
Nehéz írásban visszaidézni azt a csodálatos élményt, amelyet  ad-
vent második vasárnapján az aszódi evangélikus templomban a 
Csengey Gusztáv Általános Iskola ének-zenei tagozatának gyermek-
kórusa adott Énok Nagy Levente vezényletével. Gyönyörű, Istent 
magasztaló karácsonyi  énekek csendültek fel magyarul és svédül 
az ebből az alkalomból varratott fehér ruhában fellépő kisdiákok 
előadásában. Nem túlzás, mintha az angyalok énekét hallgatta vol-
na a zsúfolásig megtelt templom közönsége.
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AngyAlok éneke 
A Csengey iskola énekkara az evangélikus templomban
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VI. BetlehemI 
JászolkIállítás 
54 pályamunka érkezett a VI. Bet-
lehemi Jászol kiállítás pályázatára. 
Az egyéni versenyre 15 gyermek, 
a csoportversenyre 39 közösség  
készített pályamunkát. 

(Folytatás a 3. oldalon)

2013. december

Az eseményt megnyitó Lőrincz Csaba paró-
kus lelkész bevezetőjében arról szólt, sokszor 
úgy jön el karácsony, hogy nem készülünk rá. 
Így pedig érzelmekben kiüresedett ünnep vár 
ránk. Advent időszaka kiválóan alkalmas arra, 
hogy megálljunk a rohanásban, visszanézzünk 
az eltelt időszakra, számot adjunk tetteinkről, 
és várakozással legyünk Isten fiának, Jézusnak 
születése irányában. 

A közel másfél órás koncert valóban igazi 
kikapcsolódást, lelki megnyugvást adott.  A 
legszebb hangszer, az emberi hang szólt nem-
csak a gyermekek révén, hanem Mukk József 
énekművész előadásában is, aki ismét vállalta 

a fellépést. Rajta kívül közreműködött még dr. 
Magyari Zita (orgona), Kovácsné Hutai Ágnes 
(gordonka), Nagyné Kánya Andrea (hegedű) 
és Nagy Tihamér (hegedű). A koncert utolsó 
énekszámába pedig bekapcsolódott a város 
újonnan alakult női kara is, amelynek ugyan-
csak Énok Nagy Levente a vezetője. 

Kérdezhetnék, miért énekeltek svédül is az 
aszódi gyerekek. Ennek az a magyarázata, hogy 
a gyermekkórus meghívást kapott egy szerep-
lésre a svéd nagykövetségtől, és az ott dolgozók-
nak azzal kedveskednek, hogy anyanyelvükön 
is énekelnek majd karácsonyi dalokat.

R. Z.
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Tamaska Gyula

mondd el!
Mielőtt eloltod a gyertyát,
s elmúlik a karácsonyi láz,
tégy számadást újra magadnak;
épült-e benned a lelki ház?

Mondd el… Mondd el, ha nem is kérdik,
hogy találkozásod volt vele
S ebben az áldott karácsonyban
számodra is volt üzenete.

Mondd el, hogy gazdagabb lettél,
s Benne hited szárnyakat kapott.
és cserébe a rossz szívedért,
önmagából egy részt adott!

Mielőtt eloltod a gyertyát,
és becsukod csendben Bibliád,
Köszönd meg mindnyájunk nevében
az első karácsony éjszakát!
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 ☐ Az érdemi munka Sztán István polgármes-
ter beszámolójával kezdődött. Az első napirendi 
pont témája az 5/2013. ( III. 1.) önkormányzati 
– a város 2013. évi  költségvetéséről szóló – ren-
delet módosítása volt, amelyet egyhangúlag 
megszavazott a képviselő-testület. A módosí-
tásba  a 2013. július 1-től 2013. szeptember 30-ig 
bekövetkezett változások kerültek beépítésre, 
melyet  a MÁK pótelőirányzatai, valamint a kö-
telezettségvállalások tettek szükségessé. Ezzel a 
város  költségvetésének bevételi, illetve kiadási 
főösszege 1 milliárd 459 millió 216 ezer Ft.

 ☐ Szintén az anyagiakkal volt kapcsolatos 
a következő napirendi pont is, amely önkor-
mányzatunk 2013. I-III. negyedévi gazdálkodá-
sáról és annak pénzügyi teljesítéséről szólt. Az 
előterjesztésből kiderült, mind a kiadási, mind 
a bevételi oldal összegei időarányosan teljesül-
tek, a város költségvetése stabil. Az előterjesztést 
egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.

 ☐ Jóváhagyta a grémium az önkormányzat  
2014. évi belső ellenőrzési tervét. A feladatot to-
vábbra is a Galga-menti Önkormányzatok Tár-
sulása útján kívánja ellátni. A költség fedezetét 
a 2014. évi költségvetésben tervezni szükséges, 
mely 1.400 ezer Ft+ÁFA költséget jelent Aszód 
Város Önkormányzatának. 

 ☐ Egyetértett a képviselő-testület a helyi 
iparűzési adóról szóló rendelet módosításá-
val, amelyben kizárólag a törvényi előírások 
változásait volt szükséges átvezetni, hogy a 

hatályban lévő jogszabályokkal a helyi rende-
let is összhangban legyen. A rendelettervezet 
adó mértékének emelésére vonatkozóan nem 
tartalmazott javaslatot. 

 ☐ Ugyancsak a fent említett okok miatt volt 
szükség a magánszemélyek kommunális adó-
járól szóló 26/2010. (XII. 14.) önkormányzati 
rendelet módosítására is. A napirend tárgya-
lása során a Városfejlesztési Bizottság javas-
lataként szóba került, hogy a garázsok után 
fizetendő kommunális adót mérsékelje az 
önkormányzat. Erre év közben, a garázsok fel-
mérését követően  kerülhet sor.  

 ☐ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést is 
tárgyalták a döntéshozók. Az egyes törvények 
Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szó-
ló 2011. évi CC I. törvény 234. §-a 2012. február 
1-jei hatállyal módosította a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meg-
határozott talajterhelési díj egységdíjának mér-
tékét. A módosítás értelmében a talajterhelési díj 
egységdíjának mértéke a korábbi 120 Ft / m3-ről 
1200 Ft / m3-re emelkedett, ezért városunkban 
is ehhez igazították 2012-ben a helyi rendeletet. 
A mostani előterjesztés új rendelet megalkotását 
javasolta, mivel a régi rendelet nem felel meg a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. 
§-ában megfogalmazottaknak, valamint a jog-
szabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM rendelet által előírt jogszabály-szerkesztési 
elveknek. 

 ☐ Ugyancsak ehhez a napirendhez kap-
csolódott a DAKÖV közgyűléséről érkező 
Sztán István polgármester azon friss beje-
lentése, hogy a város újonnan csatornázott 
területein a lakosoknak 2014. július 1-ig 
mentesülnek a talajterhelési díj megfizeté-
sétől, addig van lehetőségük a csatlakozás-
ra, illetve bekötésre.

 ☐ A képviselő-testület változtatott korábbi 
rendeletén, és az Aszódi Polgármesteri Hi-
vatal tanácstermét jelölte ki az anyaköny-
vi események létesítésére alkalmas hivatali 
helyiséggé.  Korábban ez a Művelődés Háza 
kamaraterme volt. A változtatás oka, hogy az 
említett helyszín mostani állapotában nem 
felel meg maradéktalanul a hatályos jogsza-
bályban megfogalmazott követelmények-
nek, másrészt az anyakönyv jogszabályban 
előírt tárolása sem biztosított, hiszen azt az 
anyakönyvvezető hivatali helyiségéből el kell 
vinni. A tanácsterem az anyakönyvvezető hi-
vatali helyiségével azonos épületben van, így 
a  fentebb leírt problémák nem jelentkeznek. 
A változtatás azzal is jár, hogy a hivatali he-
lyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazási 
szabályainak megfelelve az AVKK és udvara 
kikerül a kedvezményes körből, és az itt vég-
rehajtott anyakönyvi események a jövőben 
díjkötelessé válnak. 

 ☐ A grémium döntése értelmében Aszód 
részt vesz a 2014-ben Budapesten megrende-
zendő Címer kiállításon. Erről külön cikk-
ben olvashatnak, csakúgy, mint a 2014-es 
eseménynaptárról, illetve a 2013-as szilvesz-
teri rendezvényről. 

 ☐ A képviselő-testület végül jelentést hallga-
tott meg a lejárt határidejű határozatokról és 
a két ülés között tett intézkedésekről, majd az 
egyebek napirendi pontban az aktuális teendő-
ket vitatták meg. 

önkormányzAtI hírek
2013. november 28.
Egyperces néma megemlékezéssel kezdődött a novemberi képviselő-tes-
tülés. A döntéshozók ezzel tisztelegtek Szovics Pál képviselő közelmúlt-
ban elhunyt felesége emléke előtt.  

díjazottak
Egyéni verseny:
I. korcsoport: Buborék Roland 
(Ú.R.K.Á.I. Hatvan)
II. korcsoport: Karácsondi Lili 
(Csengey Gusztáv Általános Iskola Aszód)
III. korcsoport: Oláh Réka 
(Szivárvány Óvoda Aszód)

Csoportos vándordíjak: 
I. korcsoport: Kolis Lányok 
(Petőfi Sándor Gimn. Gépészeti Szakközép 
Iskola és Kollégium Aszód)
II. korcsoport: 3.z 
(Csengey Gusztáv Általános Iskola Aszód)
III. korcsoport: Szivárvány Óvoda, Katica 
csoport Aszód

Zsűri különdíj: Angyalkák 
(Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi 
úti tagiskola 2.b)
Leány különdíj: Gál Jázmin Júlia 
(Csengey Gusztáv Általános Iskola Aszód)
Legény különdíj: Tomasek Tamás 
(Csengey Gusztáv Általános Iskola Aszód 2.a)
Csoportos különdíj: Hullócsillag 
(Ú.R.K.Á.I. Hatvan)
 
A zsűri különdíja első ízben került átadásra, 
melyet Gyurkovics István  plébános kezdemé-
nyezett. A megnyitó után ez a betlehem átke-
rül a Fiúnevelő Intézet kápolnájába.

VI. BetlehemI JászolkIállítás (Folytatás az 1. oldalról)

Összesen 283-an dolgoztak azon, hogy megmutassák az érdeklődőknek, 
milyen ügyesen bánnak a különféle anyagokkal. A zsűri hosszas értéke-
lés után a következő döntést hozta.  
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A legnagyobb változás, hogy ezentúl tilos lesz 
várakozni a Régész utca és a Csengey utca keresz-
teződésénél, illetve a Régész utca felső szakaszán 
található kijelölt gyalogátkelőhely alatti részén. 
A korlátozás munkanapokon 7 és 17 óra között 
érvényes. A Gyermekétkeztetési Intézmény gaz-
dasági bejáratához ezentúl csak az intézmény 
dolgozói hajthatnak be, a közlekedés többi 
résztvevőinek ezt tábla tiltja majd. Ugyanakkor 
a bejárat előtti részen parkolóhelyek kerülnek 
kialakításra. A terület némileg nő azzal, hogy 
mivel január elsejétől megszűnnek a szelektív 
hulladékszigetek, a kukákat innen is elszállítják. 

