeszerzési eljárás lebonyolítására Kbt. szerint).

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükség esetén rendkívüli képviselő-testületi ülésen dönt a kivitelező kiválasztásáról és
a szükséges fedezet biztosításáról.
118/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. határozata jelentés a lejárt határidejű határozatokról
és a két ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. június 29-én hozott 84.,85.,86.,87., 88.,
89.,90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,98.,99.,100.,101
számú határozatok alapján a lejárt határidejű
Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
adott polgármesteri jelentést elfogadja.
Z.Ü. 119/2017.(VIII.24.) ÖKT sz. „Aszód Város
Díszpolgára” kitüntető cím adományozására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Aszód Város Díszpolgára” kitüntető
cím adományozására vonatkozó Polgármesteri
javaslatot megtárgyalta.
Egyetért a javaslattal, ennek értelmében Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint
kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár
úrnak „Aszód Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz.
A kitüntető cím átadására 2017. szeptember
1.-jét, a Szivárvány Tagóvoda átadási ünnepséget jelöli meg. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
2017. szeptember 6.
120/2017.(IX.6.) ÖKT sz. határozata Előterjesztés az Aszód belterület 792 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület 792 hrsz.-ú,
természetben 2170 Aszód, Kossuth Lajos u.
23-29. szám mögötti beépítetlen területre érkezett pályázatot értékelte, és úgy dönt, hogy
a fent nevezett ingatlant Bárány Lajosné (an.:
Tolmácsi Erzsébet, szül: Aszód, 1952 05 03, szig.
szám:713024 TA, lakcím:2170 Aszód, Rákóczi u.
28.) részére bruttó 5.000.000.- Ft összegben értékesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
121/2017.(IX.6.) ÖKT sz. határozata Aszód, Déli-iparterület, Galga utca terület rendezéséről
1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Golden Geo BT. (2170 Aszód, Géza
fejedelem utca 2.) által készített, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező Változási vázrajz
szerinti, az Aszód, 675/6, 675/7, 675/8, 676/1,
704, 705/1, 706/4 helyrajzi számú ingatlanokat
érintő, a mellékelt táblázatban részletezett telekalakítással egyetért.
2. Megbízza Polgármestert, hogy a Gödöllői
Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál a változás bejegyzésére „az egyes földügyi eljárások
részletes szabályairól” szóló 384/2016. (XII. 2.)

Korm. rendelet szerinti eljárást kezdeményezze.
3. A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. ( II. 24.) önkormányzat rendeletben a
Dologi kiadások – önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
költségvetési sorról 600.000.-Ft összeg erejéig
biztosítja.
4. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 2. sz. mellékletét
képező Telekhatár-rendezési és ingatlan csere
szerződés tartalmával egyetért, felhatalmazza
Polgármestert a szerződés aláírására.
5. A Képviselő-testület elrendeli a vagyon
nyilvántartásban az előző pontokban foglalt
változások átvezetését, és a vagyonrendelet
módosítását.
6. A Képviselő-testület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 106/2017.(VIII.24.) számú
határozatát visszavonja.

VÁLASZ AZ
OLVASÓI LEVÉLRE
Nemrégiben olvasói levelet kaptunk az M3-as
autópálya bagi lehajtójánál tapasztalható rendszeres torlódásról. A levelet elküldtük a gödöllői
rendőrkapitánynak, aki nemrégiben válaszolt.
Írásbeli megkeresésére tekintettel a
Bag község M3 autópálya lehajtónál
a délutáni órákban tapasztalható
forgalom torlódással kapcsolatosan
az alábbiakról tájékoztatom.

Levelében megfogalmazott arról, hogy hónapok óta a bagi M3 autópálya lehajtónál 16:30
és 19:00 óra közötti időben úgy feltorlódik a
gépkocsi forgalom, hogy az balesetveszélyes
helyzetet idéz elő illetve az ott lakók életminőségét negatív irányba befolyásolhatja.
A fentiek miatt helyszíni bejárás megtartására került sor mely alapján írásbeli szignalizációval éltem az út kezelője a Magyar
Közút Nonproﬁt Zrt. felé melyben kértem,
hogy vizsgálják meg a kialakuló torlódások elkerülésének lehetőségeit és annak
megoldásáról is tájékoztassanak. Ezen levelemre ezidáig válasz nem érkezett.
A fenti probléma elhárítását rendőrségi
hatáskörben azzal kívánom elősegíteni,
hogy hétköznaponként délután az M3 autópálya lehajtó bagi csomópontjában karos rendőri forgalom irányításra kerül sor.
Tisztelettel:
Lajmer György r. alezredes
mb. Kapitányságvezető
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Szabó Zsolt államtitkár Aszód díszpolgára lett

ÁTADTÁK A SZIVÁRVÁNY ÓVODA
KORSZERŰSÍTETT ÉPÜLETÉT

MEGÚJULHAT
A CSENGEY ISKOLA ÉPÜLETE

(Folytatás a címoldalról.) A város döntéshozói
ezzel a kitüntetéssel ismerték el Szabó Zsoltnak
a város fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseit, melyek segítségével közintézmények újultak
meg településünkön, és a hatvani kórház közreműködésével egy komoly vészhelyzetből sikerült stabillá tenni a Szakorvosi Rendelőintézet
működését.
Szabó Zsolt a kitüntetésre úgy reagált, hogy
nem érdemelte ki, de köszöni, és igyekszik
megfelelni ennek a címnek, majd ígéretet tett
arra, hogy mindent megtesz azért, hogy a jövő-

ben is harmonikus legyen az együttműködés a
várossal és a képviselő-testülettel.
Városunk polgármestere nemcsak az államtitkárt, hanem Vécsey László országgyűlési képviselőt is meglepte: őt születésnapja alkalmából
köszöntötte, és kérte a város érdekében történő
további jó együttműködésre.
Az ünnepség a nemzeti színű szalag átvágásával és az épület bejárásával folytatódott, illetve zárult.
R. Z.
Fotók: Koncz István

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

2017. szeptember

23-24.:
Dr. Németh Mihály
30-1.:
Dr. Szőke Zsolt

A fejlesztés érintheti Aszódot is – erősítette meg lapunknak Vécsey László
országgyűlési képviselő a Szivárvány
óvoda átadásán. A honatya elmondta, a
kormány ezúttal azokat a településeket
helyezi előtérbe, amelyek hátrányos helyzetű járásban találhatók. Városunk sajnos
megfelel ennek a kritériumnak. Ráadásul
az utóbbi években a környék számos általános iskolája megújult, többek között a
kartali, a bagi, az ikladi és a hévízgyörki is,
míg Aszódon nem történt korszerűsítés,
csupán állagmegőrzésekre került sor.
Az iskolafelújításokra nagy valószínűséggel a tankerületek pályázhatnak majd. A minap Aszódon járt Eich László, a Dunakeszi
Tankerület igazgatója, és arról tájékoztatta
Sztán István polgármestert, hogy a Csengey
iskola korszerűsítését támogatja.

