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Alaposan meglepődhetett az ünnep napján az, aki a tíz órakor kezdődő városi rendezvényre a reggel hét órakor tapasztalt időjárási viszonyokhoz öltözött. Addigra ugyanis lehűlt a levegő, viharossá erősödött
a szél, s bizony alaposan meg kellett markolni a zászlórudakat, hogy
ne vigye el a dekorációt a szél. Szerencsére csupán ez okozott némi
kellemetlenséget, s az ünnepségre kíváncsi közönség méltó módon tudott emlékezni hazánk történelmének egyik legdicsőbb eseményére.

„Az ünneplés alkalom, hogy új, nagyszerű dolgok szülessenek”

Fotó: Rácz Zoltán

AZ 1848-AS FORRADALOMRA ÉS
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

Kamat-és tőketörlesztés helyett
utak épülhetnek

NINCS ADÓSSÁGA
ASZÓDNAK
Hivatalosan is megszabadult Aszód
az adósságától, miután az önkormányzat képviseletében Sztán István polgármester aláírta az erről
szóló határozatot.
Az adósság állam által történő átvállalását
bizonyító bizonyságlevél még nem került átadásra, ennek hivatalos ceremóniájára rövidesen sor kerül. Az állam gesztusát a polgármester levélben köszönte meg Tállai András
önkormányzati államtitkárnak, egyben kérte
őt, hogy a fel nem használt 400 millió fejlesztési pénzből támogatást juttasson a városnak.
(Folytatás a 6. oldalon.)

Tizenhét ifjú tehetség mutatkozott be

AJTÓT NYITOTTAK, avagy
MŰVÉSZETI GENERÁCIÓVÁLTÁS
VÁROSUNKBAN

A résztvevők a Podmaniczky Művészeti
Alapiskola Rónai Lajos intézményvezető által
vezényelt fúvószenekarának indulóira gyülekezhettek, majd a Himnusz meghallgatása
után a Csengey Gusztáv Általános Iskola 5. a
osztályos diákjai – akiket osztályfőnökük, Ácsné Tóth Beáta készített fel – elevenítették fel az
1848. március 15-én kirobbant pesti forradalom legfontosabb eseményeit, illetve annak következményeit. Ezt követően Sztán István polgármester mondott ünnepi beszédet. A város
első embere kihangsúlyozta, ünnepeink a múlttal kapcsolnak bennünket össze, ám egyben a

jövőre figyelmeztetnek. Amikor múltbeli nagyszerű eseményekre, esetleg egy történelminek
nevezhető pillanatra emlékezünk, az egyben
jelzés, figyelmeztetés is, hogy ne feledjük, mire
kell törekednünk a jövőre nézve. Az ünneplés
pedig jó lehetőség arra, hogy a közösség által új,
nagyszerű dolgok szülessenek.
Az ünnepség az önkormányzat, a város intézményeinek, civil szervezeteinek és az ünnepséget megtisztelő politikai pártok koszorúzását követően a Szózat hangjaival ért véget.
R. Z
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Tizenhét Galga mentén élő ifjú
tehetséges képzőművész mutatkozhatott be az Aszód Városi Kulturális Központ Galériájában a városi intézmény és az
Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány közös kiállításának köszönhetően.
A rendezvény során kiderült,
igazi generációváltásnak lehetett tanúja a mintegy 100-120
fős közönség.
(Folytatás a 7. oldalon.)
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Önkormányzati hírek

Helyi hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A szokásosnál két héttel korábban tartott ülést a képviselő-testület.
Ennek az volt az oka, hogy február 15-ig el kellett fogadni a város költségvetését. Első napirendi pontként erről tárgyaltak a döntéshozók.
A részletekről előző számunkban olvashattak.

2014. február 12.
☐☐ Elfogadta a grémium az önkormányzat
egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható összegéről szóló előterjesztést. Ebben
az államháztartás felé három évre előre kell láttatni, az önkormányzat milyen jogcímen, mekkora összegű saját bevételekre számíthat.
☐☐ Jogszabályi változások miatt öt önkormányzati intézmény – Polgármesteri Hivatal, Aranykapu Bölcsőde, Aszód Városi Kulturális Központ,
Gyermekétkeztetési Intézmény, Városi Óvoda –
alapító okiratát módosította a képviselő-testület a
soron következő öt napirendi pontban.
☐☐ A választási plakátok elhelyezési módjáról
szóló előterjesztés volt a következő napirendi
pont tárgya, erről részletesen előző számunkban már olvashattak, azóta az önkormányzat
által megrendelt táblák is kihelyezésre kerültek.

☐☐ Korábban már olvashattak arról, hogy az
említett vasútvonalat jelentősen korszerűsítik, a vonatok sebességét növelni akarják, így
levágják a Bag-Aszód közötti szakasz nagy
kanyarját is. A projekt kiemelt beruházássá
vált, elkészülte 2015-és 2019 között várható. A
grémium a kérelmet jóváhagyta.

☐☐ Az Aszód FC-vel kötendő együttműködési
megállapodás értelmében 2014-ben 3, 9 millió
forinttal támogatja a város a sportegyesületet. Az
összeget – amely kizárólag működtetésre fordítható - negyedéves lebontásban kaphatja meg az
FC. A támogatás mértékéről a képviselő-testület
korábban, a költségvetés elfogadásakor döntött.
☐☐ Ugyancsak az Aszód FC-vel volt kapcsolatos a következő napirendi pont, amelyben
az Aszód FC a város tulajdonosi hozzájárulását kérte ahhoz, hogy indulhasson a 2014-es
TAO-program pályázatain.
☐☐ A Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztési
terveinek készítője, az UVATERV fordult az
képviselő-testülethez azzal a kéréssel, hogy
az önkormányzat járuljon hozzá Aszód településrendezési eszközeinek módosításához,
mivel a vasútvonal fejlesztése érinti a város
közigazgatási területét is.

☐☐ Az Európai Unió ismét kiírta az Európa a
polgárokért című pályázatát, amelyre Aszód
ismételten elküldi jelentkezését. A program
a polgári részvételt erősítő tevékenységeket
támogatja. Városunk az augusztus 14-18. között megrendezendő Testvértelepülések Polgárainak Találkozójára remél európai uniós
támogatást. Az elnyerhető összeg 25.000 euró,
pályázati önerő nem szükséges.
☐☐ A képviselő-testület végül jelentést hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról és a
két ülés közt tett intézkedésekről, majd az egyebek napirendi pont megtárgyalása következett.

2014. március 2.
(soron kívüli ülés )
☐☐ A soron kívüli ülés első napirendi pontjaként a képviselő-testület elfogadta a Galga-mente és Térsége Leader Egyesület csatlakozási szándéknyilatkozatát. A döntés
értelmében a polgármester jogosult az Csatlakozási Szándéknyilatkozat aláírására.
☐☐ Elfogadta a grémium a Szavazatszámláló
Bizottság megválasztott tagjainak szavazókörökbe történő besorolásáról szóló előterjesztést.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
szombat: 8.00–12.00
vasárnap: 9.30–11.30
Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2. Tel.: 500-015)
Páros hétvégén a Szent István Patikában
(Kondoros tér 49. Telefon: 400-552)
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Zöld Híd Régió Kft.

29 HULLADÉKLERAKÓ
REKULTIVÁCIÓJA KEZDŐDIK
Pályázati támogatásból elkezdődhet 29 települési, bezárt, környezeti
szempontból nem biztonságos hulladéklerakó rekultivációja. Az egymilliárd 997 millió forint költségvetésű projekt még az idén megvalósul, ezt
sajtótájékoztatón jelentette be dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke és Gyenes
Szilárd a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. igazgatója. Aszód ugyan kimarad
ebből a fejlesztésből, de az már biztos, hogy a bezárt szemétlerakó
rekultivációjának második ütemét a Zöldhíd Régió Kft. végzi majd, mentesítve ezzel az anyagi terhektől városunkat.
Hazánkban 2009-ben közel 2000 hulladéklerakót zártak be. Ezek ugyanis nem teljesítették az Európai Unió hulladéklerakókról szóló irányelveinek, valamint a hatályos
magyar jogszabályok szigorú előírásait. Az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás több mint száz település kommunális hulladékának kezelésére
jött létre. 2010 júniusában átadásra került az a
gödöllői hulladékkezelő központ, ahová a Galga mente településeinek szemete is kerül.
A sajtótájékoztatón dr. Gémesi György elmondta, a társulás nonprofit alapon, a lehető
leghatékonyabb módon, az európai uniós jogszabályoknak megfelelően működik. Jelenleg
a társuláshoz tartozó települések 70 százalékáról gyűjti és szállítja a hulladékot a gödöllői,
illetve a nógrádmarcali lerakókba. Mivel idén
július 1-től szigorodnak a hulladékgyűjtés-és
kezelés szabályai, várhatóan újabb települések
veszik igénybe a társulás által alapított Zöldhíd
Régió Nonprofit Kft. komplex szolgáltatását,
így a százalékarány 85-90 %-ra emelkedhet.
Az időközben bezárt, felhagyott hulladéklerakók rekultivációja törvényi kötelezettsége a
társulásnak, ehhez nyújt óriási segítséget a most
elnyert támogatás. A KEOP 2.3.0./2F/09-112011-0005 számú projekt keretében benyújtott
és nyert pályázat 100%-os állami támogatás
mellett valósul meg, a támogatás nettó összege:
1.997.168.431,- Ft. Az Európai Unió ennek 85
%-át, míg a Magyar Állam 15%-át biztosítja. Az
összegből 29 település - Balassagyarmat, Bánk,
Bercel, Bernecebaráti, Cserháthaláp, Dány,
Diósjenő, Drégelypalánk, Erdőkertes (Veresegyház), Érsekvadkert, Gödöllő (Kerepes),
Horpács, Hugyag, Isaszeg, Litke, Márianosztra,
Mohora, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Ősagárd, Pusztaberki, Romhány, Szada,

Szokolya, Szügy, Tápiószecső, Terény, Valkó,
Erdőkertes- szeméttelepét rekultiválják.
Arra a kérdésre, hogy mi le azokkal a települési
hulladéklerakó telepekkel – lásd pl. Aszód- , ahol
a rekultiváció már korábban, önkormányzati
pénzből megkezdődött, Gyenes Szilárd igazgató elmondta, a rekultiváció második ütemének
szakmai feladatai átkerülnek a társuláshoz. Jelenleg a monitoring vizsgálatok folynak, ennek során
például újraépítették a harmadik, időközben eltűnt monitoring kutat. A végleges lezárást jelentő
földréteget várhatóan 2017 környékén kapja meg
a telep, addig a társulás igyekszik megteremteni
az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat.
Korábban arról számoltunk be, dr. Gémesi
György segítséget kérő levéllel fordult a szaktárcához, illetve Orbán Viktor miniszterelnökhöz,
mivel a rezsicsökkentés komoly bevételkiesést
jelentett a nonprofit szevezetnek. Jelenleg 470
millió Ft hiányzik ahhoz, hogy minden finanszírozási kötelezettséget teljesíteni tudja. A
Társulás elnöke ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta lapunkat, hogy beadták igényüket egy
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a kormány által biztosított, úgynevezett kompenzációs pályázatra, ám hogy végül a kért ös�szegből mennyit kapnak meg, nem tudni. Mindenesetre az nem tűnik túl bíztatónak, hogy a
kompenzációs keret másfél milliárd forint, az
igényelt összeg viszont közel húszmilliárd. Az
igények jogosságát jelenleg egy szakmai csapat
vizsgálja. Amennyiben a Társulás nem kapja
meg a kompenzációt, komoly bajba kerülhet,
mivel fejlesztésre, a géppark javítására, esetleges
pótlására végképp nem fog jutni.
R. Z
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Ünnep

Ünnep

Sztán István polgármester ünnepi beszéde

„AZ EMBER SOHA NEM ÜNNEPEL EGYEDÜL”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Aszódi Barátaim, és mindazok, akik velünk együtt ünneplik és köszöntik
az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc 166. évfordulóját.

