
Az április 6-án megtartott országgyűlési választáson a FIDESZ-KDNP 
nagyarányú győzelmet aratott, a parlamentben pedig ismét kétharmados 
többséget szerzett. Pest megye 6. számú választókerületében – ahová 
Aszód a választójogi törvények megváltozása és a választókerületek át-
szervezése után került – 65,34%-os részvételi arány mellett Vécsey Lász-
ló (Fidesz-KDNP) nyert, aki a leadott szavazatok 42,92%-át kapta.

Vécsey László képviselheti térségünket
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A polgármester Orbán Viktor 
miniszterelnök segítségét kéri

az aszód FC 
sPortPályáját 
metszeNé az új 
VasútI NyomVoNal
Egyre gyakrabban kerül szóba az 
európai uniós pénzből tervezett 
Budapest–Miskolc vasútvonal kor-
szerűsítése. Amennyiben megva-
lósul ez a fejlesztés, és a vonatok 
nagyobb átlagsebessége érdeké-
ben levágják a Bag–Aszód közötti 
nagy kanyart, akkor az új nyomvo-
nal az Aszód FC sporttelepén ha-
lad keresztül. Emiatt döntött úgy 
nemrégiben a képviselő-testület, 
megbízza a Városüzemeltetési és 
Műszaki Osztályt, vizsgálja meg, 
mely területek jöhetnek szóba a 
sportegyesület új helyszíneként.

A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Köz-
beszerzési Bizottság hat helyszínt javasolt: a 
volt laktanya mögötti területet, a Kartal-Aszód 
közötti szakaszt, a volt laktanya belső területét, 
a Fiúnevelő Intézet gazdasági területének vas-
útvonalhoz közeli részét, a Városréti úton talál-
ható magánterületet és a volt Vásártér területét. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

„megelőlegezett bIzalomNak 
tekINtem az eredméNyt”
Vécsey László a térségünk új 
országgyűlési képviselője

(Az interjú az 5. oldalon olvasható.)

2014. április

Választókerületünkben 84.426 polgár szerepelt 
a választási jegyzékben. Közülük 55.915-en sza-
vaztak. A leadott szavazólapok közül 588 érvény-
telen volt. A szavazók 42,92 %-a Vécsey Lászlóra 
(Fidesz-KDNP) adta le voksát. Kovács Barnabás 
(MSZP–Együtt–DK–PM–MLP) a szavazatok 
25,35 %-át kapta. A további sorrend: Bertha Szil-
via (Jobbik) 19,14, Lengyel Szilvia (LMP) 6,41, 
Herczeg Attila (független) 1,63 Uzsokiné Lakó 
Éva (A Haza Nem Eladó Mozgalom) 1,23%. A 
további 12 egyéni jelölt nem érte el az 1%-ot.

Aszódon a 4857 választásra jogosult szava-
zópolgár közül 3024 élt szavazati jogával, ami 
62,32%-os részvételt jelent. A legaktívabbak a 
2. számú szavazókör lakói voltak, itt a részvé-
teli arány 66, 71%-os volt, míg a legkisebb rész-
vételi arány a 6. számú szavazókörben volt, itt a 
választásra jogosultak 57,27%-a voksolt. 

Az egyéni választókerületi szavazás jegyző-
könyve alapján a városnak mind a hat szavazó-
körében Vécsey László (Fidesz-KDNP) nyert, 
aki összesen 1265 szavazatot kapott (41,8 %). 
Kovács Barnabásra (MSZP–Együtt–DK–PM–
MLP) 736-an voksoltak (24,33 %), Bertha Szil-
via (Jobbik) 570 szavazatot szerzett (18,84% ), 
míg Lengyel Szilvia (LMP) 135-öt (4,4 %).

Ami az  országos listás eredményt illeti, vá-
rosunkban a (FIDESZ KDNP) 1354 szavazatot 
(44,77%) söpört be, az MSZP-Együtt-DK-PM-
MLP koalíció 731 szavazatot (24,17 %) kapott, 
a Jobbikra 598-an voksoltak (19,77 %), míg az 
LMP-re 164-en (5,42%).  

Összességében tehát megállapítható, Aszó-
don a pártok és az egyéni jelöltek a választó-
kerület eredményéhez hasonlóan szerepeltek.