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

Rendőrjárőr:

Felnőtt háziorvosok:

(+36) 20 516 5940

dr. Karayné dr. Lóska Izabella (30) 452 9674
dr. Jólesz József (20) 593 8628

Polgárőrség:

(30) 275 4718

(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu

(20) 956 6529

Városrendész:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
2017. október

Orvosi ügyelet:

7 – 8.:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

Dr. Dobos László

Néhány héttel ezelőtt átfogó iskolafejlesztési programot jelentett be a
kormány, amelynek köszönhetően az
elkövetkezendő években az erre szánt
81,2 milliárdos forrásból közel 400 település 527 intézménye újulhat meg.

Gyermekorvos:

dr. Horváth Anna (28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna (28) 500 035 (20) 588 6013
Szabadság alatt helyettesről
minden orvos maga gondoskodik.

(20) 925 3824
14-15.:

Dr. Fodor Sándor

(20) 446 0938
21–23.:

Dr. Tóth Béla

(30) 449 6319

28-29.:
Dr. Németh Mihály

(30) 275 4718

2017. szeptember

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombatonként:
8.00-12.00
Vasárnaponként:
9.30-11.30

Szent István Patika:
IX. 30.–X. 1.
X. 14-15.
X. 23.
X. 28-29.

Városi Gyógyszertár:
X. 7-8.
X. 21-22.
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TANÉVNYITÓ ESKÜTÉTELEKKEL
ÉS ISKOLA ÁTADÁSSAL
Augusztus 31-én délután tartották a tanévnyitó ünnepséget az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban. Különleges alkalom volt
ez, ugyanis az ünnepség keretében sor került Veizer Valéria igazgató és Novotny
Dániel iskolalelkész beiktatására, valamint az újonnan elkészült általános iskolai
épületszárny átadására. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás püspök hirdette Isten igéjét, a liturgiában Mekis Ádám esperes, Lőrincz Csaba aszódi parókus
lelkész és Novotny Dániel szolgáltak.

Szép mozzanattal kezdődött az egyházi tanintézmény tanévnyitó ünnepsége, ugyanis a kis
elsősöket az iskola végzős növendékei vezették
kézen fogva a számukra fenntartott padokhoz,
mintegy példázva ezzel az életünk során végbe
menő generációk közti váltást.
Az istentiszteleten Fabiny Tamás püspök hirdetett igét, aki prédikációjában többek között arról
beszélt, hogy minden a magvetéssel kezdődik, az
iskola célja pedig a testi, szellemi és lelki érési folyamatok megfelelő körülményeinek biztosítása.
Ennek mintegy illusztrálásaként a lelkészi vezető
cserépbe ültetett egy a nyári bonyhádi bajor-magyar testvértalálkozóra készített speciális ceruzát,
amely végén egy kis kapszulában virágmagok ta-

lálhatók. Ezek öntözés és napfény hatására később
szárba szökkennek, belőlük új növény fejlődik.
Az igehirdetést követően Novotny Dániel iskolalelkész beiktatása következett, majd az új
tanulók megáldásával, Veizer Valéria igazgató
beiktatásával, és az újonnan kinevezett tanárok
eskütételével folytatódott az istentisztelet. Mindezek után az új igazgató ünnepélyesen megnyitotta a tanévet, és az iskola hagyományainak
megfelelően az új diákokat nevük elhangzása
mellett kézfogással is köszöntötte. Az esemény
az énekkar szolgálatával, néhány alsó tagozatos
kisdiák szavalatábval, majd a Himnusz közös eléneklésével folytatódott, illetve zárult. Ezután a
diákok és tanáraik valamint a hozzátartozók és
érdeklődők átvonultak az új épületszárny átadási
ceremóniájára. A Nagy Tamás Ybl-díjas építész
által tervezett új épületet Fabiny Tamás püspök
szentelte fel, majd a Nagy Tamástól átvett kulcsokat átadta az iskola vezetőjének. Amint Veizer Valéria igazgatónő kinyitotta a bejárati ajtót,
a kisdiákok egymást kézen fogva bevonultak és
birtokba vették gyönyörű szép, új iskolájukat.
Az épület bejárását és megtekintését követően
a meghívott vendégek az általános iskola tornatermében tartott ünnepi fogadáson Roncz Béla

címzetes igazgató előadásában megismerhették az építkezés történetét, majd köszöntőkre
került sor: Vécsey László országgyűlési képviselő, Sztán István polgármester, Helena Pasiaková,
a tisoveci testvériskola leköszönő igazgatónője
és Benczúr László, az Északi Evangélikus Egyházkerület tiszteletbeli felügyelője, az iskola igazgatótanácsának elnöke mondta el gondolatait.
Ezt követően Veizer Valéria és Roncz Béla köszönetet mondtak az épület kivitelezőinek és mindazoknak, akik az építkezésben sokat segítettek,
majd a terített asztalokhoz invitálták a vendégeket.
R. Z.
Fotók: Koncz István
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Az intézmény 10 millió Ft-ot fordíthatott javításra, karbantartásra

BECSENGETTEK A CSENGEY ISKOLÁBAN IS
A Csengey Gusztáv Általános Iskola tanévnyitó ünnepségét szeptember 1-jén délelőtt tartották. A tanulókra ezt követően még három osztályfőnöki óra várt, és azután mehettek haza. A tanév beindulását követően azonban valószínűleg kevés
ilyen könnyű napjuk lesz.

ASZÓDI TÜKÖR

zó anyag vásárlására, a hazaszállítást Búzás János
képviselő szervezte meg, ennek költségét pedig
az önkormányzat vállalta, a csempe Aszódra szállítását pedig az önkormányzat. Egy másik, a veresegyházi GE üzeme által meghirdetett pályázaton
200 ezer Ft-ot nyert az iskola, ebből a biciklitárolót
szeretnék megújítani. A Budapest Bank 6 számítógépet és 20 monitort adományozott, október
végén pedig a tankerület szállít újabb gépeket és
tableteket. Az igazgatónő ezt követően bemutatta az új tanítókat, tanárokat, valamint tájékoztatta
a jelenlévőket az iskola vezetésében végbe ment
változásról: a nyugdíjba vonuló Karácsondiné
Nagy Erzsébet igazgatóhelyettes helyébe jövő
év januárjától az iskolát megbízott igazgatóként
vezető Lakatos Csilla kerül. A másik igazgatóhelyettes Boda János maradt.
Az igazgatónő ezt követően az elsősökhöz
szólt, buzdította a őket, majd mindegyikükkel kezet fogott, ezzel fogadva őket az iskola diákjaivá.
R. Z.