Azért jöttünk össze a mai napon, hogy emlékezzünk a pesti diákokra, ifjú értelmiségiekre,
a céhlegényekre és a vásárra érkezett falusi
jobbágyokra, akik egy közösségként, együtt
tettek kísérletet hazánk önállóságának, szabadságának kivívására, a jogegyenlőség, az
egyenlő teherviselés, a testvériség és Magyarország önállóságának, függetlenségének törvénybe iktatására.
Március 15-e évről évre visszatérő ünnepünk.
Ismerjük azt a régen hangoztatott igazságot,
hogy minden ünnep annyit ér, amennyi tartalommal meg tudjuk tölteni. Nézzük meg tehát,
hogy 2014. márcus 15-én mi lehet számunkra
olyan fontos, amiért már több, mint száz éve a
legkisebb magyar falvakban és városokban is
ünnepségeken emlékeznek a 166 évvel ezelőtt
történt eseményekre. Velünk együtt meghallgatják ismét a Nemzeti dalt, a legfőbb követelések 12 pontot, amelyekben már akkor a mai,
modern, mai Magyarország által megvalósított
célokat, vagyis a nemzetnek felelős kormány
létrehozását, az országgyűlés tagjainak titkos
és szabad választásának jogát, a Nemzeti Bank
önállóságának, a sajtó szabadságának törvény-

be iktatását, amelyek mind-mind olyan jogok,
hogy nélkülük egyetlen szabad, demokratikus
ország sem működik. Ezek hiánya a zsarnokság, a kiszolgáltatottság jele. Mégsem ezekről
kívánok ma beszélni. Azt szeretném inkább
megtalálni és megmutatni, hogy vajon mi lehet
a közös a mai ünnepünkben.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Barátaim! Amikor a kérdésemre adandó válaszomon töprengtem, két olyan jellegzetességet is találtam,
amelyek egyformán megmutatkoztak minden
ünnepünknél: hogy az ember soha nem ünnepel egyedül, hanem mindig másokkal, vagyis
embertársai közösségében. Azt hiszem, hogy
tulajdonképpen pontosan azért találtuk ki az
ünnepeket magunknak, hogy legyen alkalmunk az együttlétre, a közösségre: nemcsak
azokkal, akikkel együtt ünnepelünk, hanem
sokkal inkább azért, hogy dicső tetteit idézzük
azoknak a hősöknek, akiknek cselekedeteihez
az ünnepelt esemény kötődik. Igen, ünnepeink a múlttal kapcsolnak bennünket össze,
de a jövőre figyelmeztetnek. Amikor múltbeli
nagyszerű eseményekre emlékezünk, esetleg
egy történelminek nevezhető pillanatra, tulaj-
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donképpen önmagunkat figyelmeztetjük arra,
mi is az, ami igazán fontos, mire kell törekednünk, kinek a példáját kell követnünk, ha jól
akarjuk magunkat érezni ebben az ellentmondásokkal terhelt világban.
Tisztelt Ünneplő és Emlékező Barátaim! Még
egy nagyon fontos dologra szeretnék rámutatni: az együttlét nemcsak a szívet melegíti és a
lelkünknek esik jól, hanem lehetőséget nyújt
arra is, hogy új és nagy dolgok születhessenek
meg. 1848. március 15-én is egy baráti együttlét, néhány fiatalember összetartó, egyet gondoló, erős akarattal bíró közössége indította el
Buda-Pesten a „forradalom szekerének kerekét”
–, ahogy a későbbi Jókainé, a nagy színésznő,
Laborfalvi Róza nevezte a forradalmi eseményt.
Idézzük fel a történteket! Idézzük fel, mi is
történt a nagy napon! A Pilvax-kávéházban
ültek együtt annak a napnak a reggelén azok a
fiatalemberek, akiknek a neve ma minden történelemkönyvben megtalálható. Petőfi Sándor,
Jókai Mór, Vasvári Pál és társaik izgatottan
beszélgettek arról, hogy egy nappal korábban
Bécsben forradalom tört ki, s hogy ha a nagy
Habsburg Birodalom ellenében már az osztrá-

kok is felkelnek, vajon nem kellene-e nekünk,
a szabadságra oly igen vágyó magyaroknak is
hathatós lépéseket tennünk hazánk szabadságáért. Követeléseiket, elképzeléseiket elkezdték
leírogatni, s lassan megszületett a 12 pont. Néhány óra múlva városszerte az általuk sebtiben
leírt szavaiktól visszhangzott a város: Mit kíván
a magyar nemzet? – olvasták felhangon minden
utcasarkon. Így bontakozott ki a forradalom,
majd a másfél évig tartó szabadságharc Magyarországon – amely még ha el is bukott – újkori történelmünk kiinduló pontja lett.
Az idézettekből láthatjuk, mi mindenre
képes a közösség, az egyetértő emberek ös�szefonódó közös akarata. Nem kell ehhez
rendkívüli képességgel rendelkezni, sem kivételes tehetséggel bírni, csupán érzékenynek
kell lenni embertársaink meg sem fogalmazott vágyai, elképzelései iránt. Tekintettel kell
lenni egymásra, fontosnak, értékteremtőnek
kell tartanunk a közösséget, azokat a munkatársainkat és a körülöttünk élők sokaságát,
akik megadták és biztosították számunkra az
együttlétnek és a közös alkotásnak az örömét.
Aszód polgárai biztosították számunkra azt
a légkört, azt a lehetőséget, hogy a legkedvezőbb és legeredményesebb körülmények között végezhessük munkánkat, valósítsuk meg
a város fejlesztésére kidolgozott terveinket. A
még nagyobb eredmények eléréséhez - képviselőtársaimmal együtt - azt kérem a város
polgáraitól, hogy velünk együtt tevékenykedjenek egy olyan terv megvalósításán, amely
városunk több évre szóló tartalmas programját határozza meg. A közös munkában való
részvétel erősíti az aszódiak elkötelezettségét,
a lakóhelyükért érzett felelősségtudatot. Jó
lenne, ha mindannyian éreznénk ezt, mert
minden bizonnyal a közeljövőben nőnek a
város fejlesztésére fordítható összegek, ezért
a sikeres munkánkhoz a város lakosságának
közös akaratára és összetartó, egy irányba
ható cselekvésre lesz szükség. És szükség lesz a
gondolatokat tisztázó nyílt vitákra, az érdekek
egyeztetéséhez pedig bizalomra.
Ünneplő Aszódiak, akik valamennyien
büszkék vagyunk Petőfi Sándor Aszódon töltött diákéveire, a 48-as forradalom lánglelkű
poétájára és a szabadságharc hősére!
Ma nem szabadságharcra, hanem alkotó,
értékeket teremtő cselekvésre és következetes
munkára van szüksége hazánknak és a polgároknak egyaránt. Arra van szükség, hogy
figyeljünk nagyon egymásra, érezzük meg, hol
van szükség a segítségünkre. Arra van szükség, hogy erősítsük a már létező közösségeket,
amelyekben őszintén, nyíltan vitázhatunk napi
gondjainkról, s megbeszélhetjük mindazt, ami
örömünk vagy bánatunk forrása. Ha közös lesz
az akaratunk, akkor merhetünk nagyot álmod-

ni, és csak akkor teremthetünk nagyot, merészet. Ez volt és maradt máig is ez a magyar történelem titka. Elődeinknek az adott erőt, hogy
soraikban mindig voltak, akik lendítettek azon
a bizonyos keréken és ezzel hazánkon, nemzetünkön, az itt élőkön. Az 1848-as forradalom és
szabadságharc jellegzetesen közösségben született, közösségben véghezvitt és közösségben befejezett eseménye volt történelmünknek. Látok
abban valami jelképet, hogy a szabadságharc
leverése után annak vezetőit sem magányosan,
egyenként végezték ki – hanem Aradon együtt
hurcolták a bitófa alá a 13 tábornokot.
Tisztelt velem együtt emlékező Barátaim!
Bevallom, hogy amikor a mai ünnepi megemlékezésre készültem, igyekeztem megismerkedni újra a 166 évvel ezelőtt történt eseményekkel és az eseményekben résztvevőkkel.
Ezután tettem fel magamnak a kérdést: - mi
volt negyvennyolc hőseinek számomra legnagyobb érdeme? Igaz, mondtak kemény szavakat, fogalmaztak meg, indulatos gondolatokat, de március 15-én nem folyt vér, nem volt
lincselés, nem volt verekedés, minden magyar
testvérként örvendezett. Úgy gondolták, hogy
a nemzetbe mindenki beletartozik: az is, akinek jogot kell kapnia és az is, akitől meg kell
kapniuk ezt a jogot. És arra figyelmezteti, arra
inti a mai utódokat a márciusi ifjak tanítása,

2014. március
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hogy a mi szabadságunk próbája és mértéke
mások szabadsága és mértéke is. Odáig tart a
mi szabadságunk, ahol a másoké kezdődik. És
az egyenlőségről is azt vallották, s valljuk mi
is, hogy csupán annyit tesz az, hogy mindenki addig juthasson el, ameddig a képességei

„

AZT HISZEM, TULAJDONKÉPPEN
PONTOSAN AZÉRT TALÁLTUK KI AZ
ÜNNEPEKET MAGUNKNAK, HOGY LEGYEN
ALKALMUNK AZ EGYÜTTLÉTRE,
A KÖZÖSSÉGRE...

„

elviszik. Ne döntse el senki életét, hogy kik a
szülei, milyen anyagi javakat, kiváltságokat
örökölt, hanem tehetsége, szorgalma, az általa elvégzett munka. Ezt a fogalmat ma így
szoktuk emlegetni: teremtsük meg mindenki
számára az esélyegyenlőséget. Van hát örökségünk, feladatunk ezernyi, mit ránkbízott
a történelem, de bármennyire igyekszünk is,
marad teendője az utódoknak is.
Remélem a jövőben is lesz alkalmunk együtt
ünnepelni. Köszönöm, hogy Önökkel együtt
ünnepelhettem!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Közélet

Kultúra

Kamat-és tőketörlesztés helyett utak épülhetnek

Tizenhét ifjú tehetség mutatkozott be

NINCS ADÓSSÁGA ASZÓDNAK

AJTÓT NYITOTTAK, avagy
MŰVÉSZETI GENERÁCIÓVÁLTÁS VÁROSUNKBAN

Hivatalosan is megszabadult Aszód az adósságától, miután az önkormányzat képviseletében Sztán István
polgármester aláírta az erről szóló határozatot. (Folytatás az 1. oldalról.)
A város első embere a levélben többek között
Aszód kötvénykibocsátásának történetéről tájékoztatja az államtitkár urat:
„Aszód Város Önkormányzata 2007. december
5-én 3975 db 1000 CHF névértékű kötvényt bocsátott ki, melynek kibocsátáskori árfolyamával
(150,94 Ft/CHF ) számolva 600 millió Ft hitelállományt keletkeztetett az önkormányzatnál. Az
önkormányzat a 2008-2010 közötti időszakban
200 millió Ft összeget költött el felhalmozási célú
uniós pályázatok önerejére, úgy, mint bölcsődeépítés, szennyvízcsatorna beruházás, valamint
önkormányzati infrastrukturális fejlesztésekre,
utak felújítására.
A fennmaradó 400 millió Ft óvadéki betétbe került elhelyezésre, miután a város vezetése a felelős

gazdálkodás, valamint az óvatosság elvét követve
ebben a helyzetben felelősen erről tudott dönteni. Ennek eredményeképpen tervezett fejlesztések
maradtak el. Összességében a város a 400 millió Ft
fejlesztési pénztől elesett, függetlenül attól, hogy az
konszolidálásra került.”
Sztán István polgármester arra való hivatkozással, hogy az önkormányzat az utóbbi
években bizonyíthatóan jól gazdálkodott,
nem voltak likviditási gondjai, a költségvetése
pedig nem tartalmazott működési hiányt (az
önkormányzati törvény értelmében 2013-tól
nem lehet települési önkormányzati költségvetést működési hiánnyal megtervezni – a
szerkesztő megjegyzése), kérte Tállai András
államtitkárt , hogy mód és lehetőség esetén a

fel nem használt 400 millió forintból a város
fejlesztési terveihez – utak felújítása, főtér rehabilitáció, kulturális központ kialakítása stb.
– támogatást biztosítson.
Az adósságkonszolidációval Aszód terhe
mindenképpen csökken, mivel a költségvetéséből már nem kell kamat-és tőketörlesztésre
költenie. Az így megtakarított összeg több
tíz millió forint, amit fejlesztésre fordítanak.
Már megkezdődött a Nyugat utca, Babits utca,
Tükör utca, Maros utca (volt Horváth I. utca)
úthálózat tervezése, és a képviselő-testület
jóváhagyását követően várhatóan június első
heteiben történik meg a kivitelezés.

ISMÉT LESZ SZEMÉSZETI

MÉG JAVÍTJÁK AZ ESETKOCSIT

RENDELÉS A SZAKORVOSI

Mintegy 600 ezer forint értékben kapott új eszközöket az aszódi mentőállomás az Országos Mentőszolgálat Alapítványtól, amely a környékbeli önkormányzatoktól kapott pénzt osztotta vissza, illetve fordította
a mentéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök megvásárlására –
tudta meg lapunk Kinka Attilától, az aszódi mentőállomás vezetőjétől.