A Csengey utca iskola előtti részénél pótolják 
a „Zsákutca” táblát, amely „Behajtani tilos” táb-
lával egészül ki. A behajtást munkanapokon  7 
és 17 óra között korlátozzák, az intézmény dol-
gozói viszont ezen időszakban is behajthatnak. 

A forgalom folyamatossága csak akkor tartha-
tó fenn a jelzett időpontokban, ha a rövidesen 
kihelyezésre kerülő – jelenleg gyártás alatt van-
nak – táblák utasításait a közlekedés résztvevői 
maradéktalanul betartják. A hely nem lesz több, 
ugyanakkor némi kényelmet feladva ésszerű 
megoldás lehet, ha a szülők a Művelődés Háza 
vagy a Tüdőbeteg-gondozó Intézet parkolójába 
állnak be, és onnan bocsátják iskolába gyerme-
keiket. Ugyancsak dugót csökkentő megoldás 
lehet  a Régész utca – Kossuth Lajos utca ke-
reszteződésében, ha a fenti szakaszról érkező,  
balra kikanyarodni kívánó autós először jobbra 
fordul, és a Penny előtti rendőrlámpánál kényel-
mesen, védett módon kanyarodik vissza. 

A képviselő-testület hozott még egy, a  szó-
ban forgó helyszín forgalmához közvetett mó-
don kapcsolódó intézkedést is: az Aranykapu 

Bölcsődénél megszüntette a zsákutcát, és biz-
tosította az átmenő forgalmat. Így némi kerü-
lőt téve ugyan, de ezt az útvonalat használva is 
ki lehet majd jutni a Kossuth Lajos utcára.  

A döntéshozók az óvodások visszaköltözése 
után felülvizsgálják a most hozott változáso-
kat, és a tapasztalatok alapján döntenek az ere-
deti rend visszaállításáról.

Tilos lesz a várakozás, és a behajtást is korlátozzák

VáltozIk A forgAlmI rend A Csengey IskolA környékén 
A Napsugár Óvoda felújítása okán az átmenetileg a Csengey Gusztáv Általános Iskolába költöztetett kis-
gyermekek óvodába juttatása, illetve hazavitele idején – vagyis a reggeli és a délutáni órákban – alaposan 
megnövekedett a forgalom a Régész utcában a tanintézmény környékén. A témával legutóbbi ülésén a képvi-
selő-testület is foglalkozott, és a kialakult helyzetet kezelendő döntéseket hozott.

A pályázóknak a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer-
ben (EPER –Bursa rendszer) kellett regisztrálni-
uk és az adatlapot kitölteni, majd véglegesítve az 
önkormányzathoz beadni 2013. november 15-ig.

A beadási határidőig 19 pályázat – majdnem 
duplája a korábbi évek igényeihez képest – ér-
kezett Aszód Város Önkormányzatához, me-
lyet a Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport 
Bizottság 2013. november 27-én zárt ülésen 

megtárgyalt. A Bizottság a beadott 19 pályáza-
tot támogatta. (A 19 pályázatból 3 „B” típusú 
pályázat és 16 „A” típusú pályázat. ) 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-
testülete hallgatónként 2.500 Ft/hó összegben 
ha tározta meg a támogatás összegét. Az ön-
kormányzat által nyújtott segítséget  a Minisz-
térium kiegészítheti. A döntésről a pályázók 
értesítést kapnak. 

Kiss Eszter

A koráBBInál töBB fIAtAl kért támogAtást
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 156/2013.(IX.26.) 
ÖKT. sz. határozata alapján csatlakozott a 2014. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
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A Képviselő-testület 2013-ban eddig 13 alka-
lommal ülésezett, december 12-én kerül sor az 
idei utolsó tanácskozásra. A grémium évente 
átlagosan 25 rendeletet alkot. Ez évben eddig 
200 határozatot hozott.

Ha lassan is, de növekszik Aszód lakossá-
ga.  2005-ben 6061-en laktunk itt,  2013-ban 
már 6414-en vagyunk. Sajnos a szám főként 
a beköltözések következtében nő. Idén eddig 
63-an haltak meg, és ugyanennyi csecsemő 
született, tízzel több, mint tavaly. Idén na-
gyon kevesen kötöttek házasságot, mindösz-
sze 16 pár mondta ki a boldogító igent.  Az 
egyszerűsített honosítási eljárás során 2013-

ban 98 személy tett állampolgársági esküt 
városunkban. 

A városi intézmények között idén volt 12 
éves a Gyermekétkeztetési Intézmény. Kony-
háján napi 700-750 adag étel készül. Most ki-
számolták: fennállásuk óta 2013. szeptember 
30-ig 96.743 adag ebédet főztek meg. 

A város új intézménye az Aszód Váro-
si Kulturális Központ. A Petőfi Múzeum 
átvételével létrejött szervezet munkatársi 
köre kialakult. Az intézményhez tarto-
zó Városi Könyvtár idén kikölcsönzött 
10.000(!) dokumentuma, valamint a múze-
um több száz látogatója azt jelzi, hogy van 

létjogosultsága a városban a közgyűjtemé-
nyi intézményeknek.

Sztán István polgármester beszámolójában 
összegezte az elmúlt három év fejlesztéseit is. 
A város útjai közül felújításra került a Nyár 
utca, Osváth G. u, Nyárád utca, Majna utca, 
Malom köz, Berkes utca, Síklaki hegy, Berek 
utca, Szőlő utca úthálózata, közel 54 millió 
Ft értékben. A Podmaniczky utca teljes hosz-
szában történő aszfaltozása 63 millió Ft-ba 
került. A Szentkereszt utcára 7 millió Ft-ot 
költöttek. Mindezeket összeadva, az elmúlt 
időszakban az utak aszfaltozására 124 millió 
Ft-ot, kátyúzásra 15 millió 900 ezer Ft-ot köl-
tött a város.

Városunkban a domborzati viszonyok mi-
att számos helyen támfalakra van szükség. 
Ezekre a három év során  közel 139 millió Ft-
ot kellett költeni, az összegnek mintegy 25%-
a volt önkormányzati önerő. 

Településünk ma már azzal büszkélkedhet, 
hogy 100%-os a csatornázottsága. A teljes 
kiépítés eléréséhez 450 millió Ft-ra volt szük-
ség, amit pályázati pénzből, önkormányzati 
önerőből és lakossági megtakarításból fedez-
tek. A szennyvíztelep bővítése és egy új  kom-
posztáló üzem építése is pályázati összegből 
és önerőből valósult meg 480 millió Ft érték-
ben. A csatornakiépítéssel egy időpontban el-
készült mart aszfaltozással a Vezér utca, Kard 
utca, Tarsoly utca, Huszár köz, valamint a 
Béke utca aszfalt szőnyegezése. A szennyvíz-
telepre vezető útnak a vasúti átjárótól való fel-
újítása közel 8 millió Ft-ból, pályázati pénz-
ből készült el. Ugyancsak pályázati pénzből 
valósulhatott meg az elmúlt időszakban a 
volt szemétlerakó telep rekonstrukciója közel 
110 millió Ft-ért. A városkép kialakítására és 
annak megtartására közel 110 millió Ft-ot 
költöttek a közel négy esztendő során.

Bizonyára mindenki előtt ismert a Kistérségi 
Gondozási Központ helye és szerepe a térség-
ben. Az aszódi önkormányzat irányításával 
pályázati pénzből és önerőből újult meg a tér-
ségi ellátáshoz csatlakozó hét településnek az 
idősek napközbeni ellátását biztosító intézmé-
nye 392 millió Ft-ból. 

 Az óvodáira is költött, illetve költ Aszód. Az 
elmúlt időszakban a Szivárvány Óvoda tagintéz-
ményben csoportszobát bővítettek, illetve me-
legítő konyhatechnológiát alakítottak ki közel 50 
millió Ft értékben. Most folyik a Napsugár Tagó-
voda felújítása, amelynek végösszege  várhatóan 
190 millió Ft lesz. A Szakorvosi Rendelőintézet 
működtetéséhez a város az elmúlt időszakban 
közel 13 millió Ft-ot biztosított. Kellett költeni 
az iskolára is: a Csengey utca épület mosdóinak 
felújítására közel 6 millió Ft-ot, villámvédelemre 
2 millió Ft-ot, egyéb járulékos munkák végrehaj-
tására 2,7 millió Ft-ot fordítottak.

Közmeghallgatás: átfogó kép Aszódról

központI kérdés A 
közterületek állApotA
November 29-én tartotta éves közmeghallgatását Aszód Város képvise-
lő-testülete a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában. A nyílt tes-
tületi ülésre érkezett mintegy 50-60 érdeklődő elsőként Sztán István 
polgármester átfogó beszámolóját hallgathatta meg, majd a résztvevők  
tehettek fel kérdéseket. Mivel olyan témákról esett szó, amelyek már 
többször szerepeltek az Aszódi Tükörben, most főként az érdekessége-
ket igyekeztünk kiemelni. 
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Megszépült a Városi Piac, az átépítésre  és a 
szakszerű üzemeltetésére 19 millió Ft-ot köl-
töttek. Elkészült a Szent István park 3,7 mil-
lió Ft-ból és rengeteg társadalmi munkából, 
amelynek értéke felbecsülhetetlen.

Az egyéb pályázatokhoz, amelyek az intéz-
mények valamint az önkormányzat és a hivatal 
működtetését segítik, pályázati pénzből és ön-
részből közel 47 millió Ft került felhasználásra.