A korábbiaktól eltérően ezúttal a Rákóczi utcai tagiskola diákjai is ezen az ünnepségen vettek részt,
nem volt külön tanévnyitójuk. Közel ötszáz gyermek sorakozott föl az udvaron, hogy a Himnuszt
és egy rövid, kedves műsort követően fogadják
Skuczi Erika igazgató köszöntőjét, aki elsőként
az első osztályosokat üdvözölte. Rájuk vár idén a
legnagyobb változás, de alaposan megváltozik a
követelmény a most ötödik osztályba lépetteknek is, míg a nyolcadik osztályosoknak rövidesen
egy fontos döntést kell hozniuk a továbbtanulásukat illetően, illetve helyt kell állniuk a felvételi
vizsgákon. Skuczi Erika kitért a nyári iskolai fejlesztésekre is. A Dunakeszi Tankerület közel 10
millió Ft-ot engedélyezett a két épületen elvégzendő felújítási munkákra. A Csengey iskolában a
tornaterem és a hozzá tartozó öltözők felújítására, a mellékhelyiségek és két tanterem festésére
került sor, emellett újra cserélték a régi bejárati
ajtót. A tantestület társadalmi munkában festette
le a lépcsők melletti korlátokat. A Rákóczi utcában
a tornaszoba és az öltözők, valamint két tanterem
került kifestésre, egy tanterem parkettáját pedig
felcsiszolták és lelakkozták. A Rákóczi utcában a
két karbantartó a sportpálya gyomtalanítását is
elvégezte. A tagiskola egyik tantermét projektorral és vetítővászonnal látták el, hogy még tartalmasabb órákat lehessen tartani. Ennek költségét
a tavalyi jótékonysági bál bevételéből fedezték.
Az iskola Karácsondiné Nagy Erzsébet igazgatóhelyettes kezdeményezésére pályázott és nyert
a Zalakerámia által meghirdetett pályázaton. A
nyereményt – 100 négyzetméter padlócsempét –
a Rákóczi utcai folyosóján fogják lerakni. Az iskola
vezetése engedélyt kért csemperagasztó és fugá-

2017. szeptember

A Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma szeptember 1-jén tartotta ünnepélyes tanévnyitóját. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Bán Mihályné, az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesületének ügyvezető elnöke.

Az iskolában 22 osztály kezdte meg a tanévet, 565 tanulóval. A kilencedik évfolyamra
132 tanuló iratkozott be, négy osztály indult:
a magyar-francia két tanítási nyelvű, az emelt
angol-német gimnáziumi, az informatika
és a gépész szakgimnáziumi osztályok. Az
érettségi után pedig elektronikai és gépgyártástechnológiai technikus, műszaki informatikus képzések folynak.

Tanévnyitó beszédében Némethné Holló
Krisztina igazgató asszony megköszönte a
nyugdíjba vonulók és a munkahelyet váltók áldozatos munkáját és köszöntötte az
új kollégákat. Továbbá beszámolt a nyáron
elvégzett felújításokról, beruházásokról. Valamennyi kollégájának és diáknak kitartást,
akaraterőt, sikeres együttműködést kívánt a
tanévhez és a célok eléréséhez.
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Ünnep

Keresztény államunk megalapítására emlékeztünk

„HA AZ ÜNNEP ELÉRKEZIK,
AKKOR ÜNNEPELJ EGÉSZEN!”
A Himnusz hangjaival kezdődött, majd zenés irodalmi összeállítással folytatódott
augusztus 20-án a Szent István téren 10 órakor tartott Szent-István napi városi ünnepség, amelyen ezúttal dr. Szili Katalin kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség során került sor az új kenyér megáldására, valamint a korábban meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére is.

Nemzeti imánk hangjait követően elsőként
Magyarnak lenni címmel zenés irodalmi öszszeállítást láthatott az ünnepség közönsége
Udvarhelyi Boglárka és Szabó Gyula Ádám
énekművész, és Pánti Anna előadásában. Ezt
követően dr. Szili Katalin kormánymegbízott
mondott ünnepi beszédet. A fontos tisztet viselő politikus asszony Márai Sándor ünnepről szóló néhány sorát követően elsőként augusztus
20-ról, mint a magyarság legrégebbi jeles napjáról beszélt. Szent István Nagyboldog Asszony
napján tartott törvénykezési napot, s ezen a
napon ajánlotta fel az országot a Szűzanyának.
A napot 1083-ban Szent László királyunk tette
ünneppé, s ekkor emelték VII. Gergely pápa

engedélyével István relikviáit oltárra Székesfehérvárott, ami gyakorlatilag egyet jelentett a
szentté avatásával. 1771-ben Mária Terézia augusztus 20-át országos ünneppi nyilvánította,
majd Ferenc József munkaszüneti nappá tette.
1938- ban az akkori országgyűlés Székesfehérváron törvénybe iktatta Szent István ünnepét,
egyben a magyar emlékezés ünnepévé.

Dr. Szili Katalin méltatta Szent István királyunk
munkásságát, majd arra ﬁgyelmeztetett, az ünnepek nemcsak arra szolgálnak, hogy emlékezzünk,
és a politikai erők kézzel fogható üzenetet fogalmazzanak meg, hanem arra is, hogy mi, kései
utódok önvizsgálatot tartsunk, és az ezer év során
mutatott erkölcsi mércéhez mérjük korunk cselekedeteit, küzdelmeinket. De az ünnepek a ránk
váró feladatokra is rámutatnak: nemcsak építeni,
hanem megvédeni is kell kapott örökségünket.

A beszédet követően az önkormányzat által
néhány héttel korábban meghirdetett Európa jelene és jövője című, négy kategóriában
meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére került. A legkisebbek kategóriájában – 3-6 évesek – Gergály Anna, az alsó
tagozatosoknál Bagó Dorina és Kuris Nándor
Zalán, a felső tagozatosoknál Fercsik Nikolett
győzött. A 14 és 18 évesek kategóriájában Bobály Anna munkáját díjazta a zsűri. A jutalmakat – oklevelet és ajándékutalványt – Sztán
istván polgármester nyújtotta át.
A szokásos ökumenikus istentisztelet vasárnap lévén – az egyes felekezetek tagjai saját
templomukban tartották meg alkalmukat
– nem volt része a városi ünnepségnek, ám a
kenyérszentelés ezúttal sem maradt el, amelyet
Lőrincz Csaba evangélikus lelkész közösen végzett el obernburgi lelkésztársával. Ezt megelőzően Sztán István németországi testvértelepülésünk, Obernburg első emberét, Dietmar
Fieger urat köszöntötte.
Az ünnepség végül a nemzet, illetve a város
színeiben pompázó léggömbök felengedésével, majd a Szózat hangjaival zárult.
R. Z.
Fotók: Rácz Réka
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Vallás

EGY TEST – SOK TAGJA VAN!
Túrmezei Erzsébet „A titokzatos test” c. versében leírt csodát 12. alkalommal élhettük át július elején az ökumenikus napközi táborban. A vers arról szól, mennyiféleképpen lehet az evangéliumok üzenetét közvetíteni, és egymás szolgálatában
eggyé válni. Táborunknak is ez az egyik nem titkolt célja minden évben. A másik,
ami tulajdonképpen életre hívta a nyári napközit: segítséget nyújtani azoknak a
szülőknek, akiknek gondot jelent gyermekeik felügyelete a hosszú nyári szünet
alatt. A Titokzatos Testet az idén 28 felnőtt önkéntes és 9 közszolgálatot teljesítő fiatal építgette július első hetében, 51 alsó tagozatos kisdiák foglalkoztatásával.
Táborunk idei vezérfonala Pál apostol rómaiaknak írott leveléből vett jótanács volt:
„Ne győzzön le téged a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval!” (Róm 12,21)