RENDELŐBEN

A gépkocsit várhatóan áprilisban vehetik újra
birtokba, addig két Ford teljesít szolgálatot,
az egyik mentőt Pilisvörösvárról vezényelték
Aszódra, a másik eleve itt teljesített szolgálatot,
és már több, mint 600 ezer kilométert futott.

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!

CSALÁDBARÁT DÉLELŐTT AZ ARANYKAPU BÖLCSŐDÉBEN

2014. május 10-én 15 órától hagyományunk folytatásaként a Piac
téren az Euro-Party keretén belül
megszervezzük a „Főzzünk együtt”
rendezvényünket.

2014. április 12-én családbarát délelőttöt tartunk az Aszódi Aranykapu
Bölcsődében.
Várunk a nyitott napon minden kisgyermekes családot 9 és 12 óra között!
Programjaink : gyermekek részére körvasút,tricikli,ugrálóvár,arcfestés,táncház, húsvéti bazár
Minden érdeklődőt szeretettel várnak az Aranykapu Bölcsőde dolgozói.
Felvilágosítást kaphatnak a rendezvénnyel kapcsolatban : 06-28 400-089

Március 29-30.:
Április 5-6.:
Április 12-13.:
Április 19-21.:
Április 26-27.:

dr. Fodor Sándor
dr. Tóth Béla
dr. Márton János
dr. Dobos László
dr. Szőke Zsolt
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magabiztosan mozogjanak a pályán. A közös
kiállításoknak viszont éppen az az ereje, hogy az
előrébb járók húzzák a többieket, és ha a többiek
fogékonyak a kihívásokra, akkor az ő fejlődésük
az előrébb tartókat sem engedi elkényelmesedni.
A tizenhetek közül Nagy-Köteles Evelin Pálma a most felszállók közé tartozik, de máris
három művel jelentkezett. A Megfogantatás
című munkája egy olajfestmény, a Mount Everest című munkája vegyes technikával készült,

Az igazgató kiemelte, nemcsak festményeket,
grafikákat láthatnak a tárlatra kíváncsiak, hanem kerámiákat, sőt ruhaterveket is, ami kuriózumnak tekinthető.
A kiállítást megnyitó Asztalos Tamás
muzeológus szintén nyitott intézményként
jellemezte a város kulturális központját, illetve annak tagintézményét, a Petőfi múzeumot,
amely működésének elmúlt fél évszázadát a
befogadás jellemezte, amit az ezen idő alatt itt
kiállító művészek névsora igazol.
– Ha a mostani tárlatot úgy képzeljük el, mint
egy vonatot, akkor jól érzékelhető, hogy az alkotók nem egyszerre és nem ugyanott szálltak
fel – vélekedett a kiállításról Asztalos Tamás. –
Vannak, akik már utaznak egy ideje, és ez látszik
is a kiállított műveiken, és vannak, akik csupán
most szálltak fel, és még kell egy kis utazás, hogy

a harmadik pedig édesanyja erdélyi szülőfaluját ábrázolja. A 18 éves diáklány a Képzőművészeti Egyetem grafika szakára készül. Zsóka
László a már régebb óta utazók táborába tartozik, hiszen volt már önálló kiállítása a Petőfi
múzeumban, azóta pedig számos új műve született, április 11-én pedig Budapesten a Moha
Kávéház és Kultúrtérben lesznek láthatóak a
munkái. Májusban fogja leadni a mappáját
ugyancsak a Képzőművészeti Egyetemre, és
izgatottan várja, fölveszik-e.
Nemcsak az alkotóknál tapasztalhattuk a
generációváltást is, hanem a másfél évszázada
működő Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott
Alapítvány esetében is. A Ladócsy László által
vezetett kuratórium melynek további tagjai
Varga Ilona, Asztalos Tamás, dr. Klamár Zoltán
és Odler Zsolt voltak, átadták helyüket a fiata-

2014. április 2-án újra indul a
szemészeti szakrendelés a Szakorvosi Rendelőintézetben. dr.
Bernáth Éva szerdánként 8 és
16 óra között, csütörtökönként
pedig 8 és 14 óra között fogadja
a betegeket.

A rögzítők és speciális sínek az eseti mentőgépkocsiban kerültek elhelyezésre. Kevésbé
örömteli hír, hogy a korábban kapott Volkswagen Krafter még mindig javítás alatt van,
ezzel korábban felborult a mentőszemélyzet.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója, Odler Zsolt bevezetőjében elmondta,
intézményük létrejöttekor három pillérben
gondolkodtak: tudomány, örökség, és művészet. Így nem volt kérdéses, hogy igent mondjanak-e az OGELMA kezdeményezésére,
miszerint rendezzenek közösen egy kiállítást
annak érdekében, hogy a Galga mente ma még
csiszolatlan, vagy csiszolás alatt álló gyémántjai bemutatkozhassanak a nagyközönség előtt.

labbaknak: Kovács Annának, Veres Katának és
Nagy Zoltánnak. Az átmeneti időszakban nagy
segítséget nyújtott Vargáné Marsal Ágnes mentor, aki a szóban forgó kiállítás létrehozásában
is aktív szerepet vállalt.
A kuratórium új elnöke Kovács Anna szociológus elmondta, az alapítvány hagyományainak továbbvitele mellett szeretnének új dolgokat is belevinni az OGELMA tevékenységébe.
Ilyen a Galga mentén élő ifjúság megszólítása,
akiknek – amellett, hogy igyekeznek értelmes
programokat szervezni nekik –, próbálnak
találni egy rendszeres találkozásra alkalmas
helyet, hogy iskolaidő után, vagy akár hétvégenként összejöhessenek.
A kiállítással kapcsolatban a kuratóriumi
elnök elmondta, a műveket nem zsűrizték, de
mivel az ifjú alkotók tényleg a pályájuk elején
állnak, meghúztak egy szintet, és csak az azt
elérő munkák kerülhettek közönség elé.
A Galéria falára jelképesen egy kiskapu is

R. Z.

Új eszközök az aszódi mentőállomásnak

Kérem a főzni akaró csapatokat, hogy 2014.
április 25-ig szíveskedjenek a 28/500-666 illetve a 06 30 648-8493-as telefonszámon megadni a csapat nevét.
Tájékoztatom a Kedves Aszódiakat, hogy
Tótmogyorós (Misstótfalu) testvérvárossal az
5. évfordulót is megünnepeljük.
Várjuk Önöket rendezvényünkre! Együtt
Aszódért – a jövőért!
Sztán István polgármester

Tizenhét Galga mentén élő ifjú tehetséges képzőművész mutatkozhatott be az Aszód Városi Kulturális Központ Galériájában a városi intézmény és az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány
közös kiállításának köszönhetően. (Folytatás az 1. oldalról.)

ASZÓDI TÜKÖR

(+36) 20 446 0938
(+36) 30 449 6319
(+36) 30 400 9819
(+36) 20 925 3824
(+36) 20 956 6529
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felszerelésre került. A fiatalok eredményesen
„kopogtattak”, az ajtó kinyílt. Egy út tárult a
szemük elé, amely idilli tájon, gyönyörű időben vezet a messzeségbe. Szívből kívánjuk a
most kiállítóknak – Baglyas Angélának, Bojtos
Blankának, Kovács Annának, Kovács Petrának,
Ladócsy Márknak, Lantos Csengének, Lochte
Sabrinának, Lummer Nikolettának, Molnár
Orsolyának, Nagy Eszternek, Nagy-Köteles
Evelinnek, Pálfy Bíbornak, Pénczél Nikolettnek, Veres Katalinnak, Vörös Eszter Annának,
Wright Tímeának és Zsóka Lászlónak –, hogy a
pályájuk ilyen úton haladjon majd, és ne a semmibe, hanem valahová vezessen.
Az Ajtót nyitottunk című kiállítás a Múzeumok éjszakája című program kezdetéig látható.
R. Z.
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Iskolai élet

Iskolai élet

Harmadik hely az esszéíró pályázaton

Hatodszor is Szülők-Nevelők Bálja az evangélikus gimnáziumban

EGYHÁZÜLDÖZÉS A RÁKOSI-KÁDÁR-DIKTATÚRÁBAN

A BEVÉTELBŐL A TEHETSÉGES ÉS A RÁSZORULÓ
GYERMEKEKET TÁMOGATJÁK

2014. március 1-én került sor Budapesten a Parlamentben az Egyházüldözés a Rákosi-Kádár diktatúrában című országos esszéíró pályázat
eredményhirdetésére. A versenyt 2013 őszén a Lakitelki Népfőiskola
hirdette meg, ezen egy-három fővel képviseltethették magukat a magyarországi középiskolák. Az Országház Vadásztermében „A köztünk élő
Mindszenty” konferencia keretében került sor az eredményhirdetésre.
jút az Emlékpontok-pályázat keretében. Erre,
valamint a ma is élő atya testvérének, Brusznyai
Árpád 56-os mártír életútjának ismertetésére
épült a 11-esek esszéje.
A rendezvényen Lezsák Sándor, az Ország�gyűlés alelnöke úgy fogalmazott: Mindszenty
bíboros „élő hitet táplál”, és emlékezete jelen
van akkor is, „amikor róla beszélünk”. Sokan
tevékenykednek azért, hogy a bíboros élete a jövőben is példát jelentsen a következő
generációknak. Mindszenty bíboros szellemiségének ápolása céljából idén is átadták a

TÖRTÉNELEMTANÁROK KONFERENCIÁJA ASZÓDON

Mindszenty-emlékérmet, amit idén Kuklay
Antal nyugalmazott plébános és Zinner Tibor jogtörténész vehetett át. A konferencián
előadás hangzott el egyebek mellett Mindszenty József boldoggá avatásának helyzetéről,
a Mindszenty-zarándoklatokról és a bíboros
szülőházából berendezett emlékházról. Az
ünnepség keretében számos diáknak Mindszenty-ösztöndíjat is átadtak, mindezekről aznap este beszámolót közölt a Magyar Televízió
Híradója is.
dr. Péterfi Gábor

gi Evangélikus Egyház és az állambiztonság
című előadása is. Mint ismeretes, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlése 2005 májusában felállította az úgynevezett
ügynökkérdés vizsgálatára az MEE Tényfeltáró Bizottságát. Ennek a több szempontból
is úttörő lépésnek közvetlen oka az volt, hogy

abban az esztendőben az interneten megjelent
egy 219 nevet – közöttük evangélikus neveket
is – tartalmazó ügynöklista. A bizottság évente beszámolt a kutatási eredményekről, az egyház pedig úgy döntött, hogy ezeket a nyilvánosság elé tárják. Ennek következményeként
született Mirák Katalinnak az előadásával
megegyező című kötete, amelynek második
része nemrégiben jelent meg. Egyébként az
egyházak közül egyedül az evangélikus egyház foglalkozott szervezetként következetesen
a kommunista titkosszolgálati múlt feltárásával. Az egynapos találkozó kiscsoportos megbeszélésekkel és összegzéssel zárul.
R. Z.

ZRÍNYI ILONA
MATEMATIKA VERSENY

A Csengey Gusztáv Általános Iskola 4. a osztályos tanulója, Rétfalvi Balázs részt vett az
Észak- Pest megyei eredményhirdetésen. Ő 19.
helyezett lett, több, mint 300 versenyző közül,
3 ponttal lemaradva az első helyezettől.

Köszönjük Sisáné Maczó Ibolya kollégánknak, hogy több mint 20 éve szűnni nem akaró
lelkesedéssel szervezi a Zrínyi Ilona matematika verseny aszódi fordulóját.
Molnár Zsuzsanna

A Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei döntőjének egyik helyszíne
volt pénteken a Csengey Gusztáv
Általános Iskola.
A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. A tanulók
logikus gondolkodását kívánja mérni, lehetőséget biztosítva arra,
hogy 8-tól 18 éves korig a fiatalok
összemérhessék matematikai tudásukat. Idén először versenyezhettek a második évfolyamosok is!

A mi iskolánkban 177 tanuló versenyzett a következő településekről:
A turai Hevesy György Ált. Isk.:
A bagi Arany J. Ált. és Művészeti Iskolából
A kartali Könyves Kálmán Ált. Isk.
A galgahévízi II. Rákóczi F. Ált.Isk.
Az ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Ált.Isk.
A Német Nemzetiségi Ált. Isk, domonyi Koren István tagiskolájából
A zsámboki Bajza Lenke Ált. Iskolából
A hévízgyörki Petőfi S. Ált. Iskolából
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumból
Az Evangélikus Aszódi Petőfi Gimnáziumból
A Csengey G. Ált. iskolából

Hagyományteremtő céllal rendez konferenciát az evangélikus intézményekben tanító történelem szakos tanároknak az Aszódi Evangélikus Petőfi
Gimnázium és Kollégium április 4-én. A konferencia célja, hogy a kollégák
jobban megismerjék egymást, a jól bevált tapasztalatokat megosszák egymással, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra.
Az eseményt megtiszteli Prőhle Gergely helyettes államtitkár, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, aki egyben
előadást tart Emlékezetpolitika és a történelemtanárok felelőssége címmel. Minden
bizonnyal nagy érdeklődésre tarthat számot
Mirák Katalin történésznek a Magyarorszá-

2014. február 21.