Aki mindezeket a forintokat összeadja, talán 
meglepődik a nagyságán: mintegy 2 milliárd  
176 millió Ft került „beépítésre” 

A lakossági hozzászólásokat Kovács István 
kezdte, aki itt köszönte meg, hogy édesapja 
idén posztumusz Aszód Város Díszpolgára 
címet kapott. Gábor Pálné  az Ady Endre utcai 

állapotokat kifogásolta, illetve azt, hogy éjsza-
kánként nem aszódi polgárok randalíroznak a 
sínek környékén, emiatt nem tudnak pihenni. 
Az úttal kapcsolatban a város első embere je-
lezte, komolyabb beavatkozásra lesz szükség, 
mivel a sorozatos ráhordások miatt jelenleg 
a járda szintje magasabb az úttesténél. Őszné 
Pusztai Éva a Falujárók úti lakótelepiek képvi-
seletében azt kifogásolta, hogy ez a városrész 
kissé elfelejtődött. Télen például a lakótelepi 
utakat nem kotorja hókotró, de virágládákat 
sem kaptak. Ugyanehhez a gondolatsorhoz 
kapcsolódott Vanóné Kecskeméti Mária hoz-
zászólása, aki többek között amiatt is szót 
emelt, hogy bár 103 garázs van a lakótelepen, 
ami után szintén kommunális adót fizetnek 

– csakúgy, mint a lakásaik után –, a garázsok 
környékén soha nem takarítják el a havat. 
Sztán István polgármester elmondta, csak 
annyi feladatot tudnak elvégezni, amennyit 
a város rendelkezésére álló emberállomány 
elbír. A hókotrás a lakótelepi utakon azért ne-
hézkes, mert a kétoldali parkolások miatt nem 
fér el a kotrógép. A polgármester meglátása 
szerint a korábbiaknál sokkal több munkát 
végeztek a lakótelepi városrészen. Ugyanak-
kor azt is megjegyezte, a lakótelepiek munká-
ja is szükséges ahhoz, hogy teljesen rendezett 
legyen a közterület. Jó példák vannak, ezeket 
kellene minden lakóközösségnek követni. dr. 
Kolesza János azt javasolta, büntessék azt, aki 
nem takarít az ingatlana előtt, ugyanakkor a 
város hozzon létre olyan kitüntetést, amellyel 
azokat jutalmaznák, akik társadalmi munká-
ban tartják rendben a portájuk előtti közte-
rületet.  Takács Lajosné azt tette szóvá, hogy a 
Szakorvosi Rendelőintézet udvarában egyet-
len lámpa sem ég, ezt kellene pótolni. A Városi 
Nyugdíjasklub előtti járda fedlapján  pedig ak-
kora nyílás tátong, hogy befér egy ember láb-
feje. Sztán István  polgármester elmondta, az 
illetékes szolgáltatót már többször felszólítot-
ták a cserére, mindhiába. Most újabb levélvál-
tás következik.  Mivel ezt követően elfogytak a 
kérdések, a közmeghallgatás véget ért.  

Rácz Zoltán

Az új közlekedési táblák kevésbé tűnnek haté-
konynak: a Malom közbe a pékségnél behajtók 
közül sokan még mindig nem veszik észre, 
hogy a malomüzem utáni szakaszra arról az 
oldalról tilos behajtani, de a nemrégiben egy-
irányúvá vált Béke utcában  is közlekednek 
rossz irányból. Az eredmény: kölcsönös mu-
togatás. Valószínűleg a Régész utca-Csengey 
utca esetében rövidesen életbe lépő változá-
soknál is szükség lesz türelmi időszakra. 

Szintén a közlekedéssel függ össze az az egye-
lőre meg nem erősített hír, miszerint jövőre 
tényleg megvalósulhat a 3-as számú főút bagi 
csomópontjában tervezett körforgalom. Sztán 
István polgármester lapunkat  arról tájékoz-
tatott, kérte Tóth Gábor országgyűlési kép-

viselőt, vegye fel a kapcsolatot dr. Völner Pál. 
infrastruktúráért felelős államtitkárral. Tóth 

Gábor országgyűlési képviselőnk lapunknak 
elmondta, ez megtörtént, és az államtitkár 
megerősítette, van esély arra, hogy az említett 
kereszteződést jövőre körforgalommá építsék 
át. Erre az e-útdíjból biztosítanának fedezetet. 

Tóth Gábor ugyanakkor óvatosan úgy fo-
galmazott, ő már csak akkor biztos a megva-
lósításban, ha ez költségvetési sorként szerepel 
a jövő évi költségvetésben. Az átépítés maga 
270 millióba kerülne, azért ilyen sokba, mert 
a nagy szintkülönbség miatt a 3-as számú főút 
nyomvonalát is át kellene szabni. 

R.Z.

Egy kis közlekedési helyzetkép: vegyesek a tapasztalatok

sokAn Vezetnek rutInBól 
Az elmúlt időszakban több, forgalommal kapcsolatos változás is történt 
városunkban. A tapasztalatok vegyesek. A Régész utcában az Evangé-
likus Gimnázium által lefektetett két fekvőrendőr úgy tűnik, hatásos a 
gyorsan hajtókkal szemben: aki tempósan hajt rájuk, megérzi, nagyokat 
ütnek a futóművön. Az arra közlekedők ennek megfelelően a korábbinál 
jóval lassabb tempóval hajtanak a tanintézmény előtti szakaszon. 
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Aszód város közétkeztetését 2001. július1-től 
az önkormányzat által működtetett Gyerme-
kétkeztetési Intézmény látja el. A városban 
étkező gyermekek 1 főre, 1 napra jutó élel-
mezési normáját a Képviselőtestület szakmai 
előkészítést követően határozza meg. A város 
közétkeztetése nincs kiszolgáltatva a piaci ér-
dekeknek, nem külső vállalkozók határozzák 
meg a normaemelés mértékét. 

A szülők az áfával emelt normát fizetik, a 
rezsi költségeket pedig az önkormányzat áll-
ja (Gyvt.148§(3)). 

A közétkeztetés nonprofit tevékenység, 
profit termelés a norma-rezsi-áfa pénzügyi 
szerkezetéből adódóan etikátlan. Ameny-
nyiben profit keletkezik, azt a három vala-
melyikéből csípik le (valószínű, hogy nem az 
áfából és nem a rezsiből).

A Gyermekétkeztetési Intézménynél 2012-
ben, és 2013-ban is zajlott belső ellenőrzés, 
mely érintette a norma felhasználást is. A 
folyamatos kontroll mellett rendszeresen 
figyeljük az 1 főre, 10 napra megadott élel-
miszer-felhasználás bekerülési költségét. A 
szigorú gazdálkodás eredménye, hogy janu-
árban nem kerül sor áremelésre. 2012. május 
óta gazdálkodunk a jelenlegi keretből, és a 
beszállítók gondos kiválasztásának, illetve az 
árérzékenységnek köszönhetően tartható ez a 
minőségi szint.

A további stabil gazdálkodáshoz nélkülöz-
hetetlen a szülők részéről elvárható fizetési 
fegyelem. A gyermekvédelmi törvény hatá-
rozottan kihangsúlyozza, hogy gyermeket el-
látatlanul nem hagyhatunk. A tartósan nem 
fizetők esetében, egyeztetést követően, azon-
ban nincs más lehetőségünk, csak a jogi úton 
történő végrehajtás.

Sztán István
polgármester

Változatlan marad a közétkeztetés ára

tIsztelt szülők!
A gyermekétkeztetéssel, és általában a közétkeztetéssel kapcsolatban 
sokféle információ hangzik el mostanában a médiában. Várhatóan még 
ebben az évben megszavazzák az új közétkeztetési törvényt, mely szabá-
lyozni fogja ezt a kiemelten fontos területet. Sajnos a törvénybe kulcs-
fontosságú kérdések helyett (norma mértéke, személyzet minimuma, 
közétkeztetés áfa tartalma) divattémák kerültek be (rántott hús, grízes 
tészta, kényelmi termékek).

Az építkezés az eredeti ütemtervhez képest egy 
hónap csúszásban van, az elmúlt hetekben az 
óvoda udvarában talált két olajtartály kiemelé-
se, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézések (a 
Környezetvédelmi Felügyelőség felé jelenteni 
kellett az esetet, és csak a bevizsgálást köve-
tően folytatódhatott az építkezés) lassították 
a munkavégzést. A csúszásnak emellett pénz-
ügyi oka is van. Az eredetileg tervezett bővítés 
pályázati összegéhez az önkormányzat rendel-
kezett megfelelő önrésszel, ám mivel később a 
teljes felújítás mellett döntött a képviselő-tes-

tület, a plusz kiadást csak a 2014-es költség-
vetésébe tudta betervezni az önkormányzat. 
A munkákkal várhatóan  december végén le is 
áll az Épkomplex Kft, és kora tavasszal folytat-
ja a kivitelezést. 

 Közben az óvodavezetés részéről fölmerült 
olyan elképzelés is, hogy csak az óvodai tanév 
zárását követően, a nyári szünetben volna cél-
szerű a visszaköltözést lebonyolítani. Időköz-
ben megjelent egy pályázat intézményi bútor-
zat beszerzésének támogatására. Sztán István 
polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a 

város mindenképpen élni fog ezzel a lehető-
séggel, mert az volna az igazi, ha nemcsak egy 
teljesen megújult intézményt kapnának vissza 
az ovisok, hanem vadonatúj asztalkák, szek-
rénykék és ágyak várnák őket. 

40%-os készültségi foknál tart az óvoda felújítása 

átAdás CsAk JöVő nyáron lesz
A napokban felkerült a tetőcserép a Szivárvány óvoda épületére, a mun-
kák az elkövetkezendő hetekben a belső helyiségekben folytatódnak. A fel-
újítás várhatóan 2014. május végére lesz kész. A végösszeg 190 millió 
Ft-ra rúg majd.
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Önkormányzati tájékoztató

5 milliárd 620 millió Ft-os igény a 2014–2020-as időszakra

konkrét elképzelések Aszód feJlesztésére 
Mint arról előző számunkban beszámoltunk, Pest megye Közgyűlésének 
elnöke Sztán Istvánt, Aszód polgármesterét bízta meg azzal a feladat-
tal, hogy egy általa létrehozott csoporttal a következő európai ciklusra – 
2014 és 2020 közötti időtartamra – dolgozzanak ki a szűkebb térségre 
vonatkozó fejlesztési tervet. 

A csoport többszöri egyeztetés után vázolta az elképzeléseket, amelyek Aszód vonatkozásában a közmeg-
hallgatáson már elhangzottak. Ezek alapján az úgynevezett az úgynevezett VEKOP-on (Versenyképes 
Közép-magyarországi Operatív Program) keresztül városunk a következő pályázati bejelentést tette: 

Főtér felújítása 180 millió Ft
Iparterületek rehabilitációja 600 millió  Ft
Laktanya hasznosítása (vállalkozások centruma) 1.200 millió Ft
Aszód Város Kulturális Központ, ezen belül: Ifjúsági Ház építése 580 millió Ft

Könyvtár bővítése 500 millió Ft
Volt Tiszti Klub átépítése, felújítása 480 millió Ft
Múzeum felújítása 500 millió Ft

Volt Nőtlen Tiszti Szálló felújítása, átalakítása (a Járási Hivatalnak és intézményeinek) 450 millió Ft
Utak, járdák felújítása (térfigyelő kamerák) 200 millió Ft
Iskolák, óvoda energiahatékonyságának növelése Rákóczi úti 250 millió Ft

Csengey úti 80 millió Ft
Rendelőintézet – közösen a Kórházzal és Rendelőintézettel (Közösségi infrastruktúra 
fejlesztése/Egészségügyi alapellátás intézményeinek fejlesztése)

600 millió Ft

Az alapfeladatok maradéktalan biztosítása mellett településünknek el kell végeznie  az utak rend-
betételét, kiemelten a Babits utca, Nyugat utca, Tükör utca, Tavasz utca, Gesztenye utca, Maros 
utca, Béke kerti utak felújítását. A felsorolt feladatokra a 2014-2020-ig terjedő európai fejlesztési 
ciklus időtartamára  megközelítőleg 5 milliárd 620 millió Ft igényt nyújtott be a város. 