Minden nap tovább fejtegettük ezt a gondolatot az apostol, a reggeli áhítatot tartó lelkészek, majd az azt követő csoportfoglalkozások
segítségével. Nem mondhatjuk persze, hogy
innentől kezdve mindnyájan kisujjal leterítjük
a rosszat, de támpontokat kaptunk, és ideált.
Az ideál pedig olyan, mint a Nap az égen. Talán
soha senki nem fogja elérni a Napot – de nem
szabad elfelejteni, hogy ott van!
Az épülő lelkünk mellett persze a testet is
építettük: reggeli tornával, csapatjátékokkal,
kirándulással, kezünk ﬁnommozgásait és a
kreativitásunkat pedig kézműves foglalkozásokkal: só-lisztgyurmázással, gyöngyfűzéssel,
állatﬁgura- és fűfejkészítéssel, origamizással
valamint szappan, levenduladíszek és ﬁlcvirág
készítésével. Örvendetesen növekszik a férﬁ
önkénteseink száma, akik példája nélkülözhetetlen különösen a ﬁúgyermekek számára,
de maga a titokzatos test is akkor egészséges,
ha nem félkarú, vagy félszemű, hanem mindene a helyén van, és mindkét nem képviselteti
magát. Férﬁtársaink segítettek az áhítatok
feldolgozásában, pénzérmék bemutatásában
és tisztításában, sakkozásban és pingpongozásban. Ezúton szeretném bátorítani minden
férﬁtestvérünket, aki férﬁas tevékenységekbe
tudná bevezetni a napköziseinket: jelentkezzenek bátran a jövő évi táborunkba! A hálás
közönség biztosított!
Pál apostol egyik tanácsa volt a többi között,
hogy gyakoroljuk a vendégszeretetet. Hogy
milyen is az igazi vendégszeretet: ízelítőt
kaptunk belőle a Kopka családtól Kisbágyonban. Az általuk fenntartott Afrikai-Magyar
Vadászati Múzeumot látogattuk meg az elmaradhatatlan kirándulásunk keretében, és
ebédre igazi házias paprikáskrumpliban és
gyümölcsös pitében volt részünk vendéglátóink jóvoltából. Ezúton is köszönjük nekik a
feledhetetlen napot!
Egy napra falusi játékok foglalták el a templomudvart. A Farkas-család körhintával, gólyalábbal, és számtalan más, egyszerű, de szórakoztató játékkal örvendeztette meg a napköziseket.
Nem maradt el Oksza néni szokásos bábszín-

háza sem: „A varázslatos tojás” meséje a heti
gondolatot támasztotta alá. Bebizonyosodott,
hogy nem jó szövetkezni a rosszal, jelen esetben a sárkánnyal, és akkor a jó bizonyosan elnyeri méltó jutalmát.
Táborunk biztos anyagi alapja minden évben
a gyülekezetek ökumenikus imaheti perselybevétele, és nagylelkű adományozóink segítsége. Kirándulásunkat az Aszód Ifjúságért
Alapítvány segítségével sikerült megvalósítanunk. A sikernek nélkülözhetetlen pillére
azonban a hívek imádságos háttértámogatása, a szívvel sütött sok ﬁnom sütemény, és az
önkéntes szolgálatok. Ezúton köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
ahhoz, hogy ez a tábor az idén is színvonalas
szünidei elfoglaltságot nyújthasson a kisiskolásoknak!
Sajnos, a címadó vers szomorú aktualitást
hordoz. Kovács Lászlóné, Debóra néni, aki
imáival és nagymamai szolgálatával a háttérből éveken keresztül támogatta a táborunkat, eltávozott, oda, ahová mindig is vágyott:
Isten Országába. De megmarad bennünk az
élmény, szívszorítóan hiteles előadásának
élménye, amikor ezt a verset az egyik táborzáró ünnepségünkön hallhattuk tőle. Ezért
hát nem a szomorúságomnak, hanem az örömömnek és hálámnak szeretnék hangot adni,
érte, és mindazokért, akikkel együtt élhettem
át a keresztények egységét, az ökumenét, a
szeretetben és egymás szolgálatában:
„Parányi tag a csodálatos testen,
hadd énekeljek arról boldogan,
milyen kicsivé válnak
együtt vállalt bajok,
milyen naggyá együtt az örömök!
Eltűnnek a határok!
Ez a csoda örök,
szent és határtalan!
Örülj, parányi tag, a nagy titoknak:
Egy test, sok tagja van!”

Lorencz Klára
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Kitekintő
Lengyel, szlovák, román és magyar diákok találkoztak

EURÓPAI UNIÓS PROJEKT
TÓTMOGYORÓSON
„Tégy az euroszkepticizmus ellen!” címmel rendezett programsorozatot az Európai Unió támogatásával Tótmogyorós Önkormányzata, amelyre lengyel, szlovák és
magyar küldöttséget vártak. Az aszódiakat az EGA diákjai és tanárai képviselték:
az evangélikus gimnáziumnak testvériskolája a vendéglátók középiskolája, a Traian Vuia Líceum. Aszódot egyébként az önkormányzat több tagja is képviselte Sztán
István polgármester vezetésével.

ASZÓDI TÜKÖR

Vasárnap az EGA küldöttsége elindult hazafelé, ám a csoport tett még egy kitérőt, és
a Tótmogyoróshoz közeli Koltóra látogatott,
ahol Petőﬁ Sándor annak idején a házasságkötésük utáni mézesheteket töltötte itt Szendrey
Júliával barátja, Teleki Sándor kastélyában. Az
épület ma múzeumként szolgál. A Szeptember
végén című vers meghallgatását követően a
diákok nemzetiszínű szalagot kötöttek Petőﬁ
Sándor szobrára, így emlékezve a lánglelkű
költőre. Ezt követően az autóbusz hazafelé vette az irányt.
A diákok a négy nap során kicserélhették kortársaikkal az Európai Unióval kapcsolatos nézeteiket, de nemzeti öntudatukat is erősíthették a
látottak-hallottak alapján.
Fotók: Rácz Zoltán

A négynapos rendezvény során nem volt idejük
unatkozni a jelenlévőknek, Az első este az ismerkedés jegyében telt. A második napon részben más program várt a diákokra, mint a felnőttekre. Amíg ők délelőtt és a délután jelentős
részében az általuk készített prezentációk segítségével az Európai Unióról vallott nézeteiket
egyeztették, addig a felnőttek délelőtt Kisboldogasszony-napi misén, délután a Traian Vuia
Líceum új iskolaszárny-avatóján vettek részt.
A középiskola nyolc tanteremmel és könyvtárhelyiséggel és kiszolgáló helyiségekkel bővült.
Sztán István polgármester az ünnepség során
önkormányzatunk nevében 50 ezer Ft értékben
tanszereket, valamint Aszód-zászlót adott át az
iskola igazgatójának.
Közös esemény volt az ebédet megelőző kulturális program, amelyen az aszódi diákok is
felléptek: Sághi Eszter csodálatos énekléssel
varázsolta el a közönséget, a gimnázium néptánccsoportjának néhány tagja pedig Lányi Erzsébet tanárnő közreműködésével Galga menti
táncokat adott elő.
Közös volt az esti program is: a vacsora előtt
az egyes országok képviselői az általuk öszszeállított, házi készítésű, nem romlandó ételeket mutatták be a többieknek. Az aszódiak
csomagját ezúttal az önkormányzat gyűjtötte
össze, a felhívásra sok-sok aszódi család küldött
házi készítésű savanyúságot, befőttet, kolbászt,
darált paprikát stb. Bátran írhatom, a rögtönzött ételkiállítással nem vallottunk szégyent. A
jó hangulatot a vacsora utáni közös tánc fokozta tovább.
Szombaton az összes résztvevő közös autóbuszkiránduláson vett részt, amelyen - mint-
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egy kétszáz kilométert megtéve Nagybánya
környékének számos nevezetességével ismerkedtek meg. A nap során alaposan elfáradt
mindenki, így aznap este inkább a csendes beszélgetéseké volt a főszerep.
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Fórum