2014. március

14 fő
4 fő
18 fő
13 fő
8 fő
6 fő
8 fő
10 fő
4 fő
31 fő
61 fő

A rendezvényt többek között megtisztelte dr.
Prőhle Gergely a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, a Magyarországi Evangélikus
Egyház országos felügyelője, dr. Fábri György
egyetemi docens, az Északi Egyházkerület felügyelője, valamint Lengyel Anna, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelő-helyettese.
A köszöntők során – melyet Benczúr László,
az Igazgatótanács elnöke nyitott – dr. Roncz
Béla igazgató arról számolt be, hogy idén új célt
tűztek ki a báli bevétel felhasználását illetően.

Továbbjutott a Bekecs Táncegyüttes

FÖLSZÁLLOTT A PÁVA
A 2013-ban 8 helyszínen megrendezett területi előválogatókból az
idei Fölszállott a páva élő adásaiba, az elődöntőkbe összesen 48
produkció jutott be négy kategóriában: énekes szólisták és énekegyüttesek, hangszeres szólisták
és zenekarok, szóló és páros táncosok, valamint táncegyüttesek
versengenek egymással.

Az uffenheimi testvérgimáziummal kötött
megállapodás értelmében ugyanis az aszódi
tanintézmény öt diákja két hónapos részképzésen vesz részt. Ez idő alatt kollégiumban laknak, mindennap iskolába járnak, és ugyanúgy
felelnek, dolgozatot írnak, mint német társaik.
Hazaérkezésüket követően ugyanakkor vizsgázniuk kell azokból a tárgyakból, amit Németországban nem tanultak ( pl. magyar nyelv
és irodalom), ehhez a tananyagot folyamatosan
kapják az interneten. Mivel a kinti tartózkodás
költsége igen nagy, az iskola vezetése úgy dön-

tött, a báli bevétel nagyobb részét a szülői terhek
könnyítésére fordítja, de juttat belőle az iskola
rászoruló tanulói részére is.
A mintegy 250 fős vendégsereg kiválóan szórakozhatott, hiszen az iskola diákjainak és tanárainak fellépésén túl olyan neves vendégek
is a meghívottak között voltak, mint Dancs
Anna, a Fővárosi Operettszínház művésznője, Steve Szabó pánsípművész, a Brass Band
és a Muharay Táncegyüttes kamaracsoportja.
A zenéről a Kozma Trió gondoskodott. A bál
tiszta bevétele 800 ezer forint lett.
R. Z.

APRÓHIRDETÉS
☐☐ Dec. 13-án a Régész utcában találtunk egy kulcscsomót (4db kulcs). Az iskola titkárságán átvehető.
☐☐ Aszódon az Újtelepen 70 négyzetméteres felújítandó ház eladó. Lakáscsere is érdekel.
Irányár: 8 MFt. Tel.: (+36) 30 360 7127.
☐☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg,
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval
javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” Tel.: (+36) 28 636 414.
☐☐ Eladó Aszódon, 3. emeleten egyszobás összkomfortos lakás 7,2 millióért. (+36) 70 542 7450.

Márciusban négy adáson keresztül kategóriánként három-három produkció mutatkozik be a zsűri előtt, amelynek elnöke
Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész. A testület tagja Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas
koreográfus, Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató,
zenész és Diószegi László, történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke.
A március 7-én megrendezett elődöntőn továbbjutott testvérvárosunk, Nyárádszereda táncegyüttese, a Bekecs, így
továbbra is arra kérünk mindenkit, szurkoljon nekik!
R. Z.

2014. március

Fotó: Rácz Zoltán

A pályázatok közül a 34 legjobb pályamunka
készítői kaptak meghívást az eseményre. Az
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumból a
Csörgi Katalin (11/c), Rácz Réka (11/a) és Eck
Bence (11/a) alkotta csapat pályamunkája került
be a legjobbak közé. A szombati eredményhirdetésen kiderült, hogy az aszódi diákok végül
a harmadik helyezést érték el holtversenyben.
Dolgozatukban a Brusznyai család történetét
elemezték, felkészítő tanáruk Dr. Péterfi Gábor
volt. Dr. Brusznyai József atyával aszódi középiskolások Kállón 2011-ben készítettek egy inter-

Hatodik alkalommal rendezte meg a Szülők-Nevelők Bálját az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium és Kollégium. A zenés-táncos összejövetelnek nemes célja is volt: a bál bevételéből egyrészt az iskola tehetséges
diákjainak az uffenheimi testvérgimnáziumban végzett tanulmányaik költségeit fedezik, másrészt jut belőle a rászoruló diákok megsegítésére is.
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Aszód Városi Kulturális Központ

ASZÓDI TÜKÖR

SÜNIK, PILLANGÓK, KATICÁK, MACIK

Az idei évben is folytatja a Gyermekkönyvtár az ovis foglalkozásokat.
A Városi Óvoda csoportjai minden hónapban ellátogatnak a könyvtárba, ahol a választott témakörökben foglalkozásokon vesznek részt.
A könyvtárosok és az óvónénik fontosnak tartják a kisgyermekek beszoktatását a könyvtárba. Ennek fényében elkezdjük az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelést már kicsi
korban. Az óvodások játékos foglalkozásokon ismerkednek meg a Gyermekkönyvtárral,
a könyvekkel, „tanulnak” sok-sok dologról. Beszélgetünk állatokról, lovagokról, átváltozunk várúrrá, hercegnővé, ismerkedünk mesterségekkel, és rengeteget verselünk, mesélünk, énekelünk.
A minap a Katicákkal épp várat építettünk a könyvtár közepén a régi leporellókból. Mi
mindenre jó egy mesekönyv… A legkisebbek birtokba vették a várat, míg a nagyobbak lovagokat és hercegnőket színeztek.
A Macikkal hópihéket vizsgáltunk, megcsodáltuk milyen szép a formájuk, mintájuk, és
téli verseket szavaltunk.
A Pillangók megtanulták, mire jó a könyvtár, hogyan lehet mesekönyvet kölcsönözni. Vittek is magukkal néhányat az oviba.
A Sünik a leglelkesebb könyvtárlátogatók. Velük barangoltunk képzeletben Meseországban, játszottunk Tódorral, a környezettudatos manóval, közben megtanultuk hogyan vigyázzunk környezetünkre. Felfedeztük a könyvtár minden zegét-zugát.
A foglalkozásokat rajzolással, kézműveskedéssel zárjuk. Készülnek a szebbnél szebb gyerekmunkák, miközben a kicsik szavalnak, énekelnek, mesélnek. A rajzokat bárki megtekintheti a Gyermekkönyvtárban, és meg is teszik a szülők, mikor gyermekeik örömmel
mutatják meg azokat nekik.
Ezeknek az óvodai programoknak is köszönhetően folyamatosan nő a beiratkozott gyermekolvasók száma a könyvtárban. Belőlük lesznek később a rendszeresen olvasó gyerekek,
majd kamaszként a Könyvtárlakók, felnőttként az olvasók.
Köszönjük az óvónéniknek, hogy partnerek ebben a munkában, hiszen „nem lehet elég
korán kezdeni” az olvasóvá nevelést.
Továbbra is várjuk szeretettel az óvodai csoportokat, az általános iskola és a középiskolák osztályait könyvtári órákra. Bejelentkezni, illetve témát egyeztetni személyesen az
Aszód Városi Kulturális Központ Könyvtárában, illetve a gyermekkonyvtar@avkk.hu
címen lehet.
Nagy Judit
gyermekkönyvtáros

ÜNNEPI, TAVASZKÖSZÖNTŐ FOGLALKOZÁSOK
AZ ASZÓD VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
Április 10., csütörtök, 18 óra
Tavaszköszöntő kézműves este
FELNŐTTEKNEK
Április 16., szombat, 10 óra
CSALÁDI tavaszköszöntő,
húsvétváró délelőtt
Április 26., szombat, 10 óra
Anyák napi kézműves
délelőtt minden kicsinek és nagynak
A foglalkozások helyszíne:
Aszód Városi Kulturális Központ Könyvtára.
A részletekkel kapcsolatban
az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Tel.: (+36) 28 400 606;
adoryanemese@avkk.hu
gyermekkonyvtar@avkk.hu

A HÓNAP MŰTÁRGYA
Pállya Celesztin festőművész (1864. március 9.– 1948. január 15.) Genovában született, ahova családja az 1859-es solferinói ütközet után menekült. Ötéves korában tért vissza szülőivel Magyarországra.
Eleinte fametszeteket készített, 1875-től pedig
kőfaragással foglalkozott. 1884-ben a bécsi
akadémián tanult, később Münchenben, majd
Budapesten, Benczúr Gyula mesteriskolájában folytatta tanulmányait 1889-től 1894-ig.
A köztudatba leginkább azzal került be, hogy
ő festette a Feszty körképen a lovakat. A képen látható vázlatait a nagyközönség sosem
ismerhette meg, mivel a Baleset című tollrajza
(12x17 cm) hátlapján található és csak a több
évtizedes keretezés javításakor bukkantak rá
az AVKK munkatársai.
Klamár Balázs, történész
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Ünnep

Nőnapi köszöntő

KÖSZÖNET A NŐKNEK

Kosztolányi Dezső Nők című versében így
fogalmazta meg a férfi és nő kapcsolatát. Bár
mindegyik nap észben tartanánk a nők tiszteletének fontosságát, nemcsak Nőnapon. Sajnos
ez utóbbit sokan bolsevik csökevénynek gondolják. Pedig az ENSZ a nemzetközi nőnapot
a világnapok közt tartja számon. Tény, hogy
eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos,
a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.
Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857ben történt, amikor magasabb fizetést követelő
textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot, február utolsó
vasárnapjára, 28-ára igazítva. A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus 28. és
szeptember 3. között határoztak arról, hogy a
nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak. A határozatot
a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés
pontos dátumáról nem született döntés. 1911.
március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon
először a nemzetközi nőnapot. Hogy az említett
országokban bolsevikok voltak-e hatalmon,
döntse el mindenki maga.
Március 7-én Sztán István polgármester több
férfi önkormányzati képviselővel egyetemben
egy-egy szál rózsával várta azt a mintegy négyszáz hölgyet, aki regisztrálta magát az evangélikus gimnázium aulájába meghirdetett
ünnepségre. Természetesen többüket párjuk
is elkísérte, de azért a nők voltak többségben.
Őket elsőként Vajda János Gina emléke című
versének tolmácsolásával Radics Olivér, a Fiúnevelő Intézet növendéke köszöntötte, majd
a város első embere mondott ünnepi beszédet.
Sztán István beszédében kifejtette, nők nélkül
nem lehet egészséges közéletet élni, egységesen
működő társadalmat szervezni, egyben megköszönte a hölgyek áldozatkész tevékenységét.
A teremben lévő lányok, anyák, nagymamák
életkora megoszlott, ezt nem is illik firtatni.
Viszont az mégiscsak kiderült, hogy ki a legidő-

sebb, és ki a legfiatalabb. A polgármester ugyanis virágcsokorral kedveskedett Hegedűs Imréné
Alízkának, aki 1925. március 7-én – vagyis
éppen a rendezvény napján – született, és Leitl
Grétának, aki másfél éves korral büszkélkedhet.
Ezt követően igazi sztárparádé következett,
ugyanis Takács Nikolas, az X Faktor döntőse, és
Szabó Ádám, az X Faktor és a Csillag születik

felfedezettje lépett fel. A szereplők közt volt egy
aszódi fiatalember, Sári Szabolcs is, aki trombitajátékával szintén lenyűgözte a vendégeket.
A rózsák és a pogácsák, üdítők árát az önkormányzat fedezte, míg a szereplők gázsiját saját
felajánlásból Sztán István polgármester állta.
Rácz Zoltán
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ASZÓDI
DISZKONT és KERTÉSZET
(A régi Volántelep bejáratánál)
Élelmiszer, ital, édesség, műanyag és vegyi áru, ajándék, játék, illatszer

AKCIÓS ÁRAK! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK!
NÁLUNK MINDIG TALÁL PARKOLÓHELYET!

Nyitva:

H–P 8.00–17.00 Szo 8.00–14.00 V 8.00–14.00
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 947
Bankkártyás fizetési lehetőség! ERZSÉBET utalványt elfogadunk!