Jövőre Aszód adóssága is eltűnik

törlesztés helyett 
feJlesztés Jöhet
Amiről előző számunkban még na-
gyon óvatosan írtunk, mára kihirde-
tett közleménnyé vált: a kormány a 
helyi önkormányzatok további adós-
ság-konszolidációjáról a Magyar 
Közlöny november 12-én megjelent 
kormányhatározatában arról dön-
tött, hogy az állam 2014. február 
28-ig teljes mértékben átvállalja a 
települési önkormányzatok és azok 
társulásai 2013. december 31-én 
fennálló adósságállományát. 
A Kormányhivatal adatszolgáltatás keretében 
már tájékoztatást kért be erre vonatkozóan, 
mely vélhetően a konszolidáció alapját képezi. 

Az aszódi önkormányzat 2007. évben 3.975.000 
svájci frank (600 millió Ft) értékben kötvényt 
bocsátott ki. A szabadon felhasználható kötvény 
biztosított fedezetet a benyújtott pályázatok öne-
rejéhez. A szabad kötvényből rendelkezésre álló 
pénzeszköz hiányában ezek a beruházások nem, 
vagy csak részben valósulhattak volna meg. 

A 2008. év végén bekövetkezett pénzügyi 
válság és a devizaárfolyam változása miatt  a 
város pénzügyi kötelezettsége jelentősen meg-
növekedett. 2012. december 31-én fennálló 
hitelállománya az akkor aktuális árfolyamon 
számolva (241,06 Ft) 848 287 247 Ft volt.

A Magyarország 2013. évi központi költségveté-
séről szóló törvény 72-75. §-aiban foglaltak alap-
ján a Magyar Állam részben vállalta át az 5.000 
fő lakosságszámot meghaladó települések önkor-
mányzatainak a 2012. december 31-én fennálló 
adósságállományát. Aszód Város Önkormányzata 
esetében az átvállalás mértékéről szóló megállapo-
dást az államháztartásért felelős miniszter, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter, valamint 
Aszód város polgármestere 2013. február 28-án 
írták alá. Településünk esetében ez 339.314.899 
forint összegű adósság, illetve ennek törvényben 
meghatározott járulékai összegének átvállalását je-
lentette. A teher nagyságát jelzi, hogy a megmaradt 
tartozás (562.151.920 Ft) miatt 2013-ban az adósság 
részbeni átvállalását követően 38 millió  998 ezer 
Ft-ot tőketörlesztésként, míg 10 millió 976 ezer Ft-
ot kamatként kellett kifizetnie a városnak. A 2014. 
február 28-án lezáruló adósságkonszolidációt kö-
vetően mindezektől megszabadul a település, és a 
törlesztés helyett fejlesztésekben gondolkozhat.

R. Z.
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rendőrségI hírek
Trükkös tolvajok az M3-ason

Újra lecsapott az autóban hagyott értékekre szakosodott banda, ezút-
tal a bagi pihenőhelynél. Az egyik parkoló gépkocsi vezetője arra lett fi-
gyelmes, hogy lapos az autójának egyik kereke. Nekiállt, hogy kicserélje. 
Eközben – mivel nem zárta be az ajtót – kiemelték az ülésről a tárcáját, 
melyben az iratai mellett 70 ezer Ft is volt. A rendőrség nyomoz az ügy-
ben, de eddig nem sikerült kézre keríteni a gaztevőket.

A Szabadság téren egy autót törtek föl ugyancsak irattárca miatt. A tolvaj, miután észlelte, hogy 
érték van a kocsiban, bezúzta az oldalüveget, és kiemelte a kiszemelt tárgyat. A rendőrség min-
denkit arra kér, fokozottabban óvja értékeit. 

A Hatvan –Budapest vasútvonalon ismét történt egy erőszakos rablás. Két fiatalember az egyik 
utas mobiltelefonját szúrta ki, odaléptek hozzá, ököllel arcon vágták, majd miután elvették a 
telefont, Aszódon leszálltak a vonatról, és felszálltak az ellenkező irányba induló szerelvényre. 
A rendőrség keresi az elkövetőket. 

 ☐ Panorámás építési telek eladó a Pintér 
utcában. Érdeklődni: (+36) 30 232 68 31

 ☐ Eladó egy garnitúra gyári Ford alufel-
ni nyári gumikkal. 195/65/R15 Irányár: 30 
ezer Ft. Érdeklődni: (+36) 20 580 18 10.

 ☐ Még mindig nem íratta át családi ese-
ményeit  őrző VHS kazettáit DVD-re? Te-
gye meg, mielőtt  szalagra rögzített emlékei 
örökre elvesznek!  Felvételeit átírjuk, szín-
korrekcióval javítjuk, kérésének megfelelő-
en menürendszerrel ellátott, ajándékozásra 
is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a 
múlt jelen legyen!” Érdeklődni: 28 636 414.

 ☐ Eladó egy garnitúra gyári Opel alufelni 
(ET 35 C 176) nagyon jó állapotú téli gu-
mikkal (5 db). 185/65/R14. Irányár: 40 ezer 
Ft. Érdeklődni: (+36) 20 580 18 10.

 ☐ Nagyméretű betonkeverő eladó. Irány-
ár: 30 ezer Ft. Ugyanitt 3 db talpas létra el-
adó. Érdeklődni: (+36) 20 252 96 35.

apróhirdetés

gyógyszertárI ügyelet
szombat: 08.00–12.00
vasárnap: 09.30–11.30
páratlan hétvégén

Városi Gyógyszertár
Szabadság tér 2. 
(+36) 500 015

páros hétvégén
Szent István Patika
Kondoros tér 49. 
(+36) 400 552

fontos telefonszámok

rendőrjárőr
(+36) 20 516 59 40
polgárőrség
(+36) 70 339 61 65, www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész
Szabó Imre, (+36) 30 816 04 37
orvosi ügyelet
Aszód Baross u. 4., (+36) 20 927 11 71
háziorvosok
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 
(+36) 30 452 96 74
dr. Jólesz József
(+36) 20 593 86 28

állatorvosi ügyelet
December:
22: Dr. Fodor Sándor  (+36) 20 446 09 38 
24–26: Dr. Dobos László (+36) 20 925 38 24
27–29: Dr. Márton János (+36) 30 400 98 19
30–1:Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 65 29
Január:
4–5: Dr. Márton János (+36) 30 400 98 19
11–12: Dr. Dobos László (+36) 20 925 38 24
18–19: Dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 09 38 
25–26: Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 47 18

tIsztelt polgárok!
Felhívom figyelmüket, hogy az Aszódi Sza-
korovosi Rendelőintézet 2013. december 23. 
és 2014. január 2. között zárva lesz,
Sürgős esetekben szíveskedjenek az orvosi ügye-
letet hívni, vagy a hatvani Albert  Schweitzer  
Kórházat, illetve a  kistarcsai Flór Ferenc Kór-
házat felkeresni. Megértésüket köszönjük!

Sztán István polgármester
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összefoglAló táJékoztAtás

Az AszódI VárosI 
nyugdíJAs kluB életéből

Igen intenzív klubéletet élünk. Vál-
tozatos programokat szervezünk. 
Egész éves program tervünk van, 
minden hónapban más-más tevé-
kenységgel.

Rendszeres programok: Nőnap, Fiúk napja, 
Anyák napja, Költészetnap sok vendéggel. 

Nyár elején van az unokás fürdés, ahol általá-
ban  30 gyermekkel a nagykátai a strandon töl-
tünk egy vidám napot. Az idén fagyit is kaptak 
az Ifjúságért Alapítványtól nyert pályázatnak 
köszönhetően. Egy nekünk való előadást tar-
tott Dr. Freili Géza főorvos úr. 

 Kirándultunk Budapestre is. Megrendí-
tő élményben volt részünk a Terror Háza 
Múzeum ban, megtekintettük a Nemzeti Szín-
házat és a Planetárium egyik előadását.

A nyársalás sem maradt el. Negyvenket-
ten nyaraltunk egy hétig Cserkeszőlőn, ahol 
 gyógykezeléseket is kaptunk. Jó így együtt 
nyaralni. 

Vendégségben voltunk a hajdúböször ményi  
testvérklubunknál ötvenen. Bemutatták a 
városuk nevezetességeit, egész napos ellátást 
kaptunk, és miután műsorokkal köszöntöttük 
egymást, zenés mulatást csaptunk. Hosszú, fá-
rasztó, de élményekben gazdag, felejthetetlen 
nap volt. Viszonzása a mi vendéglátásunknak. 

Megünnepeltük az Idősek Világnapját a klub-
ban, a 75 év felettiek egy szál virágot kaptak.

A Mindenki Névnapja ünnepünk vacsorával 
egybekötött, jó hangulatú, vidám, zenés este 
volt kedves vendégekkel. Az ünneplő tagság 
sok finom süteményt hozott. 

A Hagyományőrző csoport egy népdal ró-
zsacsokorral köszöntötte az ünnepelteket.

Ez a sok program azért valósulhatott meg, 
mert a városban meghirdetett pályázatokon 
sikeresen pályáztunk, és minden alkalommal 
a klubtagok is hozzájárultak a költségekhez.

Sokan részt vettünk a városi rendezvénye-
ken, ünnepségeken és koszorúztunk is.

A legtöbb klubtagra mindenben lehet számí-
tani, mert nagyon segítőkészek.

Hátravan még a karácsonyi ünnep, amely 
nagyon meghitt és családias.

A klubon belül működő Hagyományőrző 
csoport szívesen ad műsort ahol igény van rá,  
pl. a Kistérségi Idősek napja, de más települé-
sen is több alkalommal fellépett.

Így zajlik az élet a nyugdíjasklubunkban.
Takács Lajosné

klubelnök

Új zenei kezdeményezés 

nőI kAr AlAkult 
Előző számunkban arról a szomorú 
tényről adtunk hírt, hogy felbom-
lott a közel 15 évig színvonalasan 
működő Városi Civil Vegyeskar. 
Most arról számolhatunk be, hogy 
megalakult a Női Kar, Énok Nagy 
Levente vezetésével.

elmArAd A kodály kórustAlálkozó 
Régi hagyomány Aszódon, hogy Kodály Zoltán születésnapjának évfordu-
lóján kórustalálkozót rendez a Csengey Gusztáv Általános Iskola. 

A kezdeményezés a nemrégiben elhunyt Tarr Gábor nevéhez fűződött, aki évtizedeken keresztül 
lelkes motorja volt a rendezvény szervezésének. Idén azonban megszakad a sorozat: a házigazdá-
kon kívül csupán egyetlen iskola jelezte részvételi szándékát. 