A parkolási, közlekedési gondok orvoslását remélik a polgárok

KÖZMEGHALLGATÁS 2017
Szeptember 6-án megtartotta éves közmeghallgatását Aszód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete, amely alkalom volt arra, hogy az azon részt vevő érdeklődők
lássák és hallják, a város önkormányzata milyen feladatokat végzett el az adott
időszak alatt, illetve a polgárok jelezzék, milyen problémákat tapasztalnak, amiket az önkormányzatnak adott esetben célszerű orvosolnia.

A hagyományoktól eltérő módon Sztán István
polgármester egy nagyobb időszakra tekintett
vissza, és beszámolójában elsőként a 2010-ben
indult, és a következő esztendőre átnyúló szenynyvízcsatorna rendszer fejlesztését és a szenynyvíztisztító telep bővítését említette, majd a
Podmaniczky utca alsó és felső szakaszának aszfaltozására, a Kossuth Lajos utca 48. szám alatti
támfal megépítésére, a Szivárvány óvoda bővítésére – melynek köszönhetően még egy csoportot indíthatott be az önkormányzat –, a Csengey
iskola felújítási munkáira és a Napsugár óvoda
tetőfelújítására emlékeztette hallgatóságát.
A következő esztendők legnagyobb fejlesztései
a Kistérségi Gondozási Központ épületeinek felújítása, a városi piac megújítása, a Szent István park
kialakítása, a Csengey iskola vizesblokkjának felújítása, a Napsugár Óvoda rekonstrukciója, útépítések, a Falujárók úti korlát megépítése, buszmegállók kiépítése, új játszóterek építése, ﬁtness és
pihenő park kialakításai voltak. megépítése, volt.
A város első embere a 2016-os évet – bár ebben
az időszakban készült el saját erőből az új főtér is előkészítési időszakként jellemezte, ekkor íródtak
ugyanis azok a pályázatok, amelyek idén sorra
nyertek, és a jelenlegi fejlesztések – kiegészülve az
város által biztosítandó önrésszel – anyagi forrásait jelentik. A sikerességet a városunkban érkező
összeg nagysága bizonyítja: a 2016 őszétől napjaikig terjedő időszak alatt 572 millió Ft érkezett.
Sztán István szólt a vállalkozók esetében tapasztalható adózási morál javulásáról, amelynek köszönhetően sikerült a pályázatokhoz
szükséges önkormányzati önerőt előteremteni.
Erre sajnos a lakosság által ﬁzetendő kommunális adó nem elegendő, az összeget a város
működtetésére fordítják.
A város első embere arról is tájékoztatta a hallgatóságát, mi várható még Aszódon, Köztudott, hogy
a Szivárvány Óvoda energetikai fejlesztése befejeződött, jelenleg a Kossuth Lajos utcai háziorvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületén dolgoznak.
Elkezdődött az Ipari Park területén a szilárd burkolatú utak építése, amelytől újabb beruházók letelepedését reméli a város. A területen a csapadékvíz
elvezetés megoldása is az előirányzott feladatok
közt szerepel, amelyhez szintén állami segítséget
remél a város. Rövidesen megkezdődik a Breda
patak medrének szabályozása és a gát megépítése,
amelyre vis mayor támogatást kapott településünk.

Október végére várhatóan elkészül a Szakorvosi
Rendelőintézet energetikai felújítása is. Az újság
megjelenése idejére valószínűleg már elkészül a
Szent Imre-Mély utca egy-egy szakaszának, a Bocskai utca egy-egy szakaszának, és a Hegyalja utca
aszfaltozása. Ezen a területen volna még munka,
hiszen 27 utcán kellene jelentős javítást eszközölni
a burkolaton aszfaltozni. Éppen ezért folyamatosan
ﬁgyeli az önkormányzat a pályázatokat, hogy kedvező kiírás esetén azonnal rá tudjanak startolni.
Sztán István a gondok között említette, hogy
évek óta hiába birkóznak a a Kózútkezelő KHTval nem önkormányzati utak felújítása, téli takarítása, a MÁV-val pedig a vasútállomás ügyében,
amelynek környéke ma szégyenfoltja Aszódnak.
A két céget folyamatosan bombázzák, ám azok
pénzhiányra hivatkozva elutasítják a kéréseket. A
parkolás megoldása ügyében további türelmet
kért a város nevében, mondván, a megoldás
előkészítése folyamatban van, a munkák nagy
valószínűséggel jövőre kezdődhetnek meg.
Az aszódiak nagy szomorúsággal látják a Podmaniczky-kastély pusztulását. Sajnos ezzel kapcsolatban nem tudott semmi bíztatót mondani a
polgármester, egyelőre nincs pénz műemlékekre.
A hozzászólások – amelyek helyenként érzelmileg túlfűtöttek voltak - alapján úgy tűnt, a közlekedés Aszód több pontján okoz problémát. A hozzászóló polgárok közül többen amiatt emeltek szót,
hogy az önkormányzat egyirányúsította az Osváth
Gedeon utcát az evangélikus általános iskola beindulása miatt, annak érdekében, hogy reggelente
a gyerekeket szállító autók minél kisebb káoszt
okozzanak. Az egyik hozzászóló szerint a Régész
utcai fekvőrendőr sem szerencsés, ezek helyett a
gyerekeket kellett volna megtanítani arra, hogy az
úttesten a gépkocsiknak van elsőbbségük.
Gondot jelent a Napsugár óvoda előtti parkolás is a reggeli és délutáni időszakban, amikor
is a szülők óvodába, illetve haza viszik gyermekeiket. Az egyik anyuka az óvoda épülete előtti
muskátli szigetek megszüntetésére tett javaslatot, mondván, az három szabad helyet jelent
majd. A polgármester arra tett ígéretet, hogy
a reggeli órákban a Szabadság tér óvoda felőli
parkolójában több parkolót szabadon fognak
hagyni az ide érkező szülők számára.
Akadt, aki arról kérdezte a polgármestert, foglalkozott-e szakember Aszód közlekedésével, mert
számára nagyon ad-hoc jellegűnek tűnik a táblák

kihelyezése és a forgalmi irányok megváltoztatása.
A hozzászóló úgy vélte nem növekedett Aszód forgalma, csak a súlypontja tolódott el, adott esetben
rossz irányba. Az evangélikus gimnáziummal kapcsolatban pedig úgy vélte, az iskola a környékén
élőket hozta rossz helyzetbe azzal, hogy egy új kaput nyitott. A polgármester válaszában elmondta,
a főútvonal forgalmára az önkormányzatnak nincs
ráhatása. A táblák, adott esetben a forgalmi rend
megváltoztatása polgármesteri hatáskörbe tartozik, ő pedig igyekezett felelősen, a közlekedők
biztonságát szem előtt tartva dönteni. Az iskolával
kapcsolatban pedig azt jegyezte meg, az evangélikus egyháznak joga volt iskolát építeni, ebbe nem
lehetett beleszólni. Zárszóként a város első embere arra tett ígéretet, az elhangzottakat igyekeznek
ﬁgyelembe venni, megfogadni, és ezekre építeni.
Figyelembe ajánlotta a www.aszod.hu honlapot,
ahol a bejelentések menüpontban bárki megteheti észrevételeit.
R. Z.