Kertészetünk kínálata:
évelők, örökzöldek, díszcserjék és
-fák, gyümölcstermők, virágföldek,
tápoldatok, cserepek és kaspók,
fűmagok és gyeptrágyák
és minden, ami tavasszal aktuális…

Zöldség,- fűszer,- virágvetőmagok érkeztek!

2014. március
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PETŐFI-NAP AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN
Másfél évtizedes hagyomány, hogy a nemzeti ünnep előtt az evangélikus gimnáziumban meg-emlékeznek az
intézmény leghíresebb tanulójáról, Petőfi Sándorról. A Petőfi-napot már a kilencvenes évek végén is azzal
a céllal rendezték meg, hogy a fiatalok megismerjék az iskola névadójának életművét és történelmi szerepét. A célok az elmúlt években mit sem változtak. A szervezők idén is arra törekedtek, hogy olyan sokszínű
programot nyújtsanak a diákok számára, amely nemcsak értékközpontú és szórakoztató, de túl is mutat a
Petőfi-kultusz ápolásán.

Fotó: ifj. Rácz Zoltán

„Hozzátok kötözött engem a végzet,
örökkévalóan,
köldökzsinórral, azután a vágyak
eleven kötelével,
hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé,
s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.
Nem egy, hanem mindegyik.
Mindegyik leányom, mindegyik feleségem,
mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem.
Mindegyik anyám.”

Iskolai élet

2014. március 14-én – a hagyományoknak
megfelelően – ünnepi megemlékezéssel indult a
nap, a tizedik évfolyamosok az 1848-as forradalom pesti eseményeit idézték fel Katona Tamás
történész írásai nyomán. Az ünnepség után Dr.
Péterfi Gábor tanár úr hirdette ki a történelem
esszéíró pályázat eredményét, és könyvjutalmat
adott át a verseny legeredményesebb résztvevőinek. A díjazottak közül néhányan kiselőadással
is készültek, ezeket az ünnepség után két évfolyam diákjai is megtekinthették.
Az ötödik és hatodik évfolyamosok játékos feladatok segítségével ismerkedtek meg az
is-kolatörténeti múzeum gyűjteményével. A
programokat – mint minden évben – Bárdossy
Tímea tanárnő koordinálta, a játékokat pedig
ezúttal Osgyániné Németh Márta tanárnő
osztálya, a 10/a vezette. Filip Attila tanár úr és
a 10/d osztály tanulói idén nemcsak arra vállalkoztak, hogy a hetedikeseknek bemutassák
az evangélikus templom történetét, de arra is,
hogy az ebédlőt az iskolai büfé kínálatát sokszorosan túlszárnyaló Pilvax kávéházzá alakítsák.
A nyolcadik évfolyamosok a Közlekedési
Múzeumban a dualizmus korának technika- és kultúrtörténetével ismerkedtek meg, a
kilencedikesek pedig az aszódi Petőfi Múzeum kiállításait járták végig Asztalos István
tárlatvezetésével. A nagyobbak számára a
gimnázium pedagógusai izgalmas előadásokkal készültek. Varga Lajos tanár úr a szabadságharc hadtörténetével, Szilágyi Zita tanárnő

a parlament működésével ismertette meg az
érdeklődőket.
Ezalatt a végzős diákok ifj. Rónai Lajos vezetésével magyar népzenére táncoltak a torna-csarnokban, majd egy különleges közönségtalálkozón vehettek részt. Homoki Gábor tanár úr
szervezésének köszönhetően Vas Judit Gigi és
Janka Barnabás, a Nemzeti Színházban nemrég
bemutatott János vitéz című előadás színmű-

vészei látogattak el az iskolába. A közönségtalálkozón résztvevők részleteket láthattak az
izgalmas előadásból, sőt a szerencsések színházjegyeket is nyerhettek. A Petőfi-nap egyik
legizgalmasabb előadását Dr. Vankó László
pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal bűnügyi főigazgatója tartotta, aki a
tizenkettedik évfolyamosok számára közérthetően mutatta be az adózás történetét.
A Petőfi-nap idén először adott lehetőséget
a német prezentációs verseny résztvevőinek,
hogy előadásukat diáktársaik és tanáraik előtt
tarthassák meg. A programot, amelyet a nagy
érdeklődésre való tekintettel egyszerre két tanteremben is bemutattak, a német munkaközösség vezetője, Czok Erzsébet tanárnő szervezte.
A német nyelven tartott előadások után a résztvevők az evangélikus gyülekezeti terembe vonultak, hogy meghallgassák a Petőfi rádióból is
ismert Takáts Eszter előadóművész koncertjét.
A Petőfi-nap kora délután a rendezvény versenyprogramjainak
eredményhirdetésével
zárult. A szervezők remélik, hogy a kulturális
élmények annyi feltöltődést eredményeztek,
amennyi kitart a következő év márciusáig.
Zeman Csaba

Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány

LÉTREJÖTT A TAGOK

Tarr Gábor tanár úr egész életét a magyar kultúra és
oktatás felvirágoztatásának szentelte. Történelemtanárként a magyar történelmet nem csak tanította,
hanem kutatta is, annak érdekében, hogy helyreállítsa a nemzet önbecsülését.
Zenepedagógusként a Kodály-módszert követve éneket és hangszert oktatott, kórust vezetett,
kórustalálkozókat és hangversenyeket szervezett, melyek által sokat tett a magyar népzenei
hagyományokért is. A magyar táj és a természet szeretete a zene mellett nagy jelentőséggel bírt
életében, mely egész pedagógusi munkásságában visszaköszönt: rendszeresen szervezett túrákat
tanítványainak és kollégáinak. Gábor bácsi Aszód város életében kiemelkedő kulturális, zenei
életet teremtett, ám lokális jelentőségű munkássága mellett szélesebb látókörben való gondolkodást is képviselt. Példaértékű személyisége, alázata arra ösztönözte az alapítókat, hogy Tarr
Gábor tanár úr szellemi és kulturális hagyatékát az alapítvány segítségével és támogatásával örökíthessék tovább.
Tisztelettel:
a TaGOK Alapítvány kuratóriuma

2014. március
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Reflexió

Kultúra

OLVASÓINK ÍRTÁK

TISZTELT
TEMETŐLÁTOGATÓK!
A Római Katolikus Egyházközség
értesíti a temetőlátogatókat,
hogy 2014 tavaszán a jelenlegi
szemétlerakók
felszámolásra
kerülnek, mivel ezek jelentős része illegálisan lerakott hulladék,
amelynek az elszállítása nagyon
magas összegbe kerül.

KEDVES OLVASÓNK!
Ön bizonyára számos cikket olvashatott már
az Aszódi Tükör hasábjain „szemétügyben”.
Jómagam nem tudok mást írni, mint azt, hogy
ha nem változik a szemléletünk, ha a közöny
lesz úrrá mindenkin, akkor szélmalomharcot
folytatunk az ilyen állapotokkal szemben, ami
joggal szúrja a levélíró szemét.
Nem voltam rest, elmentem a helyszínre.
A Falujárók útja felől nemigen látni a szemétkupacot, a környező házakból annál inkább.
Talán ezért vetődött fel bennem rögtön a kérdés: soha senki nem látja, mikor és ki rakja oda
a szemetet? Senkinek nem fontos, hogy föltárcsázza a városrendészt, aki intézkedni tudna?
Pedig ezt észrevétlenül is meg lehetne tenni.
Aszód szemétszállítása megoldott. Aki fizeti
a szemétszállítási díjat, annak elviszik a szemetét. Lehetőség van a szelektív gyűjtésre, és szerencsére egyre többen élnek is vele. Évente legalább egyszer van lomtalanítás. Tény viszont,
hogy a nagyobb mennyiségű hulladék elszállíttatásáért – pl. építési törmelék – külön kell
fizetnie a megrendelőnek. Aki illegálisan ide
hordja a szemetét, az erkölcsi válságban szen-

Ezzel egyidejűleg a Katolikus temetőn belül
kihelyezésre kerül 3 db műanyag konténer,
amelybe csak temetői hulladékot (mécses,
váza, papír, műanyag, elhervadt virág) lehet
elhelyezni. Az elszáradt koszorúkat és zöldhulladékot a konténer mellé a kijelölt helyre
kell elhelyezni, mivel ezek folyamatosan ártalmatlanításra fognak kerülni.
Az Egyházközség a lehetőségeihez mérten mindent megtesz, hogy a jelenlegi áldatlan állapotot meg tudjuk szüntetni, de
ehhez az önök segítségére is szükség van.
Kérjük, a kerítésen kívülre semmilyen hulladékot ne rakjanak le!
Aki illegális lerakást észlel, az jelezze a városrendésznek, a lerakó nevének vagy gépkocsija rendszámának megadásával, hogy
hatékonyan fel lehessen lépni ellenük!
Az őszi levélgyűjtésről a későbbiekben
tájékoztatjuk önöket.

Az olvasó felvétele

TISZTELT CÍM!
Megdöbbentő az a látvány mely fogadja Aszódon, a Falujárók úti lakótelepre érkezőket. Ezen a
forgalmas helyen szemét szemét hátán. Ezt követően patkány, patkány hátán lesz. A közterületen
ilyen mennyiségű szemét nem szúrja ki senkinek sem a szemét? A városvezetést és az ott élőket
sem zavarja a nagytömegű hulladék? Miért fizetik az aszódiak a kommunális díjat? „Kicsi rakás
nagyot kíván”, hétről-hétre növekszik a hulladék
mennyisége. Arra nem is gondolok, hogy a város
illetékesei tudnak róla, engedélyezve mindezt.
„SZEMÉT LERAKÁSA SZABAD!?”
Bízom abban, hogy rövidesen megszűnik a
szeméthalom, és rendezett lesz ez a zöldterület.
Botkáné Ibolya

Puskás Máté és a zongora

ved. Nem törődik azzal, hogy mi lesz a környezettel, a természettel. Kárt okoz. Az sem
érdekli, hogy a kárelhárítást, a természetrongálást mi, többiek fizetjük meg, mégpedig adó
formájában. De valószínűleg ő lenne a legjobban fölháborodva, ha emiatt a város megemelne valamilyen díjtételt.
Olvasónk levelét természetesen továbbítottam az illetékesnek. Sztán István polgármester
arról tájékoztatta lapunkat, a Föld Napja keretében idén is szerveznek szemétgyűjtési akciót,
amelynek egyik helyszíne minden bizonnyal az
Olvasó által jelzett terület lesz.
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

„ AMIKOR ELKEZDEK JÁTSZANI,
MEGSZŰNIK MINDEN”
Lélegzetét visszafojtva figyelte az Evangélikus Gimnázium Szülők-Nevelők Báljának közönsége Puskás Máté zongorajátékát. A tanintézmény
ötödik osztályos tanulójának rendkívül érett teljesítményét hatalmas
tapssal értékelték.