R.Z. 
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Helyi hírek

 ☐ Elfogadta a grémium az óvodai beirat-
kozás időpontjáról szóló előterjesztést. Esze-
rint a Városi Óvoda Napsugár tagóvodájába 
május 5-én és 6-án 9 és 15 óra között, május 
7-én pedig 9 és 17 óra között lehet beíratni 
a gyermeket. A Szivárvány tagóvodába való 
beiratkozás május 12 és 13-án 9 és 15 óra 
között, május 14-én 9 és 17 óra között tör-
ténhet. A képviselő-testület döntése alapján 
a beíratás után az óvodai csoportok számát 
felülvizsgálják az optimális kihasználtság 
érdekében. 

 ☐ A  következő öt napirendi pontban öt vá-
rosi, illetve kistérségi kezelésben lévő intéz-
mény – Polgármesteri Hivatal, Városi Óvoda, 
Aranykapu Bölcsőde, Gyermekétkeztetési 
Intézmény, Kistérségi Gondozási Központ – 
Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítását fogadták el a döntéshozók. 

 ☐ Az  Aszód Város Kulturális Központ be-
számolója volt a következő napirendi pont. 
A  Kulturális Bizottság javasolta a beszámoló 
elfogadását, a Pénzügyi Bizottság ugyanakkor 
kevesellte a gazdálkodásra vonatkozó részt, és 
kérte, az intézmény vezetője a beszámolót e ki-
egészítéssel a következő testületi ülésre ismét 
terjessze elő. 

 ☐ Az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet kor-
szerűsítése volt a következő napirendi pont 
témája, erről részletesen, külön cikkben olvas-
hatnak.

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület az állam-
háztartáson kívüli források átvételéről és 
átadásáról szóló önkormányzati rendeletet. 
A  rendelet azt szabályozza, hogy a támoga-
tásra jogosultak az önkormányzat költség-
vetéséből milyen módon és formában kap-
hatnak pénzbeli támogatást meghatározott, 
tevékenységüket segítő, illetve azzal össze-
függő céljaik megvalósítására, továbbá ren-
delkezik az elszámolás szabályairól. A  most 
elfogadott rendelet sem többletkiadást, sem 
további adminisztrációs terhet nem jelent, az 
önkormányzat eddig is a rendeletben találha-
tó jogszabályok szerint járt el. 

 ☐ Idén 640 ezer forintra pályázhatnak a 
városunkban működő civil szervezetek és 
egyesületek, erről döntött a képviselő-tes-
tület. A pályázatok benyújtásának határide-
je 2014. április 30., 16 óra, a lehetőségről az 
érintett szervezeteket levélben értesítették. 
Több képviselő is megfogalmazta, szeren-
csés volna az összeget megemelni. Ezzel 
Sztán István polgármester is egyetértett, és 
jelezte, erre várhatóan a második félévben 
lesz lehetőség. 

 ☐ Elfogadásra került az Aszód Város Ön-
kormányzat gazdasági szervezettel nem ren-
delkező költségvetési szervei munkamegosz-
tási megállapodásai felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztés. A  képviselő-testület még 2012-
ben – igazodva az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendelethez 
– fogadta el azt az önkormányzati rendeletét, 
amely szerint költségvetési jogszabály változá-
sok miatt szükségessé vált az együttműködési 
megállapodások felülvizsgálata, amely meg-
történt. Ennek alapján készültek el az új meg-
állapodás-tervezetek, amelyek az előterjesztés 
mellékletét képezték. 

 ☐ Ugyanezen okból került előterjesztésre és 
elfogadásra az Aszód Város Önkormányzat és 
az Aszód Város Ruszin Önkormányzat között 
a gazdálkodási együttműködési megállapodás 
tervezete. 

 ☐ A  képviselő-testület döntésének kö-
szönhetően az aszódi Napsugár Óvoda fel-
újítása és bővítése című pályázatában sze-

2014. március 27.

öNkormáNyzatI hírek
Kereken 30 napirendi pont megtárgyalása várt a képviselő-testületre március utolsó csütörtökjének délután-
ján.  Elsőként  a Gödöllői Rendőrkapitányság, illetve az Aszód-Galga Polgárőr Egyesület beszámolóját hallgatta 
meg és fogadta  el a képviselő-testület. Ezekről külön cikkben olvashatnak.

Ajándék–IllAtszertár

Ballagásra csokrok, táblák, képeslapok, bögrék, 
anyák napjára kedves kis ajándékok már kaphatók!

Aszód, Kossuth L. u. 38  (+36) 28 400 957 Nyitva tartás: H-P 8-17, Sz: 8-12

Hűtőgépszerviz 
szerelés és javítás, rövid határidővel, garanciával!