GONDOLATSOR A
KÖRFORGALOMRÓL
Égető szükség volna a Szabadság tér
körforgalommá történő átalakítására, hogy könnyebb legyen kihajtani
a Szabadság térről, illetve az ikladi
útról. Előzetes becslések szerint az
átépítéshez mintegy 300-400 millió
Ft-ra volna szükség. Vagy legalább
a megvalósítás szándékára.
Néhány hete Romániában jártam egy küldöttség tagjaként. Ott számos helyen továbbra is a
legegyszerűbb módon oldják meg a körforgalom kialakítását. Lerögzítenek néhány műanyag
elemet összefűzve a kereszteződés közepén,
átfestik a burkolati jeleket, és ezzel máris a körforgalom szabályai szerint tudnak közlekedni
az autók. Mivel évek óta látni ezt a megoldást,
valószínűleg működik a dolog.
Ezt Aszódon is meg lehetne oldani így. Természetesen előbb le kellene mérni a kereszteződést, hogy kiderüljön, egy-egy méretesebb
jármű – pótkocsis teherautó, autóbusz – elfér-e. Ha igen, máris megtörténhetne a kereszteződés műtárgyakkal való ellátása.
Gyanítom, ez nálunk csak így leírva egyszerű.
A bürokrácia malmai lassan őrölnek, az engedélyek nehezen születnek, és sokan meg is támadnák ezt az esztétikailag nyilván nem a legszebb,
Magyarországon ritkán látott megoldást. Viszont, ha minden marad a régiben, továbbra is
idegesség és fokozott balesetveszély várja ebben a kereszteződésben az autósokat.
R. Z.
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Feszt

27. ALKALOMMAL SZÓRAKOZHATTUNK
AZ ASZÓD FESZTIVÁLON
Immáron 27. alkalommal csalogatta a Galga mentieket az Aszód Fesztivál, amely
ezúttal is három estén ígért élvezetes és ingyenes koncerteket, illetve más egyéb
szórakozási lehetőséget az érdeklődőknek. A rendezvényt idén is nagyszabású
tűzijáték zárta.

Az Aszód Fesztivál a térség legrégibb rendezvénye. Az ötletet az 1990-ben Obernburgba
– Aszód akkor még leendő testvértelepülésére – látogató aszódi küldöttségnek az ottani
Alma Fesztivál adta. A delegáció tagja volt
– akkor még önkormányzati képviselőként –
Sztán István polgármester is, aki kezdetektől
szorgalmazta, hogy Aszód is adjon helyet egy
nagyszabású eseménynek. Az első feztivál jellegű programot már 1991-ben megrendezték,
és a sorozat azóta sem szakadt meg. Pedig
több olyan változás is történt, ami hatással
volt a rendezvényre. Az aszódi önkormányzat
például idővel beépíttette azt a területet – az
úgynevezett Fesztivál teret –, amely alkalmas
volt az esemény befogadására. Az építkezések idején a fesztiválokat a laktanya mögötti
gyakorlótéren tartották, és a honvédségen
keresztül biztosították a szükséges infrastruktúrát. 2005 decemberében bezárt a laktanya,
így 2006-ban Aszód legnagyobb rendezvényét a város főterén tartották meg. Ám a hely
kicsinek bizonyult, ezért 2007-ben a rendezvény újra a jelentősen kisebbé vált Fesztivál térre került vissza. Időközben az akkori
képviselő-testület úgy döntött, meghagyja a
területet, ahol nagyszabású rendezvényeket
lehet tartani.
Azóta stabil színpadot telepítettek, a színpad előtti területet táncra alkalmassá tették,
a két kiszolgáló helyiség pedig a vendéglátást
segíti.
A rendezvényt ezúttal is Sztán István polgármester nyitotta meg, s miután köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte a segítséget
a szponzoroknak, illetve mindazoknak, akik
valamilyen módon részt vettek a lebonyolításban, majd mindenkinek jó szórakozást
kívánt. A fellépők közt szerepelt az aszódi kö-
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tődésű Csordás Tibi (ex Fiesta), Dobrády Ákos
(ex TNT), Janicsák Veca, Szabó Ádám és Peter
Sramek. A fesztivált ezúttal is nagyszabású
tűzijáték zárta.
R. Z.
Fotók: Horváth Orsolya
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Vallás

„SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYNAK
VITÉZ LOVAGSÁGÁT…”
A Római Katolikus Egyházközség szervezésében az idén is volt hittantábor. A 40
résztvevő a Ráróspusztai Ifjúsági Táborba költözött be 2017. július 17-22-ig.

A hét folyamán a résztvevők Szent László király életével és a hozzá kapcsolódó legendákkal ismerkedhettek meg. Ezt persze nemcsak
az elmélkedésekkel tették, hanem sok játékos
feladattal, erő és bátorságpróbával, ügyességi
feladatokkal. Megismerkedtünk a keresztény
ember szükséges fegyverzetével is (Ef 6,13-18).
A legnagyobb próbatétel talán első nekifu-

tásra sokaknak az volt, hogy a táborban se wiﬁ,
se térerő nem volt; de azt hiszem sikerült a hét
folyamán mindenkinek átélni, hogy nemcsak a
technikai eszközök biztosíthatják a kikapcsolódást, a szórakozást.
A tábor programjait sorolhatnám oldalakon
keresztül, de azt hiszen nem ez a legfontosabb.
A legfontosabbat azonban nem lehet átadni, azt

EVANGÉLIKUS TANÉVNYITÓ
KONFERENCIA
Immáron harmadik alkalommal rendeztek evangélikus tanévnyitó konferenciát
Aszódon az evangélikus középiskolában. A Magyarországi Evangélikus Egyház
Nevelési és Oktatási Osztálya, az Evangélikus Pedagógiai Intézet, valamint az iskola rendezésében megvalósult Új utak – protestáns etika című szakmai rendezvényen közel kétszáz, an vettek részt.