Még nagyobb ováció tört ki, amikor a műsorvezető elmondta azt az információt, hogy
a több zongoraversenyen is kiváló eredményt elért Máté februárban felvételizett a
Zeneakadémia zongora tanszakára, ahová a
különleges tehetségeket várják. Azóta megérkezett az értesítés: az aszódi fiatalember
felvételt nyert.
Két zongora is található Máté szobájában.
Mint mondja, az egyiken gyakorol, a másikon
zenét szerez. Ötévesen lepte meg szüleit azzal a
kéréssel, karácsonyra zongorát szeretne. Pedig
előtte még sohasem játszott ilyen hangszeren,
mindössze az interneten hallgatott zongoradarabokat. A komolyzenéhez való vonzódása viszont már korábban is megmutatkozott,
ugyanis ha a család kocsival utazott valahová,
mindig kérte a kedvenc számát, Bach D-moll
toccata és fúga című darabját. Pedig sem anyai,
FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 5940
Polgárőrség:
(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész (Szabó Imre):
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 20 927 1171

Segítségüket előre is köszönjük:
Római Katolikus Egyházközség
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sem apai ágon nem voltak zenészek a családban,
„csupán” ügyes kezű elődök.
Bár arra a karácsonyra Máté végül nem zongorát, hanem egy 32 billentyűs szintetizátort
kapott ajándékba, a sorsa akkor és ott eldőlt: a
szülei azt tapasztalták, hogy alig néhány hónap
alatt „kinőtte” a hangszert, így nem volt kétséges, hogy Mátét érdemes beadni zeneiskolába.
Ő pedig a zenetanulás kezdetekor végképp eldöntötte: zongorista lesz, és mindent megtesz
azért, hogy elérje célját.
Máté nem tartja magát csodabogárnak, hiszen a zenélés mellett az átlag kisdiákok életét éli. Szívesen játszik a barátaival, illetve, ha
eljönnek hozzá, örömmel zenél nekik. Szabadidejében könnyűzenét hallgat, szívesen
beszélget. Amiben eltér a többiektől, az a céltudatossága és a szorgalma: nemcsak kiválóan
zenél, hanem jól is tanul.
Az első zongoratanára Fodor Mária volt a
Podmaniczky zeneiskolában. Amikor már
észrevehető volt rendkívüli tehetsége, szülei
konzultációra jelentkeztek Eckhardt Gábornál, a Zeneakadémia Billentyűs és Akkordikus
Hangszerek Tanszékének egyetemi adjunktusánál, aki egy rövid meghallgatást követően
megerősítette őket: Máténak mindenképpen
érdemes foglalkoznia a zenéléssel. Felvételizett
Gödöllőre, a Chopin zeneiskolába, ahol szintén csakhamar kitűnt. Tavaly a VI. Országos
Ferenczi György zongoraversenyen harmadik
helyezést ért el. Tehetségére sokan felfigyeltek,
a szülők pedig ismét meglátogatták Eckhardt
Gábort, aki ekkor már azt a javaslatot tette,
Máté jelentkezzen a Zeneakadémiára. Kemény felkészülési időszak következett, ripor-

Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(+36) 30 452 9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593 8628
Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500 025; (+36) 30 6352 608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500 035
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talanyom napi három órát gyakorolt, és még
szombatonként is bejárt a zeneiskolába. Aztán
elérkezett február 5-e, amikor is bemehettek
a Zeneakadémiára, hogy azon a hangszeren
gyakorolhasson, amelyen másnap a felvételin
játszik majd. Máté erre így emlékszik vissza:
– Nagyon csodálatos érzés volt, szinte az első
perctől kezdve azt éreztem, ezt a zongorát az én
ujjaimra szabták. Csodálatosan szól, nem hiába
az egyik legjobb márka a világon. Alig vétettem
hibát. Másnap a felvételi napján az ablakpárkányon még egyszer eljátszottam a darabot,
így melegítettem be az ujjaimat. Aztán, amikor
már élesben ment a dolog, és játszani kezdtem,
el tudtam mélyedni a műben, így minden izgalmam elszállt.
A felvételi annyira jól sikerült, hogy azonnal
mondták neki, bekerült a második fordulóba.
Azóta pedig már azt az értesítést is megkapta, hogy felvételt nyert. Most már a következő időszakra készül. Májusban kiderül, hogy
mennyire változik meg az élete. Ha az Akadémián délután lesznek az órái, akkor marad
az Evangélikus Gimnázium diákja, ha viszont
délelőtt is lesznek zenével kapcsolatos feladatai, akkor magántanulóként tanul majd.
A fiatal fiúcska nemcsak zongorázik, hanem
zenét is szerez. Mint mondja, ezek egyelőre
rövid, modern, XXI. századi stílusban íródott
darabok, és inkább a könnyű zenéhez állnak
közelebb, de nagyon élvezi az efféle alkotást is.
A báli közönségnek, amíg Máté nem kezdett
el játszani, az tűnt fel, hogy hosszú másodpercekig csak ült a zongora előtt, és koncentrált.
– Ilyenkor úgy érzem, hogy a zongora is én
vagyok. Átgondolom a darabot, hogy milyen
instrukciók szerint kell majd játszanom. Ha
becsukom a szemem, látom a kottaképet, amikor pedig elkezdek játszani, megszűnik minden,
csak a zenét hallom.
Az, hogy mi szerepel majd Máté névjegyén
majd 15-20 év múlva, még nem tudni, de látva
a fiú tehetségét, elszántságát, az biztos, hogy
foglalkozása mindenképpen kötődik majd a
zenéhez. Szerintem mindannyiunk örömére.
R. Z.

A PODMANICZKY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
FELVÉTELT TART ÚJ JELENTKEZŐK RÉSZÉRE A 2014/2015 TANÉVRE
Választható szakok:
zenei előképző, gitár, hegedű, cselló, zongora, fuvola, klarinét,
szaxofon, rézfúvós hangszerek, magánének, népi hangszerek
A felvételi meghallgatás időpontja:
2014. május 5-6-7. 13-18 óráig
Helyszín:
Podmaniczky Művészeti Iskola, Aszód, Kossuth L. u. 72.
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Az aszódi evangélikus gyülekezet története

ISTEN VÉDELME ALATT
Detre János nyugalmazott esperes még tavaly, az evangélikus templom
felújítását követő püspöki áldás alkalmával jelezte, rövidesen elkészül az
a mű, amelyen mintegy 40 éve dolgozik, és amely az aszódi evangélikus
gyülekezet mintegy 400 éves történetét dolgozza fel. A könyv az elmúlt
hetekben napvilágot látott, ősszel pedig nagy valószínűséggel megjelenik a második része is. Ennek apropóján beszélgettem a szerzővel.
– Esperes úr, hogyan fog neki az ember egy
ilyen monumentális munkának?
– Ennek a könyvnek voltak előzményei. Még
az 1990-es években megírtam az aszódi leánynevelő intézet történetét. 1995-ben elkészült a Pest megyei evangélikus iskolák története című kötetem, majd 2006-ban az Északi
Egyházkerület valamennyi gyülekezetének
története jelent meg Őrállók címmel. Később
megjelent az aszódi evangélikus templomról
szóló könyvecske. Ezeket felfoghatjuk előtanulmányoknak. Az aszódi gyülekezet történet
megírása nekem régi álmom, és már akkor elhatároztam, hogy megírom, amikor idekerültem. Gyakran kértem a Jóistent, adjon nekem
elég erőt ahhoz, hogy hirdessem az ő hatalmát,
és megmutathassam a fiatal generációknak,

honnan eredezik gyülekezetünk gyökere. Aktív lelkészként és esperesként nem volt könnyű
írni, hiszen előbb a napi teendőeket kellett
elvégezni, emellett megoldani az éppen jelentkező ügyes-bajos dolgokat, csak ezt követően
lehetett visszazökkenni a könyvhöz.
– Az olvasóknak nyilván feltűnik majd,
mennyire részletesen és olvasmányosan taglalja a legtöbb eseményt. Honnan volt ehhez
forrásanyag?
– Természetesen az egyházi levéltárban rengeteg
iratot, jegyzőkönyvet kellett átnézni ehhez, de
nagyon sok forrásanyagra leltem a Pest megyei levéltárban is. Egy részüket más okból is tanulmányoztam, például a templomfelújítások kapcsán,
amelyekről korábban átfogó jelentés készült.

– Mikorra tehető az aszódi gyülekezet megalakulása?
– Az első fatemplom megépítésének időpontjára tehető, vaqyis 1693-ra. Ekkor a gyülekezet
élén Fábri János lelkész és Vilinszky György
tanító állt, a patrónus pedig Osztroluczky Jánosné Juszt Judit volt.
– Nyilván az iratok tanulmányozásakor sok
mindenre fény derült. Lehet például tudni,
hogy a liturgia hogyan változott?
– Részben igen. Az úgynevezett tót istentiszteleteket – a szlovák istentiszteleteket
nevezték így – Tranoscius nyelvén tartották
(A szlovák ajkú evangélikusság éneklését,
ezen keresztül egész kegyességét alapvetően
meghatározta Tranoscius lelkészi, énekszerzői, és énekeskönyv szerkesztői tevékenysége.
1629-ben kiadott ódagyűjteménye a 17. századi felvidéki német, szlovák és magyar műveltségre volt hatással, az 1636-ban megjelent
Chitara Sanctorum pedig a szlovák evangélikusság számára egészen századunkig a legfontosabb énekeskönyv, mely a magyar ajkú
evangélikusok énekkultúráját is befolyásoltaa szerző megjegyzése. Forrás: churc.lutheran.
hu) Az ő énekeskönyve minden olyan fontos
részletet tartalmazott, amely az akkori evangélikus kegyességi élethez hozzátartozott,

Fotó: Rácz Zoltán
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így az istentiszteleti rendet, az énekeket és
imádságokat. Utóbbi azért volt különösen
fontos, mert sok helyen nem volt lelkész, és a
családfő tartott istentiszteletet. A Bibliát ebben az időben kevésbé ismerték, ugyanakkor
a Tranoscius tartalmazott bibliai igéket is.
A könyv énekei is eltértek a maiaktól, sokkal
hosszabbak voltak, akadt olyan, amelyiknek
130 versszakból állt, és alkalomadtán ezt
mind végigénekelték.
– Az 1693-as megalakulástól napjainkig
nem volt sok lelkésze az aszódi gyülekezetnek, pontosabban többen sokáig szolgáltak itt.
– Jómagam a 25. lelkésze voltam, utódom,
Lőrincz Csaba a 26. Valóban, számos lelkipásztor sokáig szolgált, akadt olyan – például Chugyik Pál- aki csak itt állt Isten és a
gyülekezet szolgálatában. Elődje, Moravcsik
Mihály őt kérte a pozsonyi teológiáról, és először segédlelkész, majd lelkész lett, egészen
haláláig, 1948-ig.
– Az evangélikus gyülekezet melyik időszakát lehetne aranykornak nevezni?
– Nem is egyet mondanék. Ilyen volt az indulást követő időszak, amikor Podmaniczky
János feleségül vette Osztroluczky Juditot,
majd ide költözött, és felkarolta az aszódi
gyülekezetet. Ez a művelt, jogban jártas ember hozta ide Glosius János lelkészt, akinek
többek között az anyakönyvezés megindítása
is köszönhető. A legfontosabb feladata mégis
az volt, hogy összefogja a német, a magyar és
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a szlovák lakosságot, és ő ezt kiválóan megoldotta. A jó munkának köszönhetően az
aszódi gyülekezet nevet kapott a nógrádi
egyházmegyében. Később kerültünk át Pest
megyéhez. Ide lehet még sorolni az 1770-es
éveket, amikor új iskola és paplak készült.
Aranykor volt Moravcsik Mihály időszaka,
akinek az iskola ügye volt figyelme központjában. Ekkor húztak emeletet a mai múzeum
épületére, megépült az allódium, és a galéria,
amelyet tornateremnek szántak.
De az első világháborút követő időszak is nagyon fontos és eredményes volt, hiszen megújult a templom és új gimnázium épült, ráadásul a gazdasági világválság idején.
– Akadt olyan lelkész, akit példaképének
tekint?
– Igen, akadt. Ilyen volt Moravcsik Mihály, aki
teljes erőbedobással és tapasztalattal végezte
munkáját és kiválóan összefogta a gyülekezetet. Mindezek mellett még a családi élete is
példás volt, gyermekei pedig később szintén az
egyház szolgálatába álltak.
– Az első kötet 1939. december 31-ig dolgozza fel az aszódi gyülekezet történetét. Mikorra várható a következő kötet?
– Ez az anyagiaktól is függ. A kézirat kész, a
szerkesztést egykori segédlelkészem, Szakács
Tamás végzi, a lektorálást pedig D Szebik Imre
nyugalmazott püspök. Ha minden jól megy,
ősszel megjelenhet a folytatás.
Rácz Zoltán
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Történelem

Sport

Aszód szép Fő terének Galga felöli oldalán, a Malomköz sarkán egy kis
emlékmű áll. Egy barokkos hatást keltő timpanonos kapubejárat, melynek ormán szép kovácsoltvas cégér hirdeti, hogy egykor itt mészárszék állott. A bejárati részre márvány emléktáblát helyeztek, amelyen
az alábbi szöveg olvasható: „EMLÉKHELY. Itt állt egykoron a város mészárszéke, amelyet Petőfi Sándor nagyapja Petrovics Tamás 1783-1789
között bérelt. Állította Aszód Város Önkormányzata 1998-ban”

Fotó: Rácz Zoltán

Amint a tábla hirdeti, ennek a mészárszéknek
irodalomtörténeti értéke volt, mint ahogy özv.
Neumann Frigyesné tulajdonát képező, a mai
Kossuth Lajos utca 5. sz. ház helyén állott épületnek is, ahol Petőfi Sándor, mint kosztosdiák
három évig lakott. Lebontásukkor már mindkettőnek ismerték az értékét, mégis a rombolást választották. Idők múlásával a mészárszék
hollétét már senki sem tudta.
E sorok írójának azonban, amikor Aszód város monográfiáját (Kisváros a Galga mentén)
írta, a levéltári kutatása közben szerencséje
volt. Rábukkant a település 1811. évi ház-és telekkataszterére, amelyben a szorgos összeállító
házról-házra leírta a lakókat, a tulajdonosokat,
illetve – mint esetünkben – az épületek rendeltetését. A városba, nyugat felől a bevezető út
a Pesti út volt. A „Pesti utcán be jobb kéz felől”
(ahogy a feljegyző írta) akkor még csak 11 porta létezett. Már a Fő térre nézett a tizedi ház,
Krieg Jakab pék mester sütödéje
A tizenegyedik pedig Portir Pál kereskedő
üzlete volt. Innen új utcanév kezdődött, a Hatvani utca. „Innen a Hatvani utcán ki fordulván
a jobb kéz felől való során” Portir Pál kereskedése mellett volt a 204. sz. ház, a mészárszék,
amely a városnak volt a tulajdona. Közvetlenül
mellette állt – évszázadokon át - a Városháza
(205 sz.), amelynek a lebontása után építették
fel az emeletes üzlet- és lakóházat. A két közösségi épület egymás mellett állott, akkor még
nem létezett a Malom köz, azt csak a XX. század elején létesítette az itteni telkek tulajdonosa Weiner Lipót, amit a kortársak tréfálkozva
„Lipót-kőrútnak” neveztek el.