Mertán József hűtőgépszerelő
Aszód, Kossuth L.u.38
 (+36) 20 941 62 56

replő, eszközbeszerzésre fordítható 8 millió 
300 ezer Ft-os keretén túl további 2 millió 
343 forintot fordíthat bútorok beszerzé-
sére az Óvoda. A  grémium azért biztosít 
önerőből ekkora összeget, mert időközben 
felmérték az intézmény bútorait, és azok 
egy részét az elhasználtságuk mértéke okán 
célszerű leselejtezni. 

 ☐ A  következő napirend is a szóban for-
gó pályázattal volt kapcsolatos. A  2014-ben 
elszámolható számlák 5 % önerejének mér-
tékéig volt lehetőség EU önerő-támogatási 
kérelem benyújtására, amivel élt az ön-
kormányzat. A  Miniszterelnökség febru-
ár végén arról tájékoztatta a várost, hogy 3 
millió 312 ezer Ft támogatást kapott a ké-
relemre. Ennek felosztásáról most döntött 
a grémium. Eszerint ebből fedezik a koráb-
ban említett bútorbeszerzést, 342 ezer Ft-ot 
biztosítanak az óvoda villamos hálózatának 
bővítésére, a műszaki ellenőr díjazására 500 
ezer Ft-ot tesznek félre, míg a közbeszerzési 
tanácsadó díjazása, illetve a szerződés mó-
dosításának díja 126 ezer Ft.

 ☐ Elfogadták a döntéshozók az Aszódi Pol-
gármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című 
ÁROP projekttel – amelyen a maximálisan 
elnyerhető 22 millió Ft-ot megkapta váro-
sunk – kapcsolatos beszámolót, egyben ki-
választották a projekthez kapcsolódó tanács-
adási feladatok elvégzésére a legjobb ajánlatot 
tévő (6 millió 970 ezer Ft+ÁFA) Controll Hol-
ding Zrt-t. A pályázat elnyerését a nyilvános-
ság elé kell tárni, mégpedig úgynevezett C 
típusú táblán, amelynek elkészítésére szintén 
ajánlatokat kért az önkormányzat. A legjobb 
ajánlatot a Polisign Kft. adta, így ez a cég vé-
gezheti el a munkát. 

 ☐ A képviselők által elfogadásra került a Vá-
rosüzemeltetési és Műszaki Osztály 2014. évi 
feladatterve. A munkák végrehajtásához szük-
séges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A Vá-
rosfejlesztési Bizottság elnöke, Asztalos Tamás 
azt kérte, a listára kerüljön fel a volt Tiszti Klub 
fűtésrendszerének javítása. dr. Bóta Julianna 
jegyző elmondta, a feladatterv a város 2014. 
évi költségvetésén alapul, így a listán kívüli 
munkák külön előterjesztést igényelnek. Gál 
Gyula, a Pénzügyi Bizottság elnöke jelezte, bi-
zottsága összeg átcsoportosítással javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 

 ☐ Korábban már megszavazta a grémium, 
hogy a város a városüzemeltetési feladatok 
ellátására vásárolhasson egy 3,5 tonnás, 
platós, duplafülkés kisteherautót. Értékha-
tárként bruttó 7 millió Ft-ot határozott meg. 

Az időközben beérkezett árajánlatok alapján 
legkedvezőbbnek egy Renault Master típusú 
gépkocsi vásárlása mutatkozik, melynek ára 
bruttó 6 millió 445 ezer Ft, a rendelkezésre 
álló összegből téli gumi készletet, ponyvát és 
egyéb tartozékot vásárolnak a gépkocsihoz. 
A képviselő-testület arról is döntött, hogy a 
gépkocsi üzemeltetője az Aszódi Polgármes-
teri Hivatal legyen. 

 ☐ Némileg változik a Petőfi utca parkolási 
rendje. Erről részletesen, külön cikkben olvas-
hatnak, csakúgy, mint a sportpálya lehetséges 
új helyszínének kiválasztásáról. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület a 2014. évi 
közbeszerzési tervről szóló előterjesztést. 
A  2011-ben elfogadott közbeszerzési törvény 
kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy min-
den év március 31-ig készítsenek közbeszerzési 
tervet, melyben kimutatják, adott évben mi-
lyen beszerzéseket terveznek. Aszód idei ter-
vében szerepelnek többek között a Polgármes-
teri Hivatal fejlesztésére elnyert pályázatok 
(szervezeti, fejlesztés, hivatali infrastruktúra 
fejlesztése) megvalósítási munkái, illetve az 
útépítési, útfelújítási munkák. 