Két évvel ezelőtt a rendezők – mivel abban az évben nagyon sok kórus jelentkezett be – azt a 
változtatást gondolták bevezetni, hogy egyik évben a gyermekkórusok, másik évben a felnőtt 
énekkarok részére rendezik meg a találkozót. Idén a diákokon lett volna a sor, de egyfelől érdek-
telenség mutatkozott, néhány iskola pedig programütközésre hivatkozva mondta le a fellépést. A 
rendezvénynek helyet adó Evangélikus  Gimnázium karvezetője Szabóné Andrásné azzal érvelt, 
hogy számukra félrevezető volt a kiírás, mivel abban úgy szerepelt, a találkozóra ének-zenei tago-
zatos iskolák kórusainak jelentkezését várják, viszont a gimnázium nem zenetagozatos. 

A szervezők úgy nyilatkoztak, végiggondolják, érdemes-e szétválasztani korosztályokra a talál-
kozót, és jövőre mindenképpen folytatni szeretnék  a hagyományt.

– Régi tervem volt, hogy kórust alakítsak, egy 
pedagógus vagy egy szülő-pedagógus énekkart. 
De nem akartam konkurens kórust létrehozni. 
Most, a Városi Civil Vegyeskar megszűntével úgy 
éreztem, nem szabad, hogy Aszód  ilyen közösség 
nélkül maradjon – tájékoztatta lapunkat Levente.

Az új közösség már két próbán van túl. A ta-
gok közül négyen a Városi Civil Vegyeskarban is 
énekeltek. A karvezető abban bízik, hogy az első 
fellépésüket követően további hölgyek is kedvet 
kapnak az énekléshez. 
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A Karácsony keresztény ünnep, december 25. 
napját a nikaiai zsinat  Kr.u. 325-ben  nyilvá-
nította Jézus Krisztus születésének emléknap-
jává. A történelem folyamán az emléknap az 
öröm és békesség, a család és a gyermekség, az 
otthon és a szülőföld ünnepe is, más vallást kö-
vetők vagy vallásos életet nem élők is ünneplik 
a szeretet ünnepét. 

 A zsidó-keresztény vallástörténet nyilván-
tartja az Ószövetség prófétáinak jövendölését, 
mely szerint egyszer majd eljön a Messiás, a 
megváltó és Isten választott népét megváltja, 
megszabadítja bűneitől. A keresztények sze-
rint Jézus Krisztus születésével eljött a Messi-
ás, a Felkent és megváltotta, megszabadította 
népét bűneitől. 

Jézus szüleinek, a galileai tartomány Názáret 
helységében élő Józsefnek és Máriának azért kel-
lett Betlehembe menni, mert József Dávid csa-

ládjához és Ábrahám nemzetségéhez tartozott, 
és Augusztus római császár (akinek birodal-
mához tartozott Judea és Izrael földje) által kiírt 
birodalmi népszámlálás idején mindenkinek a 
származási helyén kellett tartózkodnia. A nép-
számlálás idején más időszámítás létezett, ezért 
a mostani időszámítást Kr.u. 540-ben megalko-
tó Dionysius Exiguus néhány évvel eltévesztette 
az időpontot, mert ha a népszámlálás idejével és 
más körülménnyel (pl. Heródes királyságával) 
vetjük össze Jézus születését, akkor a betlehemi 
születés Kr.e. 8. és 4. között, nagy valószínűség-
gel Kr.e. 5-ben történhetett. Mindezeken kívül 
a születéshez még számos más vallásos, hitbéli 
kérdés és történet is kapcsolódik, ami mind az 
Ószövetségben, mind az Újszövetségben Jézus 
Krisztus isteni eredetét bizonyítja.

Jézus születésének korában is számos vallás 
és vallási ünnep létezett a Föld országaiban. A 
Római Birodalomban (a mostani időszámí-
tás szerint) december 17-25. között zajlottak 
a szaturnáliák a földművelés istenének, Sza-
turnusznak az ünnepei. December 25. volt 
a Dies Natalis Solis Invicit vagyis a Napisten 
születésének napja (az elterjedt Mithras-kul-
tusz szerint). Miután a nikaiai zsinaton elfo-
gadták a Symbolum Nicaeno–Constantino-
politanumot, majd I. Constantinus császár 
kiadta milánói edictumát a kereszténység lett 

Kellemes Karácsonyt kívánunk Olvasóinknak!

egy kIs kAráCsony-történelem
Talán nem járunk messze az igazságtól, amikor megállapítjuk: az év legkedveltebb, legbensőségesebb ünnepe a 
Karácsony. Az ünnep magyar neve a szláv korcsun szóból származik, ami lépőt, átlépőt jelent és utal a közeli 
újesztendőbe való átlépésre. Az angol Christmas Jézus születésére utal, míg a német Weihnachten, a holland 
kertmisse szentéjt jelent, melyek szintén egyházi eredetűek. A francia Noel, az olasz natale, a latin Natalis, a spa-
nyol navidad, a welsi nadoling szavak jelentése születés – melyek szintén Jézus Krisztus születésére (is) utalnak. 
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a legfontosabb hitvallás a Római Birodalom-
ban, vagyis államvallás lett, a pogány (más 
vallású) ünnepeket a keresztény hithez kap-
csolódó ünnepek váltották fel. Rómában elő-
ször Kr.u. 336. december 25-én tartották meg 
Jézus születésének emlékünnepét. A biroda-
lom keleti részében január 6-án, Jézus Krisz-
tus megkeresztelését (epifánia) ünnepelték, 
az örmény-keresztények számára mind a mai 
napig ez a nap a „karácsony”.

A Karácsony része a fenyőfaállítás, ami csu-
pán néhány száz éves hagyomány. A legenda 
szerint Luther Márton egy alkalommal, ka-
rácsony idején, erdőben sétálva, csodálkozva 
nézte a hóval borított, égbe szökő szép fenyő-
fákat. Ekkor határozta el, hogy egy fenyőfács-
kát állít Jézus születésének emlékünnepén az 
ünnepi asztalra. Mindez lehet legenda, de az 
már bizonyított tény, hogy Elzászban, pro-
testáns házakban állítottak először fenyőfát 
Jézus Krisztus születésének emléknapján. In-
nen terjedt el több, a Német-Római Birodalom 
nyugati királyságaiban és hercegségeiben ez a 
szokás a XVI–XVIII. században. 

A kutatók szerint Magyarországon Bruns-
wick Teréz grófnő állította az első fenyőfát 
Budán, egy óvodában. Egy másik adat szerint 
„A Christbaum (fenyőfa) divatját József nádor 
harmadik felesége, Mária Dorottya hozta be 
nálunk.” A württembergi hercegnő a Német- 
Római  Birodalom azon részéből származott, 
amely a fenyőállítás törzsterülete volt. Budára 
érkezése 1819-ben történt. 

Létezik egy harmadik variáció is, ami ben-
nünket, aszódiakat különösen is érint. Báró 
Podmaniczky Frigyes, az aszódi Podmaniczky 
földesúri család ifjabb ágának leszármazottja 
emlékirataiban a következőket írta:

„Elérkezett karácsony napja, hat órakor há-
romszoros csengetés hirdette a mi karácsony-
fánk megérkezését. Ekkor megnyílt atyánk 
nappali terme s mi gyerekek – öten voltunk 
– egy szoba közepén elhelyezett nagy asztalon, 
mindegyikünk külön megtalálta karácsonyfáját 
s az asztal körül csoportosított különféle aján-
dékokat. Még most is előttem lebeg a szeretet-
teljes kép, az egész komoly, áhítatos magatartás, 
az anyánk jóságos tekintete, a repeső öröm a 
gyermekarcokon, melynek pírján megtört a vi-
aszgyertyák halvány fénye. Az est azzal telt el, 
hogy mindegyikünk apróra megvizsgálta a nyert 
ajándékokat és mindegyikünk külön forró, há-
lás kézcsókkal megköszöné azokat a boldog szü-
lőknek. Szüleinktől néhány tanácsot és intelmet 
kellett meghallgatnunk. Az akkor hallott szavak 
mélyen vésődtek lelkünkben, és egész éven, mint 
intő jobb lebegtek előttünk. A karácsonyunk 
mai formák szerint való megünneplését, vagy 
helyesebben magát a karácsonyfát édesanyám 
honosította meg hazánkban.”

 A karácsonyfa-állítás elsőbbségét ma már 
nem tudjuk eldönteni. Azért az figyelemre 
méltó, hogy Podmaniczky Frigyes báró édes-
anyja jänkendorfi Noztitz Eliza Drezdában, 
Szászország fővárosában 1788-ban született, 
a király egyik miniszterének a lányaként, ahol 
már a XVIII. században elterjedt a karácsony-
fa-állítás. Házasságot báró Podmaniczky Ká-
rollyal kötött 1812-ben. A házasságban hat 
gyermek született, közülük csak öt lehetett 
jelen azon a karácsonyon, amit Frigyes báró 
leírt, mert a másodiknak született Ottó, két 
éves korában, 1820-ban meghalt. A hatodik 
gyermek, Ármin 1825. október 11-én látta 
meg a napvilágot, tehát az a karácsonyi emlék, 
amiről írt, az legkorábban 1825-ben, inkább 
1826-ban és az ezt követő években történ-
hetett. Mindez azonban nem zárja ki, hogy 
a Pest-Budán közismert evangélikus báró 
 Podmaniczky Károly arisztokrata családja volt 
a karácsonyfa-állításnak az egyik fő népszerű-
sítője, mindenekelőtt a nemesség és a módo-
sabb polgárság körében.

 Figyelmet érdemel egy Magyarországon, 
1554-ben keltezett írás, mely szerint akkori-
ban a karácsonyfát a földesúrnak karácsonyi 
adóként beszállított tüzelőt nevezték. 

A magyar néphagyományban létezett az 
a szokás, mely szerint Katalin vagy Borbála 

napkor faágakat helyeztek vízbe, amelyek 
karácsonyra kizöldültek, ezek az életerő jel-
képévé váltak. Ez a karácsonyi életfa vagy 
termőág tekinthető a karácsonyfa elődjének. 
Bibliai eredetű magyarázat szerint ezek Jé-
zus családfáját is jelentették. A karácsonyfát 
kapcsolatba hozzák még a bibliai tudás fá-
jával is, hiszen ekkor van Ádám és Éva név-
napja. 

A karácsonyfa-állítás Európában és Ameri-
kában általános. De például Olaszországban 
nem jellemző, mivel a fenyőfa drága, itt inkább 
jászolt, betlehemet állítanak. Angliában már 
helyenként októbertől felállítják a karácsony-
fát, sőt az ajtókat, ablakokat fenyőágakkal, 
fagyönggyel, borostyánnal borítják. Oroszor-
szágban és a Baltikumban szilveszter estéjén 
díszítik fel a karácsonyfát. 

A postai szolgálat fejlődésével, a képeslapok 
elterjedésével vált általánossá a karácsonyi 
képeslapok küldése rokonoknak, barátoknak. 
Ezekben a legfontosabb mondat, amit most 
mi is megküldünk Önöknek, lapunk Kedves 
Olvasóinak:

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK!