Bár a városi mészárszék évszázadokon át
működött, bérlői számosan voltak, az emlékhelyen az irodalomtörténeti kapcsolódású bérlőt Petrovics Tamást emelték ki, aki
Petőfi Sándor nagyapja volt. Az 1770-ben
Aszódra érkezett gyermektelen, özvegy mészáros a mészárszéket bérlő Salkovics Péternek volt a segédje, a „székállója”. Komolyan
udvarolt mestere nevelt leányának Kamhal
Zsuzsannának, aki egy éves korában vesztette el Monoron élő szabómester apját. Az
özvegy (leánykori neve Pastorális Zsuzsanna) 1753-ban feleségül ment Salkovics Péterhez, aki fogadott gyermekét a házasságában
született hat közös gyermekükkel együtt
becsülettel felnevelte. Salkovics 1772 novemberében meghalt. Petrovics Tamás a gyászév letelte előtt (mivel menyasszonya terhes
volt első gyermekükkel), 1773. január 21-én
Aszódon feleségül vette Kamhal Zsuzsannát,
akit az oklevelek ettől kezdve nevelőapjáról
Salkovics Zsuzsannának neveztek. A házasságkötés után azonnal elköltöztek Aszódról
Rákoscsabára, ahol a mester 10 évig bérelte
a mészárszéket. Itt öt gyermekük született
(György, Anna, Katalin, Zsuzsanna, Erzsébet). A csabai bérletet követően, miután 1783ban megürült az aszódi mészárszék-bérlet,
visszatért a Petrovics család Aszódra, rokonai és barátai körébe és 2x3 éves bérleti szerződést kötött a mezőváros magisztrátusával.
A rohamosan fejlődő mezővárosban született
1786-ban Mihály fiúk. Ám a nyugtalan, vállalkozó szellemű mészáros mester 1789-ben
átköltözött a szomszédos Kartalra, amelyet
Grassalkovich I. Antal herceg 1794-től kezdett benépesíteni. Már Kartalon született
1789-ben Erzsébet lányuk, majd rá két évre,
1791. augusztus 15-én nyolcadik gyermekük
István. Néhány nap múlva, 1791. augusztus
26-án, az északi Turóc vármegyei Necpálon
látott napvilágot Hruz János kocsmabérlő
leánya Mária. A Kartalon született Petrovics
István és a Necpálon született Hrúz Mária
majd 1818. szeptember 16-án esküdtek örök
hűséget egymásnak az aszódi evangélikus
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Tankerületi sorverseny
Fotó: Rácz Zoltán

TÖRTÉNETEK A HAJDANI
ASZÓDI MÉSZÁRSZÉKRŐL

ASZÓDI TÜKÖR

templomban, mely házasságban született a
magyar költészet legnagyobb alakja, Petrovics ahogy mi ismertjük: Petőfi Sándor.
Petrovics Tamás mészáros mester és családja Kartal után Valkón, majd Tótgyörkön (ma
Galgagyörk) bérelte a mészárszéket, amikor
hűséges hitvese Salkovics Zsuzsanna 1803ban eltávozott az élők sorából. Utolsó kívánsága szerint Aszódon, édesanyja, nevelőapja
és elhalt testvérei mellé helyezték örök nyugalomra 1803. február 25-én. Az akkori temető
a Régész utca kezdetén volt, itt állítottunk síremléket Petőfi nagymamájának.
A megöregedett mészáros mester még a családban élő gyermekeivel Domonyba költözött,
ahol – elsősorban a család gondozására – ismét házasságot kötött, mégpedig Gregus Pál
özvegyével, Radus Annával. A mészárszéket
bérlő öreg Petrovics Tamás munkáját már a
hasonló mesterséget kitanuló Mihály és azt
éppen tanuló István fia segítette. Bizonyíték
nincsen rá, de nagy a valószínűsége, hogy
István az aszódi mészárosnak volt a tanuló inasa, mégpedig abban a mészárszékben,
ahol édesapja egykoron bérlő mesterként működött.. Képzett mészároslegényként az apja
utáni domonyi bérlő, nemes Bubla Mihály
székálló legénye volt. Szerelmi csalódás miatt 1815-ben elköltözött Domonyból és csak
apjának 81 éves korában bekövetkezett halála
után, 1817. április 2-i temetésre jött vissza. Az
egykori aszódi mészárszékbérlő Petrovics Tamás porló hamvai, a síremlékével is megjelölt
domonyi öreg temetőben nyugszanak.
Az emlékmű felállítását a Petőfi Múzeum kezdeményezte, Jánosi János tervezte, a cégér Nagy
Pongrác hatvani kovácsmester munkája. Az emlékmű kivitelezését Vitányi Attila irányította.
A történet záróeseménye: 2012 nyarán, fényes
nappal, két színesfém-tolvaj lefeszítette az emlékmű vörösréz fedését. Az elkövetőket tetten
érték, az Önkormányzat feljelentést tett. Az ügy
bírósági tárgyalásos szakaszába érkezett.
A tolvajok által okozott kárt Székfi László saját költségén helyreállíttatta.
A.I.

ASZÓDI GYŐZELEM
Nyolc iskola csapatának részvételével sorversenyt rendeztek a
Csengey Gusztáv Általános Iskola tornatermében február 26-án
szerda délután. Az alsó tagozatos kisdiákok közötti versengést
a házigazdák gárdája nyerte meg.
Az igazi nyereség, a közös játék,
a versengés izgalma azonban mindenkit – versenyzőt, szülőt, pedagógust egyaránt – megilletett.
Évek óta hagyomány, hogy ilyenkor tél vége
felé játékos sportversenyen mérik össze tudásukat a környékbeli iskolák tanulói. Most sem
volt másképp, csupán az elnevezés változott.
Amíg létezett aszódi kistérség, addig kistérségi
sportversenynek hívták, most meg tankerületi sportversenynek, a lebonyolítás és a díjazás

költségeit ugyanis az aszódi tankerület állta.
A Himnusz elhangzását követően a bagi, a
kartali, a turai, az ikladi, a hévízgyörki, a domonyi, a galgahévízi és a házigazda aszódi általános
iskolásokat – sajnos a galgamácsai iskola diákjai
nem érkeztek meg – elsőként Skuczi Erika igazgató köszöntötte, majd Sztán István, Aszód polgármestere kívánt mindenkinek sportszerű és
izgalmas versenyzést. A város első embere nem
üres kézzel, hanem egy márkás focilabdával érkezett, amelyet a győztes csapatnak ajánlott fel.
Ezt követően kezdődhetett a valóban izgalmas és változatos sorverseny, amelyet Korpás
Lászlóné és Búzásné Sánta Erzsébet állított

Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány
közérdekű felhívása
A 2014. május 16-án a Petőfi Múzeumban felavatásra kerülő

TARR GÁBOR EMLÉKFAL
kialakításához keresünk
fényképeket, személyes emlékeket, dokumentumokat, emléktárgyakat
egykori diákoktól, kollégáktól, barátoktól és ismerősöktől.
Az emlékeket a kiállítás végén
tisztelettel és köszönettel visszaszolgáltatjuk!
Az emléktárgyakat 2014. május 2-ig név, cím, e-mail cím, telefonszám
és a tárgy pontos megnevezésével együtt az Alapítvány székhelyén várjuk:
TaGOK Alapítvány
2170 Aszód, Szontágh lépcső 4.
előzetes telefonos bejelentkezés: 06-30/506-61-24
Szükség esetén az emléktárgyért személyesen is elmegyünk!
Köszönettel:
TaGOK – Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány
Kuratóriuma
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össze. A nyolc fordulóból álló küzdelem végén
az alábbi sorrend született:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Aszód, Csengey Iskola
Bag, Arany J. Iskola
Iklad, Tasnádi L. Német Nemzetiségi Isk.
Tura, Hevesy Gy Iskola
Hévízgyörk, Petőfi Iskola
Galgahévíz, II. Rákóczi F. Iskola
Kartal, Könyves K Iskola és Domony,
Tasnádi L. Német Nemzetiségi Iskola
tagiskolája
R. Z.
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Országos Wado-ryu utánpótlás bajnokság
A Wado-ryu Szövetség Országos utánpótlás bajnokságára került sor a
minap a Kovács László Sportcsarnokban Kartalon. Tizenkét szakosztály
több, mint 300 sportolója versengett a minél előkelőbb helyezésekért különböző korosztályokban és kategóriákban. A verseny elsősorban a sportágat nemrég választó indulóknak biztosított megmérettetési lehetőséget.

éve oktatja a sportág alapjait környékünkön. Hat
településen tart edzést, amelyekre egyébként több
mint tíz helyiségből érkeznek. A mester szerint
az mindenképpen használt a sportágnak, hogy a
nemzeti alaptantervbe lehetőségként bekerült a
karate oktatás, így ma már az iskolaigazgatók, a
testnevelő tanárok kevésbé elutasítók.
Fási Tibor tanítványainak kötelező volt az indulás, hiszen ezt saját versenyként tekintik. Látva a
csillogó szemeket, az érmekre büszke tekinteteket,

A karaténak, mint sportágnak az utóbbi húsz
esztendő nem hozott igazi áttörést. Az olimpiai
sportággá minősítés terve nem sikerült, viszont
az ennek érdekében hozott folyamatos szabályváltozások szétaprózták a nemzetközi szervezetet . A 80 –as évekhez képest a karate tömegbázisa is csökkent, úgy tűnik, a mai fiatalok
már kevesebb Bruce Lee filmet néznek. Rostás
Tibor, hatodik danos karatemester, a Magyarországi Wado-ryu Szövetség elnöke, stílusvezetője szerint nagyon sok múlik az edzőkön, egy
jó szakember vidéken is tudja tartani az aktív
sportolók létszámát. A karate nevelő hatása szerencsére nem változott, így azok a szülők, akik
gyermekeiknek a mozgás alternatíváját is felkínálják, arra számíthatnak, hogy fiaik, lányaik
egy idő után egészségesebbekké, érettebbekké,
kiegyensúlyozottabbakká válnak.
Dr. Dobozi József rendőr vezérőrnagy, a Wado-ryu szakág nemzetközi szervezetének elnöke
szerint a magyar ember genetikailag a küzdősportokra termett, amit az e téren szerzett bajnoki, olimpiai eredmények igazolnak. Így van ez
a karatéban is. Az európai ember nehezen tudta
megtörni a japán hegemóniát, de ma már van

aligha volt ez nevezhető kényszernek. Rengeteg
szép Galga menti eredmény született, így a mester
a végén jogosan volt büszke az ifjú (és kevésbé ifjú,
mivel 30 év feletti kategória is volt) karatékákra.
A Kovács László Sportcsarnok legközelebb is
májusban népesül be újra e küzdősport képviselőivel,ekkor rendezik meg immáron harmadik alkalommal a Galga-SZAC Kupa nemzetközi karateversenyt.

KARATÉSOK KARTALON

Fotó: Rácz Zoltán

esélye, hogy jó eredményt érjen el a különféle tradicionális stílusokban, és ebben mi magyarok az
élen járunk. Fontos azt megemlíteni, hogy a tradicionális ágak alapvetően nem verseny centrikusak. Ám a versenyekre mégis szükség van, hiszen
a fiatalokat ezzel lehet a legjobban motiválni.
A Galga mente fiataljainak mintegy 100 tagja
pedig rendkívül motivált, Fási Tibor három danos
mesternek köszönhetően, aki immáron tizennégy

A testvére is ezüstös
Fotó: Rácz Zoltán

NAGY RÉKA DIÁK
OLIMPIAI BAJNOK!
2014. március 2-án Kecskeméten
rendezték az úszó Diákolimpia döntőjét.
Városunkat, azon belül két iskolánkat egy testvérpár képviselte. Nagy Ágnes, a Csengey Gusztáv
Ált. Iskola 2. a osztályos tanulója és Nagy Réka, az
Evangélikus Gimnázium 5. osztályos tanulója.
Eredmények:
Réka Magyarország Diákolimpia bajnoka
50m gyorson és 50m mellen
• 50m gyors: 0:29.83 (egyéni csúcs)
• 50m mell: 0:37.32 (egyéni csúcs)
Ági bajnoki ezüstérmes 50m gyorson!
• 50m gyors: 0:35.30 (egyéni csúcs)
Garatulálunk!
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Az Iklad nyerte a szomszédvárak rangadóját

ÖSSZESSÉGÉBEN POZITÍV SZEZONRAJT

Forrás: www.aszodfc.hu

Két győzelemmel és egy vereséggel kezdte meg a tavaszi szezont városunk labdarúgó csapata. Az Iklad elleni rangadót sajnos elvesztették a
srácok, ám a célok így is bőven teljesíthetők.