A találkozó Gáncs Péter elnök-püspök igehirdetésével kezdődött, majd Majorosné Lasányi
Ágnes, az EPSZTI igazgatója, valamint Veizer
Valéria, az aszódi intézmény új vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Az előadók közül
elsőként Hafenscher Károly miniszteri biztos,
zsinati lelkészi elnök lépett a pódiumra, aki a
Gyermek-istentiszteleti liturgiák – Az egyházi
év ünnepei című könyvet mutatta be az egybegyűlteknek, amelyben csupa olyan jó példa
szerepel, amely kompatibilis a gyerekekkel és

nem szoktatja ki őket az egyházból, így áldássá
tud majd válni a felhasználókra.
Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem Rendszeres Tanszékének vezetője,
teológiai professzor Miért nem sikersztori az
etika? címmel tartott előadást. Véleménye
szerint a ma embere már nem bízik a korábbi
szokásrendszerekben és módszerekben, csak a
frisset és az eredetit kedveli.
A jó értéke – Pénz, hit és morál címmel tartott
előadást Szabó B. András pestújhelyi, újpalotai

csak a résztvevők hordozzák a lelkünkben. Olyan
ez, mint Jézus színeváltozásának eseménye. A
hétköznapokból egyszer felemelkedünk, kiszakadunk az egyhangúságból. Nagyon jó ott lenni,
de tudjuk, hogy vissza kell jönni, sőt azt is tudjuk,
hogy itt majd jönnek az újabb próbatételek, de a
szép emlékek adnak erőt a folytatáshoz.
Köszönjük a csoportvezetők munkáját és azt,
hogy feláldozták a szabadidejüket, valamint,
hogy színesebbé tették a programokat. Mindenféle anyagi támogatást ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak, akik hozzájárulásukkal segítették a táborunkat.
AME

lelkész, a Melanchthon Szakkollégium igazgatója, aki arról beszélt, hogy a gazdasági mérőeszközök, egyebek mellett a GDP meghatározó
jelentőségűek az országok közgazdasági szempontból való besorolásánál, ám sokkal többet
jeleznek az olyan indexek, amelyet például egy
ország boldogságát próbálják megmutatni.
Magyarország ebből a szempontól egy 190-es
listán a 75. helyen áll, mert a gazdaság mellett a
szociális támogatási rendszert, az átlagéletkort,
a befolyásolási képességet, az elmúlt hónapok
adakozásait, a korrupciót és az elmúlt hét pozitív és negatív eseményeit is beleszámították
ebbe a mutatóba.
Sziráki György pedagógiai szakértő (EPSZTI)
Mission impossible a legelőn címmel tartott
előadásában kimondta, azért van ellenállás
az etikai kódexekkel szemben, mert kötelező,
előíró jellegűek, pedig ésszerűen betartható
szabályozásra lenne szükség. Az evangélikus
pedagógusok etikájának az ethoszon, a felnőttként megélt hiten kell alapulnia, a gyermek érdekét kell a középpontba állítani, s a személyen,
a helyen, a helyzeten múlik minden.
Utolsó előadóként a Deák Téri Evangélikus
Gimnázium igazgatónője, Gadóné Kézdy Edit
Hogy fordulhat elő ilyesmi egy evangélikus
iskolában? címmel tartott előadást. Szerinte
manapság az erkölcsi prédikáció hatástalan,
hiszen az előző generációknak manapság már
másféle világtapasztalatuk van, ugyanakkor
konstruktív vitázással a világképet fokról fokra
lehet formálni a diákok fejében. A tanároknak
az idősebb társ szerepét kell betölteniük, akik
nem tévedhetetlenek, hanem nyíltan fogadják
a diákok véleményét, autonóm döntéseit. Hatásosnak ítélte az érzékenyítő programokat, az
önkéntesség szorgalmazását és a morális párbeszédet.
A délután folyamán szekcióülésekre került
sor, majd a nap az aszódi evangélikus templomban istentisztelettel ért véget.
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Sport

REMEKÜL KEZDTE A SZEZONT
AZ ASZÓD FC
A tavalyi nehéz szezon után a vérfrissítésen átesett Aszód FC remekül kezdte a
2017-2018-as bajnokságot. Helyenként látványos játékkal az első 3 meccsen veretlen maradt a csapat és csak a remek erőkből álló Gyömrő tudott győzni Aszódon.
Aszód FC–Úri KSK: 4-2 (3-1)

Gólszerzők: Kovács Dávid, Kovács Kristóf,
Szabó Gábor, Sármány Viktor
Nagy elánnal kezdett csapatunk az Úri gárdája ellen, mégis az ellenfél szerzett vezetést. Szerencsére ez nem szegte a srácok kedvét és szép
gólokat lőve hamar sikerült fordítani. Megnyugodni azonban nem lehetett, hamar sikerült
szépítenie a vendégeknek, akik ezek után uralták is a meccset, ám egy remek támadás végén
Szabó újra 2 gólosra növelte az előnyt. A folytatásban hiába támadtak a vendégek, csapatunk
jól állta a sarat és megérdemelten tartotta itthon a 3 pontot.
Pilisi LK II. – Aszód FC 0-0

A győzelem után magabiztosan utazott Pilisre csapatunk. Pokoli 40 fokos hőségben rendezték a találkozót, amely mindkét csapatot

alaposan megviselte. Minden tiszteletet megérdemelnek a srácok, hiszen mindenki becsülettel küzdött. A helyzetek alapján a 3 pont is
meg lehetett volna de a kapufa és a hazai kapus
mindent hárított. A vége pont osztozkodás lett.
Aszód FC – Valkó KSK: 3-2 (1-1)

Gólszerzők: Sármány Viktor, Oláh Dezső,
Kovács Kristóf
Veretlenül fogadta csapatunk a 3. körben a remek erőkből álló valkói gárdát. Az előző heti
időjárással ellentétben ezúttal hideg esős idő
várta a csapatokat. Remek iramban kezdődött
a mérkőzés, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A félidő derekán sikerült vezetést szerezni
Sármány okos góljával. Mikor már azt hittük,
előnnyel megyünk a pihenőre, egyenlítettek
a vendégek. A második játékrészben az egyre
élénkebb esőzés se vette el a csapatok és Oláh

KERÉKPÁRTÚRA AZ ŐRSÉGBEN
A korábbi évekhez hasonlóan a Szabadidősport Egyesület tagjai többnapos kerékpártúrán vehettek részt a nyáron. Az idén is korán elkezdtük a tervezést, készülődést a több napos útra, ezúttal hazánk egyik legszebb vidékére, az Őrségbe. Mintha
már állandósulna a 13 fő-most 6 nő, 7 férfi arányban.

Hosszú autóút után érkeztünk Őriszentpéterre,
ahol elfoglaltuk szállásunkat. Megkaptuk az
aktuális pólót, és rövid pihenő után indultunk
felfedezni a környéket. A forróságban jól esett
ülni az Árpád-kori templom hűvös falai között,
olvasgatni a megmaradt freskók szövegeit,
hallgatni a templom történetét. Ezután Pityerszerre mentünk, ahol a jellegzetes szer-es településforma emlékeit csodáltuk a skanzenben.
Megkóstoltuk a dödöllét is. Utunkat a Hársas-tó
felé folytattuk. Kisebb biciklis problémák után amiket rögtön orvosoltak túratársaink-fáradtan
értünk haza. Este azért maradt erőnk egy kis
beszélgetésre is.
A következő napok hasonlóan teltek: tikkasztó melegben tekertünk fel emelkedőkön,
suhantunk lefelé a lejtőkön, gyönyörű rétek,
illatos fenyőerdők között. Útközben láthattuk
az itteni fazekas-hagyomány nyomait, a csodálatos veleméri templom fényeit, Szentgotthárd
hangulatos belvárosát. Érdekesek errefelé a
településnevek: Hegyhátszentjakab, Magyarszombatfa, Farkasfa, Kerkáskápolna...