A. I.
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– Mit kell tudni a jubileumi évkönyvről?
– 2014-ben ünnepeljük a huszadik évfor-
dulóját annak, hogy Aszódon újraindult 
az evangélikus oktatás. Ennek apropó-
ján kért fel tavaly ősszel dr. Roncz Béla 
igazgató úr, hogy vállaljam el a jubile-
umi évkönyv szerkesztését. Felállt egy 
szerkesztőség, amelynek Rácz Zoltán, 
Koncz István, Debrődiné Dobóczy Mária, 
Homoki Gábor és jómagam vagyunk 
a tagjai, és most már egy éve folynak a 
munkálatok. Az a célunk, hogy – az év-
fordulóról megemlékezve – megjelenítsük 
azokat az értékeket, amelyeket az iskola az 
elmúlt években felmutatott.

– Idén egy diák évkönyv is megjelent. Mi-
ben tér el ettől a jubileumi évkönyv?
– Mi elsősorban a jubileumra koncent-
rálunk, és az elmúlt húsz év történéseiből 
próbálunk adni egy válogatást, míg a diák 
évkönyv kétévente jelenik meg, tehát egy rö-
videbb időszakot mutat be. A szerkesztésben 
a diák évkönyv esetében a tanulók játszanak 
jelentős szerepet, az emlékkötetnél pedig a 

téma összetettsége miatt egy tanárokból álló 
szerkesztőbizottság dolgozik. Mi az ünne-
peink, a tanórák, a szakkörök, a versenyek 
ismertetésével két évtized történéseit szeret-
nénk bemutatni.

– Kinek ajánlja ezt a kötetet?
– Alapvetően azokra a diákokra gondol-
tunk, akik ide jártak, és már elballagtak. Ez 
számításaink szerint több mint ezer diákot 
jelent. Nyilván – a jelenlegi tanulóink mel-
lett – az ő számukra lehet különösen értékes 
a kötet, de bízunk benne, hogy sokakat ér-
dekel majd, hogy egy egyházi iskola egy kis-
városban hogyan tudott úgy elindulni, hogy 
közben megmaradt a világi oktatás is a tele-
pülésen. És persze szeretettel ajánljuk leendő 
diákjainknak, az ő szüleik számára is, hiszen 
hátha az emlékkötet kapcsán jutnak arra az 
elhatározásra, hogy jó  lenne, ha az ő gyerme-
kük is ebbe az iskolába járna.

– Mennyi időt vesz igénybe az évkönyv 
szerkesztése?
– Tavaly ősszel indult a munka, és május 
végére tervezzük a megjelenést. Akkor, no-
vemberben ült össze a szerkesztőbizottság, 
én letettem egy tervezetet, ezt megvitattuk, és 
számos javaslattal bővítettük. Utána felépí-
tettük a munka fázisait, és most vagyunk az 
utolsó szakaszban, amikor már az írások ér-
keznek be, és ezeket szerkesztjük. Ezt követi a 
lektorálás, az árajánlatok kérése, majd nyom-
dát, kiadót választunk. Nagyjából másfél év 
munkájáról van tehát szó.

– Ez lesz a második kötet, amely az ön szer-
kesztésében készül. Mennyiben tér el ez a 
szerkesztői munka a korábbitól?
– Korábban megjelent már egy önálló köny-
vem is, de valóban, én szerkesztettem „A hu-
szadik század emlékezete a Galga mentén” 
című interjúkötetet. A jubileumi emlékkönyv 
is szerkesztett munka, mégis más, hiszen 
sokkal inkább csapatmunkára   épül. Itt a 

szerkesztőséggel együtt állítjuk össze a kiad-
ványt, míg az interjúkötetnél alapvetően én 
válogattam a diákriportereink által készített 
beszélgetésekből. De mind a kettőben közös, 
hogy a múltban felhalmozott értékeket pró-
báljuk a felszínre hozni.

– A Facebookon létrejött egy oldal, ahol 
nyomon lehet követni a jubileumi évkönyv 
szerkesztését. Milyen információkat tesz-
nek közzé ezen az oldalon?
– Olyan fényképeket töltöttünk fel az elmúlt 
két évtizedből, amelyeknek egy része a kötet-
ben is helyet kap majd. Ezen kívül egy-két rész-
letet is közreadunk a beszélgetésekből és a visz-
szaemlékezésekből, tehát egyfajta kedvcsináló 
jelleggel szerkesztjük ezt az oldalt.

– Ezen az oldalon olvasható, hogy a kötet 
megjelenését anyagilag is lehet támogatni.
– Igen, erre is van lehetőség. Miután számos 
fénykép fog megjelenni a kötetben, az előál-
lítási költség feltehetőleg nem lesz alacsony. 
Éppen ezért kérjük az érdeklődőket, hogy 
ha van rá módjuk, 2500 Ft-os támogatói jegy 
vásárlásával segítsék az emlékkönyv megje-
lenését. (Az összeget a gimnázium gazdasági 
irodájában lehet befizetni.) Szeretnénk, ha 
a helyi vállalkozók is segítenének, és remél-
jük, sokaktól kapunk anyagi támogatást. A 
támogatók névsorát az évkönyvben fogjuk 
közzétenni.

Beszélgetés Dr. Péterfi Gábor tanár úrral 

„két éVtIzed történéseIt 
szeretnénk BemutAtnI”
 

2014 májusában jelenik meg az az emlékkönyv, amely a húsz eszten-
dővel ezelőtt újraindult evangélikus gimnázium fordulatos történetét a 
tanárok és az ott végzett diákok visszaemlékezésein keresztül tárja az 
érdeklődő olvasók elé. A kiadvány szerkesztőjével, Dr. Péterfi Gáborral 
Horváth Miksa és Major Krisztián beszélgetett.  

Fo
tó

: O
sg

yá
ni

 Z
olt

án

Aszód  
A közmédIáBAn
Az elmúlt időszakban két alka-
lommal is szerepelt városunk a 
közmédiában. 

A Kossuth Rádió hétköznap  délelőttön-
ként jelentkező Értéktár című műsorában 
a hallgatók az aszódi Podmaniczky kastély 
történetével ismerkedhettek meg Aszta-
los Tamás muzeológus ismertetőjének 
köszönhetően. A kastély sorsával kapcso-
latban csak egyet nem tudhattak meg a 
műsorra figyelők: azt, hogy mi lesz a sorsa. 
A műsor narrátora csak a következő mon-
dattal zárhatta az összeállítást: a kastély je-
lenleg üresen áll, hasznosításra vár. 

Advent második vasárnapján a Duna 
Televízió élőben közvetített istentiszte-
letet az aszódi evangélikus templomból. 
Igét hirdetett Lőrincz Csaba parókus 
lelkész. 
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Iskolai élet

2014-ben húsz éve lesz annak, hogy újrain-
dította gimnáziumát az evangélikus egyház, 
ezért az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimná-
zium és Kollégium számára az emlékezet 
éve lesz. S éppen tíz éve annak, hogy Drexler 
Győző muzeológus, egykori öregdiák szak-
mai vezetésével létrehozták az Iskolatörténeti 
Gyűjteményt. A kis múzeumi szoba rendkívül 
sok, érdekes anyagot tartalmaz az evangélikus 
iskola történetéről, az oktatásról, a diákok éle-
téről, neves tanárairól és híressé vált diákjairól. 
Néhány vonatkozásban kapcsolódik Aszód 
városához, s az evangélikus gyülekezethez, 
például a kicsi, de sokféle és értékes énekes-
könyv gyűjteményével.

 Tavaly még egy szállal került közelebb egy-
máshoz a gyülekezet és a gimnázium. 2012 
őszén ünnepélyes keretek között avatták fel a 
restaurált templomot, s aznap a gimnázium 
emeletén adták át az evangélikus templom 
restaurált óraszerkezetét, Zsák Árpád mun-
kájának köszönhetően. Ezután az iskola kez-
deményezte a védetté nyilvánítás eljárását. Az 
idén ősszel megkapta az óraszerkezet védetté 
nyilvánításáról szóló határozatot a Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szol-
gáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Irodájá-
tól. Ezzel megtörtént a központi hatóság nyil-

vántartásába való bejegyzése. A gimnázium 
feladata, hogy a szerkezetet megfelelő módon 
tárolja, őrzéséről, szakszerű kezeléséről, meg-
óvásáról gondoskodjon. A toronyóra készítőjét 
nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy 1865-ben 
már mutatta az aszódi lakosoknak az időt az 
adományozók jóvoltából. A negyedütős, ollós 

gátszerkezetű toronyóra kézi kovácsolású alap-
ra van szerelve. Középen látható a járómű és 
ennek két oldalán a feles és negyedes ütőszer-
kezetet találjuk a késleltető szélkerekekkel. Az 
ütő vezérlését a szerkezeti állványon levő belső 
mutatószerkezet vezérelte. A harangra ütés 
céljából az állványon egy-egy kalapács volt, 
mely a megfelelő harangot ütötte. A kősúlyok 
a torony ún. akna részében működtek.

 Az evangélikus templom egykori toronyórá-
jának szerkezete kulturális örökségünk meg-

határozó eleme, egyúttal az aszódi lakosok 
emlékezetének is része. Megérdemli tehát, 
hogy az evangélikus gimnázium emeletén el-
helyezett, technikatörténeti szempontból érté-
kes óraszerkezetet megtekintsük. 

Debrődiné Dobóczy Mária

Védetté nyilvánított óraszerkezet az Evangélikus Gimnáziumban

ütött Az órA – nA de mIként Is?
Közhely, hogy a mai felgyorsult világunkban kevés idő jut egymásra, 
kevesen tudnak őszinte és értő figyelemmel szeretteik felé fordulni. 
Még kevesebb idő jut szűkebb és tágabb környezetükre, pátriájukra. 
A múlt emlékeire már csak morzsák jutnak az időből. A híres ókori 
szónok a következőképen foglalja össze ennek fontosságát: „Memoria 
est thesaurus omnium rerum et custos.” (Az emlékezet minden dolog 
kincstára és őrzője.)
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Jó volt megtapasztalni, hogy egy kis közösség 
hittel és összefogással, milyen komoly dolgo-
kat vihet végbe. Hisszük, hogy a Mindenható 
Istennek továbbra is terve van az Ő aszódi re-
formátus népével, éppen ezért szeretnénk mi-
nél többekhez eljuttatni jó hírt, evangéliumot: 
Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük 
legyen, sőt bőségben éljenek. ” (Jn10,10)

Ezúton is szeretnénk külön köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy 
a Kistérségi Gondozási Központ adjon otthont 
ezeknek az áldott alkalmaknak.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit isten-
tiszteleteinkre, melyeket minden vasárnap 9-órá-
tól tartunk a Művelődés Háza kamaratermében. 

Barthos Gergely 

Evangelizációs hét a 
reformátusoknál

Jézus krIsztus,  
A Jó pásztor
Az Aszódi Református Gyülekezet 
rövid történetének eddig legjelen-
tősebb eseményére került sor no-
vember utolsó napjaiban. Egy evan-
gélizációs hét keretében minden 
este hirdethettük és hallgathattuk 
azt az örömüzenetet, hogy Jézus 
Krisztus a Jó pásztor. 