GÖDÖLLŐI-EAC – ASZÓD FC 0:4
Gólszerző: Kovács Kristóf, Oláh Tamás (3)
Március első hétvégéjén folytatta szereplését
városunk csapata a Pest megyei másodosztály
Északi csoportjában. Dobes Attila tanítványai
a GEAC otthonába látogattak, ahol a tabellán
elfoglalt helyezés alapján a 3 pont lehetett a
cél. A csapat nem sokáig hagyta kétségek között a szurkolókat, egy félidő alatt eldöntötték
a bajnoki pontok sorsát. Először a 12. percben

csapatunk gólzsákja, Oláh Tamás egy rosszul
elvégzett kapus kirúgás után csapott le remekül a labdára, majd lőtt a kapuba (0-1). A hazaiak fel sem ocsúdtak még a sokkból, máris
kétgólos hátrányba kerültek, egy szögletrúgás
után Kovács Kristóf fejjel mattolta a hazaiak
kapusát (0-2 ). A hazaiak megpróbáltak visszakapaszkodni még, ám egy felső lécen csattanó
kísérlettel el is lőtték minden puskaporukat.
Szépítés helyett újabb aszódi gólok következtek, Oláh Tamás a 16-os jobb és bal sarkáról is

betalált 2 percen belül, így az első fél óra végére
eldöntötte a mérkőzést csapatunk. A folytatásban voltak itt is ott is lehetőségek, az eredmény
azonban már nem változott
ASZÓD FC – MOGYORÓD KSK: 2-0
Gólszerző: Oláh Tamás, Terjéki Dávid
A tavaszi szezon második mérkőzését otthon,
azonban mégis idegenben játszotta csapatunk.
A csapadékos időjárás miatt Gödöllőn, műfüves
pályán került sor a bajnokság sereghajtója elleni
mérkőzésre. A találkozót esélyeshez méltóan
kezdték a srácok, már a kezdő sípszótól uralták a
találkozót. Az első találatra azonban több, mint
fél órát kellett várni, ekkor Káposzta Bence remek átadását Oláh Tamás vágta a hálóba (1-0 ).
A vendég mogyoródiak talán már elkönyvelték,
hogy egygólos hátrányban vonulnak pihenőre,
de a félidő hajrájában a Hévízgyörkről érkezett
friss szerzemény, Terjéki Dávid egy szöglet után
kétgólosra növelte az előnyt (2-0) . A második
játékrészben számtalan esély volt az előny növelésére, de a kapu előtti rossz döntések vagy a
szerencse hiánya miatt nem sikerült nagyobb
arányú győzelmet aratni. A vendégek nehezen
bírták idegekkel a mérkőzést, így végül 9 emberrel fejezték be a találkozót.
Lapzárta után…
IKLAD KFC – ASZÓD FC 2-0
Gólszerző: Ecker Bence, Hegedűs Csaba
Az Aszód FC 18 forduló után 30 megszerzett
ponttal a tabella 5. helyét foglalja el jelenleg.
Köszönet az információkért az aszodfc.hu-nak.

2014. 04. 13. Andezit 30 / 15 teljesítménytúra

TERMÉSZETJÁRÓK FIGYELMÉBE!
Andezit 30
Andezit 15

Rajt hely
Galgaguta
Becske

Rajtidő
7:30 – 9:00
10:00 – 11:00

Táv
29,75 km
11,8 km

Szintemelkedés
915 m
470 m

Szintidő
8 óra
5 óra

Nevezési díj
1.200 Ft/fő
1.000 Ft/fő

RAJT – Andezit 30: Galgaguta, Kossuth út (Evangélikus templom melletti tér)
RAJT – Andezit 15: Becske, Vadász Presszó
CÉL – mindkét távon: Becske, Vadász Presszó
Andezit 30 útvonala: Galgaguta – Vonyarc – Nagy-hegy, andezitömlés – Ordas puszta – Szandavár, andezitömlés – Sztúpa –Becske
Andezit 15 útvonala: Becske – Sztúpa – Szandaváralja – Mária-kút – Szandavár – Beske
Rendező: Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület – 1031 Budapest, Vitorla utca 13.
Matécz Péter – Főrendező (+36) 30 711 1012
Minden további információ: www.bthe.hu mpn@bthe.hu www.facebook.com/borzsonythe
Nevezési díjból 300 Ft/fő kedvezmény előnevezéssel (előnevezési határidő: 2014. április 4.), részletek és nevezés: www.bthe.hu
Ha van már BTHE-kártyád jegyezd meg a sorszámát vagy hozd magaddal, hogy nevezési lap kitöltése nélkül, gyorsan tudj rajtolni!
A BTHE, a rendezvényein a környezetvédelem jegyében nem használ eldobható műanyag poharakat a frissítőpontokon! Ezért kérjük leendő résztvevőinket, hogy hozzanak magukkal poharat, bögrét! A rendezvények rajtjában vásárolható „örök életű” BTHE-túrabögre 150 Ft-ért! Óvja-védje
környezetét!
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Rendőrségi hírek

DIVAT LETT A KÉREGETÉS
Az elmúlt időszakban szerencsére kevés
volt a bűncselekmény Aszódon és baleset
sem történt. Nem lehet azonban szó nélkül
elmenni a tíz sérülttel és három halálos áldozattal járó tragédia mellett, amely Aszód
és Gödöllő között, a Csintoványi csárda előtti emelkedőn történt – bár egyes híradások
ezt is a bagi csomópont számlájára írták.
Mint ismeretes, ezen az útszakaszon egy Daewwo típusú gépkocsi ütközött egy munkásokat szállító kisbusszal. A rendőrség szakértői szerint a személygépkocsiban ülőknek esélyük
sem volt a túlélésre. Még a biztonsági övek rögzítő pontjai is
kiszakadtak az ütközés erejétől. A balesetet a személygépkocsi vezetőjének rosszulléte vagy elalvása okozhatta, emiatt
sodródott át a jármű a szabályosan közlekedő kisbusz elé.
A temetőnél ismét feltörtek egy gépkocsit. A Veszprém
megyéből érkezőknek drága volt ez a kirándulás, az ülésen
felejtett táskából készpénz és mobiltelefon tűnt el, ehhez
jön még a rongálási kár. A rendőrség továbbra is kér mindenkit, ne hagyjanak semmilyen értékes vagy annak tűnő
tárgyat a kocsiban.
Ismét volt gépkocsi feltörés az M3 autópálya 24. kilométerszelvényében lévő pihenőhelynél, ahol egy táskát emeltek ki az egyik járműből. Valószínűleg egy banda szakosodott arra, hogy kifosszák a parkolóba hajtó autósokat. A
bűnbanda tagjai kifigyelik az ide betérő utazókat, és amikor azok Wc-re vagy kávézni indulnak, megnézik, melyik
gépkocsit érdemes feltörni.
Aszódon is egyre többen kéregetnek az üzletek előtt, ráadásul eléggé erőszakos módon. A rendőrök szerint ezeket az egyéneket ajánlatos kikerülni a nagyobb konfliktus
megelőzése érdekében.
RAI POL néven akcióztak a rendőrség munkatársai. Ennek során az aszódi és környékbeli színesfém kereskedéseket ellenőrizték, illetve razziáztak a vasútállomáson. Büntetés kiszabására nem volt szükség.
R. Z.

REJTVÉNY
„Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág!
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
…” (locsolóvers)
Vízszintes: 11. A locsolóvers folytatása (első rész), zárt betű: S 12. Ilyen állat a ló
13. Erre betűi, keverve 14. Félig szép! 15. Élet 16. Kalap közepe! 17. Arra fele! 19.
Nitrogén 20. Népcsoport 22. Bari 25. Kén 26. Evangélista 28. Egyik szülő 29. Szén
30. A szem a tükre 33. Orosz uralkodó 35. Esek! 37. Dagadt 39. Liter 40. Édesség
42. Előd 43. Esztendő 45. El! 46. Ház 49. Szeder darab! 51. Foszfor 52. Páratlan kilo
53. Nem itt 55. Átjáró a folyón 56. 3,14 58. Miatta 60. Televízió
Függőleges: 1. Nem szabad 2. Rágcsáló 3. Szememmel nézem 4. Néma jós 5. Észak
6. Dagad a tészta 7. Népcsoport 8. Személyes névmás 9. Papagáj féle 10. Sugár jele
11. Szintén 16. Mexikó területén a XIV-XV.sz.-ban létrejött birodalom 18. Mélyedés
a bőrön 21. Nyakbavaló 23. Dehogy! 24. Testnedv 27. Nem holt 29. Szúnyog teszi
31. Kanál is van ilyen 32. Vágó eszköz 34. Félig úr! 35. A locsolóvers folytatása
(második rész), zárt betű: I 36. Keskeny 38. Színes fém 41. Bibliai próféta 44. Ütés
45. Fa része 47. Egye! 48. Sport fogadás 49. Páratlan süti! 50. Erdélyi település, vára
Kőmíves Kelemenné balladája révén nevezetes 54. Fehér ital 57. Ró 59. Részvénytársaság röv. 60. Tóth Sándor 61. Oxigén 62. Ásítani kezd!
- fné Elnézést kérek rejtvényfejtőinktől, hibáztam az előző számban, emiatt a rejtvény
megfejthetetlen volt. Kárpótlásul e szám rejtvényének megfejtői közül négy nyertest
fogunk kisorsolni.
Rácz Zoltán felelős szerkesztő
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Mozaik

Március 15. Kupa Lövészverseny

A „BAGI FIÚK” GYŐZTEK
Tavalyhoz hasonlóan idén sem fogadta kegyeibe az időjárás a Galga Polgárőr Egyesület rendezvényét a Március 15. Kupa Lövészversenyt. A Csengey Gusztáv Általános Iskola udvarára tervezett sporteseményt a
viharos szél és az eső miatt be kellett költöztetni az intézmény tornatermébe.

Fotó: Rácz Zoltán

A rossz idő miatt ráadásul kevesen jöttek el,
hogy lemérjék lőni tudásukat: az ifjúsági kategóriában induló híján meg sem tudták rendezni a versenyt.
Szerencsére a többi csoportban azért akadt
elég induló, és a szoros eredmény nem kis
izgalmat okozott a végére. Az igazi presztízscsatát hozó csapatverseny ezúttal a „Bagi
fiúk” sikerét hozta, akik – megelőzve a Sára
és a Pityke csapatot – egy évig őrizhetik a
vándorserleget.
Rácz Zoltán
VÉGEREDMÉNY:
Gyermek kategória:
I.
Győrfi Miklós
II.
Dala Georgina
III. ifj. Marcsek Pál

Nők:
I.
Pála Nikolett
II.
Barabás Margit
III. Szabó Sándorné

Férfiak:
I.
Molnár József
II.
Metényi Ferenc
III. id. Oláh Lajos

Csapat
I.
„Bagi fiúk”
II.
Sára
III. Pityke

ÚJ PARCELLÁZÁSÚ TELKEK ASZÓDON ELADÓK!
y út
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A részletekért keressék fel a honlapunkat!
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1561
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la utca

1536

Kómár Gyu

Az ÁFA-körből való kikerülés okán több telek is
most nagyon kedvező áron vásárolható meg!

1558

1555

Szentkere
szt utca

AKCIÓ!
A Kómár Gyula utca megnyitása alkalmából még 1 db
telek (1565 hrsz.) 4,5 millió forintért eladó!
A Szent Kereszt utcában az 1517 hrsz. telek 4,99
millió forintért eladó.

Mél

1565
1566

INFORMÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS:
1523
(+36) 30 949 6925, (+36) 30 857 4513
www.telekbroker.hu2014. március

Ősz utca

1567

Tél utca
A helyszínrajz nem méretarányos vázlat!

Városréti út

A Tél utca – Szentkereszt utca – Városréti út által
határolt területen 753-tól 1236 m2-ig választható
méretben összközműves építési telkek megvásárolhatók!