2017. szeptember

Az utolsó napon Őriszentpéter helytörténeti
múzeumát látogattuk meg, ahol a település
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Dezső kedvét, aki remek gólt lőtt. Játékosunk
a félidő közepén a meccset is eldönthette volna,de tizenegyesét védte a vendég kapus. Ez
fel is villanyozta a valkóiakat, akik a hajrában
egyenlítettek. Mikor már mindenki elkönyvelte
a döntetlent, egy beívelést Kovács Kristóf bólintott mesterien a kapuba, beállítva ezzel a 3-2es
végeredményt.
Aszód FC – UFC Gyömrő 1-4 ;(0-3)

Gólszerző: Vogel Márk
A tabella alapján a mieink számítottak a találkozó esélyesének, ám akik otthonosabban mozognak a megyei labdarúgásban, azok tudhatták, remek kerete van a vendégeknek. Sajnos a
mérkőzés is ezt bizonyította. Az elején még mi
szerezhettünk volna vezetést, ám a gyömrőiek magasabb sebességre kapcsoltak, és sorra
használták ki az aszódi védelmi megingásokat.
Ennek köszönhetően 3 gólos előnnyel mehettek pihenni. A második játékrészben Vogel okos
fejese után felcsillant a remény, de csupán percekig tartott, mivel hamar visszaállt a 3 gólos
különbség, és ennyi maradt a meccs végéig.
Az Aszód FC 4 forduló után a 6. helyen áll a bajnokságban. Így tovább! Hajrá Aszód!

múltja és jelene tárult elénk. Hazafelé sikerült
a csúcsforgalmat, torlódásokat elkerülnünk, így
viszonylag korán megérkeztünk.
Megint egy élménydús túrával lettünk gazdagabbak! Összeszokott társaság és új tagok, jó
hangulat, segítőkészség... évről évre ez jellemzi
az ASZE programjait. Érdemes velünk tartani!
Gy.M – Ny.Zs
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Közepes

Augusztusi sudoku rejtvényünk sorsolásán a
Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Hárs Dénes (Baross utca 2.) és ifj. Iván
Zoltán (Arany János utca 9.) nyerte.
A kitöltött sukodu tábla valamelyikét 2017.

október 8-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk címére (2170 Aszód Szabadság
tér 9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.com
e-mail címre.
Jó szórakozást kívánunk!

Készült 2400 példányban
a Prime Rate Nyomdában
Terjeszti a Magyar Posta

SAKK EREDMÉNYEK 2.
Előző számunkban helyhiány miatt nem tudtuk közölni
mindazon fiatalok nevét, akik remekül helyt álltak a különféle sakkversenyek. Most pótoljuk az elmaradást. 2017-ben
az alábbi aszódi vonatkozású sakk eredmények születtek:
V. Petőfi Téli Kupa 2017.03.25.

I-II. korcsoport leány:
1. Fekete Janka EGA
2. Bazán Blanka EGA
3. Gergely Anna EGA
4. Angyal Nóri EGA
5. Lengyel Lola Csenge EGA
V. korcsoport leány:
1. Rajkó Zsuzsanna EGA
VI. korcsoport leány:
1. Orgoványi Melinda EGA
I. korcsoport ﬁú:
1. Bisi Máté Csengey
2. Mlinkó Béla Csengey
3. Tüke Vendel Noel EGA
4. Székács Lázár Dániel EGA
5. Fekete Vince EGA
6. Kottán Noel EGA
II. korcsoport ﬁú:
1. Mlinkó Márton László Csengey
2. Szegedi Álmos Csengey
3. Végvári Gergely Csengey
4. Farkas Levente Csengey
III. korcsoport ﬁú:
1. Fekete Zalán EGA

2. Végvári Tamás Csengey
VI. korcsoport ﬁú
1. Steyer Ferenc EGA
Csapatverseny:
2. helyezett EGA
A csapat tagjai:
Homoki Gábor, Téglás Mátyás,
Kapitz Dominik, Steyer Ferenc
V. Galga Kupa 2017.05.27.

I. korcsoport leány:
1. Fekete Janka EGA
2. D.Tóth Dóra Csengey
3. Gergely Anna EGA
4. Fekete Nóra Csengey
5. Angyal Nóra EGA
6. Bazán Blanka EGA
7. Szentenszki Heléna Csengey
II. korcsoport leány:
1. Fekete Gitta EGA
III. korcsoport leány:
1. Karácsondi Lili EGA
I. korcsoport ﬁú:
1. Bisi Máté Csengey
2. Tüke Vendel Noel EGA
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PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról

3. Romfa Benjámin EGA
4. Braun Benedek EGA
5. Fekete Ádám EGA
6. Dévai-Molnár Marcell EGA
7. Fekete Vince EGA
II. korcsoport ﬁú:
1. Végvári Gergő Csengey
2. Fodor Zsombor Csengey
III. korcsoport ﬁú:
1. Fekete Zalán EGA
2. Fodor Péter Csengey
2016/17 Diákolimpia Csapat
Országos Döntő 2017. 03.3104.02. Szombathely

Középiskolás leány:
11. helyezés EGA csapata / Rajkó
Zsuzsanna, Orgoványi Melinda, Hajdu Vanda, Orgoványi Dóra /
Középiskolás ﬁú:
10. helyezés EGA csapata / Téglás
Mátyás, Kapitz Dominik, Steyer Ferenc, Rajkó Márton, Torda Dávid /
2016/17 Diákolimpia Egyéni
Országos Döntő 2017. 04. 1214. Miskolc

AMATŐR KATEGÓRIA.
V. korcsoport
8. hely Torda Dávid EGA
16. hely Hajdu Vanda EGA
VI. korcsoport

9. hely Orgoványi Melinda EGA
ÉLŐ PONTSZÁMOS KATEGÓRIA:
IV. korcsoport
38. hely Rajkó Márton EGA
V. korcsoport
30. hely Kapitz Dominik EGA
VI. korcsoport
19. hely Téglás Mátyás EGA
29. hely Steyer Ferenc EGA
2016/2017. Pest megyei
Sakk Csapatbajnokság I/A /
Herczeg csoport /

12. helyezés 13,5 pont
Pontszerző csapattagok táblasorrendben:
Homoki Gábor 1,5
Kapitz Dominik 6
Rajkó Márton 1,5
Garczik Gábor 2,5
Rajkó Zsuzsanna 0,5
Koncz István 1
Orgoványi Melinda 0,5

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk az
aszódi és környékbeli sakkozókat,
korra- és nemre való tekintet nélkül
szakosztályunkba.
Koncz István
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