Fotó: Szabados Tamás
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Budai András tud valamit. Be tud csalni pél-
dául annyi embert a Hitéleti Központba, hogy 
az zsúfolásig megteljen. Aztán  a zenésztársai 
közreműködésével olyan  , igényes  koncertet  
tud adni, amely bármelyik klubban megállná 
a helyét. Így történt ez november végén, im-
máron harmadik alkalommal. Sorra csendül-
tek fel a jobbnál jobb Zorán, Máté Péter, Cseh 
Tamás, Fonográf, Republic,  slágerek az ilyen 
zenét kedvelő közönség legnagyobb örömére. 

Budai András tud valamit. Mert – mint 
mondta – bár az alkalmi zenekar tagjai közül 
egyedül ő nem tanult zenét, képzett társai – dr. 
Magyari Zita,  Bóka Bori, Farkas Gábor – nem 
érezték  degradálónak, hogy több héten ke-
resztül időt és fáradságot nem kímélve próbál-
janak és  mindent megtegyenek a sikerért.

Budai András tud valamit. Mert lelkesedé-
sével, zene iránti elkötelezettségével nemcsak 
saját kortársaira tud hatással lenni, hanem 
fiatalokra is, akik szívesen muzsikálnak vele, 

és szívesen fogadják meg a tanácsait. Bartók 
Bálint és Bogdán András – mert róluk van szó 
– immáron második alkalommal vett részt 
ebben a közös produkcióban, és elég volt az 
arcukra nézni,  hogy mennyire élvezik ezt az 
örömzenélést. 

Budai András tud valamit. Mert mindenkit, 
akit megkért, hogy segítse a koncert létrejöttét 
vagy lebonyolítását, első szóra igent mondott, 
és onnantól együtt lélegzett a többiekkel a pro-
dukció sikeréért.

Budai András tud valamit. A hitelességet 
tudja nyújtani, amit mi évek óta tapasztalunk 
Tőle, és amely garancia az eredményre.    

Bandi, köszönjük szépen! 
A másik ilyen pozitív élmény az Aszód 

Akadémia legutóbbi – immáron hetedik – 
sorozata, amely egyfelől bizonyíték volt arra, 
hogy rengeteg helyi szellemi értékkel bírunk, 
másfelől örvendetes volt tapasztalni azt a lel-
kesedést, hogy akadnak emberek, akik ennyi-

re elkötelezettek egy-egy ügy vagy téma iránt. 
Nem kívánom felsorolni, melyik előadótól 
milyen előadásokat hallhattunk, hiszen tíz 
nevet és előadáscímet valamint rövid tarta-
lomismertetőt kellene írnom. Azt azonban 
mindenképpen szeretném megemlíteni, 
hogy rengeteg érdekességről szerezhetett tu-
domást az Akadémia lelkes, mintegy 30-40 
fős törzsközönsége. És még valami, ami szin-
tén a pozitívumok közt említhető: mind a két 
gimnázium kollégiumának diáksága „vevő 
volt” egy-egy előadásra. 

Harmadikként pedig kimásoltam a már 
említett fórumról az egyik hozzászólást, 
mert jómagam is azt írtam volna, amit a 
kommentelő.

„Zsiga Attila!!! Előadásait érdemes volt itt 
Aszódon meghallgatni! Ott voltam a Szociális 
Munkások Napján az érdekfeszítő, humoros, 
tartalmas, élménygazdag előadásán. Sokáig 
fogok emlékezni rá. Amikor hallottam a 8 ne-
velési módról szóló előadássorozatról (3 előa-
dásban) a híradást, bár felnőtt gyermekeim 
vannak, úgy éreztem most is fontos számomra 
az “ismétlés”. Aki ott volt, maradandó élmé-
nyekkel gazdagodott! Köszönjük az Ifjúságért 
Alapítvány jó szemét e kiváló előadó kiválasz-
tásában. Ajánlom más szervezeteknek is.”                                                                    

Rácz Zoltán

Három pozitív élmény

mIndennApI örömeInk 
Az Aszodinfo.hu honlapján, a Fórumok menüsorban található ez az alcím, 
ahová pozitív élményeinket kellene leírni. Sajnos mostanában kevés új 
bejegyzés születik, pedig vannak pozitív példák és kellemes élmények is 
Aszódon. Ezekből szeretnék most néhányat megosztani Önökkel. 

Fotó: Rácz Zoltán
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A versenyszervező Galambos László elmond-
ta, hogy a verseny mint minden évben, az idén 
is nagyon népszerű volt. 11 településről, 12 
csapatban, összesen 48-an érkeztek, hogy ösz-
szemérjék sakktudásukat. A fiataloknak nem 
volt könnyű dolguk, hiszen 14 fő NB I-es és NB 
II-es sakkozó, köztük 2 női FIDE-mester, és 
egy 18 éven aluli Európa bajnok is a táblákhoz 
ült a versenyen.  A versenyszervező külön örö-
mét fejezte ki, amiért a meghívott vendégek je-
lenlétükkel és a fiatalokhoz idézett szavaikkal 
támogatták a rendezvényt.

A rendezvény megszervezésére Eplény köz-
ség önkormányzata által nyert TÁMOP pályá-
zat adott lehetőséget.
Immáron harmadszor vett részt az Aszódi 
Evangélikus Gimnázium és Kollégium ezen 
a megméretésen. Most két csapattal képvisel-
tük városunkat. A gimnazista diákok mellett a 
helyi Csengey Gusztáv Általános Iskola három 
tehetséges tanulójának is lehetőséget adtunk 
az indulásra. 

A két csapat összeállítása a következő volt:

I. csapat:
1. Téglás Mátyás 9.o.
2. Steier Ferenc   9.o.
3. Nagy Márton    6.o.
4. Kozma Dávid    8.o.
Csere: 
Hajdú Benedek   3.o.  (Csengey G. Ált. Iskola)

II. csapat
1. Bojtos Bálint  7.o. (Csengey G. Ált. Iskola)
2. Magda Máté  5.o.
3. Orgoványi Dóra  6.o.
4. Benkó Gergő  2.o. (Csengey G. Ált. Iskola)
Csere: 
Hajdú Vanda 6.o.

Az  I. csapatunk negyedik, a második csapa-
tunk kilencedik helyezést ért el a színvonalas 
versenyben.

Koncz István

AszódI dIáksAkkozók  
Az eplényI sípArAdICsomBAn
2013. november 9-én negyedik alkalommal került megrendezésre Ep-
lényben az egyházi középiskolák részére szervezett országos sakk csa-
patverseny, a Szent Imre-kupa.



Aszódi tükör18

2013. december

Sport

A minőségi működéshez szükséges anyagi 
háttér biztosított volt. 2012-2013-as évadban 
a klub teljes költségvetése 15 millió Ft volt, 
ebből 11 millió Ft társasági adó-, 4 millió 
városi támogatás. Klubunk a 2012-2013-as 
tao támogatással a felügyelő hatóság felé 
rendben elszámolt. A 2013-2014-as évadban 
tao-s keretünk mintegy 17 millió Ft, remé-
nyeink szerint ennek teljes keretét sikerül 
lehívnunk. Az elmúlt időszakban a minőségi 
munkához szükséges minden eszközt, felsze-
relést megvásároltuk. Az FC minden játékosa 
7 évestől 21 évesig egységes arculatú, a klub 
színeinek megfelelő, piros-fekete sportruhá-
zatot kapott. Új mezgarnitúrákat, melegítő-
ket, esőkabátokat, télikabátokat, 50 db labdát 
és egyéb sporttechnikai eszközöket vásárol-
tunk. A legkisebbek egységes piros-fekete 
hátizsákot, a nagyobbak piros sporttáskát 
kaptak. Bajnoki rendszerben versenyző csa-
patainkat szállítása minden alkalommal 
biztosított volt. A gyerekek felkészítésében öt 
szakképzett edzőt hivatalos megbízási szer-
ződés alapján foglalkoztatunk, a költségek 
között természetesen az ő béreik és járulé-
kaik is szerepelnek. 2013-ban felújítottuk a 
centerpálya öntöző rendszerét, új szivatty-
út, tömlőket és locsolófejeket vásároltunk. 
Öntözésre költséghatékony módon a pályán 
fakadó forrás vizét használjuk. Felújításra 
került a centerpályát övező korlát. Klubunk 
megyeszerte elismert minőségű, naprakész 
honlapot (www.aszodfc.hu) és Facebook ol-
dalt működtet, ahol folyamatosan beszámo-
lunk a mérkőzésekről, eredményekről.

U7–U9–U11-es csapataink a Bozsik-prog-
ram keretében egyre jobb eredményeket ér-
nek el. U13-as csapatunk részére ősszel már öt 
alkalommal rendeztek tornát, ahol eredmé-
nyeikkel a klubot megillető tekintélyt szerez-
tek. U14-es együttesünk (3/4 pálya) a Gödöl-
lő 2. csoportban az előkelő 4. helyet szerezte 
meg. U15-ös csapatunk (ők a klasszikus „ser-
dülők”) már nagypályán versenyeznek, a váci 
nagyon erős csoport 6. helyén telelnek. U21-
es csapatunkban zömmel 16-17 éves fiúk fut-
balloznak, nekik még nagyon erős ez a kor-
osztály, ők az utolsó, 8. helyen állnak, szoros 

mezőnyben négy pontra a 6. helytől. Után-
pótlás együtteseinkben több mint 120 aszó-
di és Aszód környéki gyereknek biztosítunk 
rendszeres edzési és versenyezési lehetőséget, 
a szabadidő értelmes eltöltését, közösségi él-
ményt. Felnőtt együttesünk sokáig dobogós 
helyért küzdött. A vezetőség szezon eleji cél-
kitűzését minimálisan teljesítve (1.-5. hely) az 
5. helyen fejezte be az őszi etapot, mindössze 
6 pontra az első helyezett Iklad együttesétől. 
Csapataink számos emlékezetes mérkőzésen 
teljesítettek kiválóan a szülők, szurkolók leg-
nagyobb örömére.

2014-ben szeretnénk folytatni a megkez-
dett munkát. A hangsúly a minőségen, a 
minél eredményesebb bajnoki szereplésen 
lesz. A szükséges feltételeket a klub biztosíta-
ni fogja. Erősíteni, emelni fogjuk a szakmai 
munka színvonalát. Ezzel párhuzamosan 
a tárgyi feltételeken is javítani fogunk. Az 
MLSZ pályázatán sporttelep felújításra 6.3 
millió Ft-ot nyertünk, melyet városunk ön-
kormányzata 2.6 millió Ft önerő biztosítá-
sával egészít ki. Így 2014 tavaszán 8.9 millió 
Ft-ot tudunk 130 fm nyomvonal hosszban 
a Breda patak oldalán lévő kerítés építésére, 
valamint a régi elhanyagolt edzőpálya felújí-
tására fordítani. A felújítás után egyszerre 

négy korosztályos csapat tud a sporttelepen 
edzeni. Reményeink szerint önkormányzati 
segítséggel bővítjük a sporttelep belső villa-
mos hálózatát, a felújított edzőpálya öntözé-
sének biztosítására. 

Természetesen 2013 eredményeiben óriá-
si szerepe van a segítőknek, támogatóknak. 
Szeretném külön megköszönni Sztán István 
polgármester úrnak egész éves támogatását. 
Bármikor, bármit kértünk, azonnal jött, se-
gített, intézkedett. Köszönet jár egész éves 

munkájáért az edzőknek (Molnár Lász-
ló (U7–U9), Dobes Attila (U11–U13, fel-
nőtt), Boda Gergely (U14), Kerekes Csaba 
(U15), Kvaka Zsolt (U21)), szertárosunknak, 
Laczikné Marikának. Köszönet az elnökség 
tagjainak (Buzás István, Éliás József, Kádár 
András, Tolmácsi Miklós, Bán József, Szűcs 
Tibor), a gyerekeket elkísérő szülőknek, a 
segítő szurkolóknak. Köszönjük Kovács 
Erik Balázs munkáját, aki a honlapot és a 
facebook oldalt társadalmi munkában szer-
keszti.

Nagyon köszönjük a klub támogatóinak 
segítségét: Molnár József (Épkomplex Kft.), 
Hegyesi Sándor (Agromultisector Kft.), Kál-
lai Balázs (Richard Fritz Kft.), Nagyné Seres 
Terézia (Turai Takarékszövetkezet), Kemény-
né Koncz Iildikó (Raiffeisen Bank Rt.), Stefkó 
Péter (Delta Truck Kft.), Horváth Jenő (Gol-
den-Glob Trans Kft.), Bata Miklós (Aspectis 
Kft.), Pála Sándor (Par-gon Kft.)

Minden sportolónknak, támogatónknak, 
szurkolónknak áldott karácsonyt és ered-
ményekben gazdag, boldog új esztendőt kí-
vánok.

Kovács Tamás 
ügyvezető elnök

Miden téren előrelépés tapasztalható

Aszód fC: éVzáró éVértékelés
Az év utolsó napjai megfelelő alkalmat nyújtanak a számvetésre, az 
egész évben elvégzett munka értékelésére. Így történik ez városunk leg-
nagyobb sportszervezetében, az Aszódi Futball Clubban is. Minden kor-
osztályban befejeződtek a bajnokságok, jól megérdemelt pihenőjét tölti 
edző, játékos egyaránt. Ha egy mondatban kellene jellemezni a 2013-as 
évet, akkor elmondhatom, minden téren előrelépett klubunk.
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Aszód fC – Vác-deákvár se: 1-0 (0-0) 
gólszerző: domján norbert

A Nagymaros ellen elszenvedett vereség után 
hazai pályán javíthatott Dobes Attila csapa-
ta. Az ellenfél a jó erőkből álló Vác-Deákvár 
csapata volt. Az évszakhoz képest kellemes 
időjárás ellenére,kevés néző előtt kezdődött a 
találkozó, amely a félidő derekáig nem is ho-
zott túl sok izgalmat. A 23. percben egy reme-
kül eltalált vendég szabadrúgást Téglás László 
tolt a kapufára nem kis bravúrral. Tíz perccel 
később kis híján megszereztük a vezetést, ám 
Szabó István lövésénél a vendégek kapusa is 
bemutatott egy óriási védést. A félidő vége előtt 
is adódott még egy lehetőség Kovács Kristóf 
előtt, de közeli lövését a váciak kapusa Telek 
Árpád hatástalanította. A félidőben Dobes 
mester cserével igyekezett frissíteni, Krecsma-
rik Patrik érkezett a folytatásra, aki 10 percen  
belül  meghálálta a bizalmat, remek szöglete 

után Domján Norbert fejelt a kapuba,meg-
szerezve a vezetést (1-0). A gól után látszólag 
megnyugodott a csapat és biztosan védekezve, 
valamint jól kontrázva több ígéretes helyzetig 
is eljutottunk, gól azonban már nem született, 
így itthon maradt a 3 pont.

kistarcsai VsC – Aszód fC: 2-0 (1-0)
A szép búcsú reményében utazott az Aszód FC 
Kistarcsára az őszi szezon utolsó fordulójában. 
Nagyon rendezett körülmények fogadták csa-
patunkat, amely támadólag kezdte ugyan a ta-
lálkozót, de komoly lehetőségek a hazaiak előtt 
adódtak. A Téglás Lászlót helyettesítő Viktor 
István előbb egy fejest hatástalanított, majd a 
26. percben egy tizenegyest is hárítani tudott. 
A 30. percben azonban már ő is tehetetlennek 
bizonyult, egy nagyon szerencsétlen szituá-
ció után ismét tizenegyest kaptak a kistarcsa-
iak, amit Kővári Gábor már értékesített (1-0).  
A félidőig már nem is változott az eredmény. A 
második játékrész sajnos nem hozott fordulatot,  

veszélyes helyzetek továbbra is a mi kapunk előtt 
adódtak. A félidő elején egy vitatható góllal a ha-
zai csapat növelni is tudta előnyét, miután a já-
tékvezető előbb egy lesállást, majd egy kezezést 
nézett el (2-0). A folytatásban egy nagy helyzetig 
jutottunk Bodnár Miklós révén, de az is kima-
radt, így a hajrában elmaradtak azt izgalmak. 

A csapat az őszi szezon végén az 5. helyen 
áll 24 megszerzett ponttal. A listavezető Iklad 
6 pontra, a dobogó pedig 3 pontra van, egyik 
sem behozhatatlan hátrány, főleg a szezon má-
sodik felében elért eredményekkel. A nyáron 
a vezetőség részéről megfogalmazott célokat 
mindenesetre eddig teljesíti a csapat. Bízzunk 
egy szép tavaszi szezonban.

utánpótlás
 ☐ Az U14-es csapat nagy arányú 7-1es győ-

zelmet aratott a Vácszentlászló gárdája ellen és 
a 4.helyen várja a tavaszt.

 ☐ Az U 15ös csapat az Iklad csapata ellen 
3-1 es győzelmet aratott, majd a Vác Deákvár 
együttese ellen 3-2es vereséget szenvedett, így 
a 7. helyről jöhet a folytatás.

 ☐ Az U21-es csapat Az Iklad ellen 7-0ra a Gal-
gahévíz ellen 9-0ra kapott ki, de a búcsú szépre 
sikerült a Dány csapatás sikerült 7-2 arányban 
felülmúlni és így a 8. helyen telelnek a fiúk. 

ifj. Rácz Zoltán

Felemásan zárult az őszi idény labdarúgóink számára

egy győzelem, egy Vereség
Egy győzelemmel és egy vereséggel zárta az őszi szezon hajráját az 
Aszód FC labdarúgó csapata,  így az 5.helyről várhatja a tavaszi folyta-
tást. Utánpótlás csapataink a nagyokhoz hasonló hónapot zártak.
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„Megérte ezt az évet is,
Megérte a magyar haza…”
(Petőfi Sándor: Ujév napján, 1849)
Az idézet folytatása a rejtvény soraiban.

Vízszintes: 1. A megfejtés első része (zárt betű: B)  12. Ítéletet hozó személy 13. 
Dél-nyugat magyarországi helység  14. Énekes, Ferenc (Rózsi)  16. Ittrium, jód, 
bór  17. Előkelő hölgy  18. Pusztuló félben lévő  21. Kiejtett betű  22. Házát hátán 
hordó állat  24. Arra fele!  25. Nitrogén  26. Kommunista Ifjúsági Szövetség  28. 
Nem nemesfémből készült ékszer  30. Női név  32. Vízgőz, finom köd  33. Liter  34. 
Éjfélig tart  35. Brit nemzetiségű  37. Üresen vet!  38. Távozik  40. Tévesen jegyez  
43. Tenger, angolul (SEA)  44. Repülőgép tároló csarnok  47. Zuhan  49. Nem a 
jobb!  50. Éva párja 
Függőleges: 1. Abba fele!  2. Jókedvű  3. Győztes kapja   4. Férfinév  5. Zé!  6. Nem 
mögé!  7. Mindenki ellentéte  8. Csokoládéfajta  9. Germánium  10. Külföldi éne-
kesnő  11. Decemberi csillagjegy  15. Joule  17.  A megfejtés második része (zárt 
betűk: T, L)  19. Határidő rag  20. Milos Forman filmje  22. Kínai név  23. Félkész!  
26. Házból  27. Csontokat összekötő rostos képződmény  28. Zenés, táncos est   29. 
Fordított névelő  31. Énekszámokból álló műsor  32. Olaszországi folyó  35. AE  36. 
Kettős betű  37. Illatos növény  39. Air … (légi posta)  40. Mindegy, egyenlő értékű  
41. Fából készült tárolóeszköz  42. Sugár jele  44. Testrész  45. Keleti férfinév  46. 
Nitrogén  48. Kicsinyítő képző  49. Páratlan boci!  51. Nem tegnap!

- szr - 

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: Szép mennyei üzenet, kis Jézuska 
született. A helyes megfejtést beküldők közül a szerencse Molnár Andreá nak (Pod-
maniczky utca 19.) és Katók Kevinnek (Nyár utca 5.) kedvezett, így ők nyerték a 
Móni Fotó 1.500-1.500 Ft értékű vásárlási utalványát. Gratulálunk!
E havi rejtvényünk megfejtését 2014. január 15.ig kell beküldeniük lapunk postací-
mére: Aszódi Tükör Aszód Szabadság tér 9. Kellemes időtöltést kívánunk!
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reJtVényBúCsúztAssuk együtt 
Az óéVet, köszöntsük 
együtt Az úJ esztendőt! 

1999. szilvesztere óta – 2006 év végén nem 
került megrendezésre – Aszódon minden esz-
tendőben lehetőség nyílik az óesztendő közös 
búcsúztatására, és az új év köszöntésére. 
Bár az idei rendezvénynaptárban eredetileg 
nem szerepelt, ezúttal sem marad el ez az 
esemény. Fontos változás azonban, hogy nem 
a Szabadság téren, hanem a Kondoros téren, 
a Városi Piac helyszínén kerül megrendezés-
re. A 690 ezer Ft-ba kerülő ren dezvény 70 
ezer Ft terhet ró az önkormányzatra, a többi 
pénz támogatói felajánlásokból érkezett.

Következő lapzárta: 2014. január 16. 
Következő megjelenés: 2014. január 28.

22:00-tól Térzene
23:00-tól Túl az Óperencián

Tóth Éva és Leblanc Győző műsora
23:40-től Tombolahúzás  

(minden résztvevő tombolajegyet kap)
24:00 Himnusz
0:02 Köszöntő, tűzijáték
A térre kilátogatókat forralt borral, üdítővel és  
ásványvízzel kínáljuk.
Köszöntsük együtt 2014-et! 