 ☐ Megszavazta a nem lakás célú bérlemé-
nyek, ezen belül is az intézmények pályázati 
eljárás nélkül bérbe adható helyiségei 2014. 
évi díjára vonatkozó előterjesztést a képvi-
selő-testület, ám előfordulhat, hogy ezt ké-
sőbb mégis újratárgyalják. A Városfejlesztési 
Bizottság részéről elnökük, Asztalos Tamás 
jelezte, szeretnének más javaslatot tenni. 
A  képviselő-testület úgy döntött, a konkrét 
javaslatok megérkeztéig az előterjesztésben 
szereplő díjak lépjenek életbe. A 10%-os díj-
emelést tartalmazó határozat az érvényben 
lévő folyamatos szerződéseket nem érinti. 

 ☐ A  grémium elfogadta az Aszód FC szá-
mára fejlesztési támogatás átadásáról szó-
ló megállapodás megkötésére vonatkozó 
előterjesztést. Mint ismeretes a Magyar 
Labdarúgó Szövetség pályázatot hirdetett 
amatőr sportszervezetek labdarúgópályái-
nak és öltözőinek felújítására. Ezen nyert az 
Aszód FC 6 millió 242 ezer Ft-ot, amelyből 
egyrészt a régi edzőpályát kívánja felújítani, 
másrészt a futballpálya melletti kerítést kí-
vánja újjáépíteni. A támogatás mértéke 70 %, 
a pályázónak 30% önerővel kell rendelkezni. 
Az  aszódi önkormányzat korábban jelezte, 
hogy az FC pályázatát támogatja, a 2 millió 
683 ezer Ft önrészt pedig a 2014. évi költség-
vetésben biztosítja. További 409 ezer Ft-ot a 
belső villamoshálózat bővítéséhez garantál, 
ugyancsak az ez évi büdzséből. Az  elfoga-

dott előterjesztés az összeg átadásának mi-
kéntjéről és feltételeiről rendelkezik. 

 ☐ A sport volt a következő napirendi pont té-
mája is. A képviselő-testület elfogadta az Aszódi 
Szabadidősport Egyesülettel 2014. évre kötendő 
együttműködési megállapodás megkötéséről 
szóló előterjesztést. Eszerint az önkormányzat 
ebben az évben 250 ezer Ft-tal támogatja az egye-
sület működését, amely ezt bérleti díjak kifizeté-
sére és versenyrendezési költségekre fordíthatja. 

 ☐ Mintegy 100 négyzetméternyi útfelületen 
szükséges idén kátyúzni a város útjait. A kép-
viselő-testület úgy döntött, három szakvál-
lalkozónak küld ajánlattételi felhívást, és a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel ké-
szítteti el a munkát. A  feltételek között szere-
pel, hogy a kátyúzást a szerződéskötéstől szá-
mított öt héten belül, de legkésőbb 2014. július 
végéig vállalja. 

 ☐ A képviselő-testület végül jelentést hallga-
tott meg a lejárt idejű határozatokról és a két 
ülés közt tett intézkedésekről, majd képviselői 
javaslatok, észrevételek megtételére került sor. 

R.Z.
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A polgármester Orbán Viktor miniszterelnök segítségét kéri

az aszód FC sPortPályáját metszeNé 
az új VasútI NyomVoNal
Egyre gyakrabban kerül szóba az európai uniós pénzből tervezett Budapest–Miskolc vasútvonal korszerűsíté-
se. Amennyiben megvalósul ez a fejlesztés, és a vonatok nagyobb átlagsebessége érdekében levágják a Bag-
Aszód közötti nagy kanyart, akkor az új nyomvonal az Aszód FC sporttelepén halad keresztül. Emiatt döntött 
úgy nemrégiben a képviselő-testület, megbízza a Városüzemeltetési és Műszaki Osztályt, vizsgálja meg, mely 
területek jöhetnek szóba a sportegyesület új helyszíneként. (Folytatás az 1. oldalról.)

A szakemberek valamennyi lehetséges hely-
színt bejártak és megvizsgáltak. Kiderült, hogy 
csak két terület, az Aszód-Kartal közötti sza-
kasz, illetve a volt laktanya mögötti rész lenne 
elegendő méretű a tervezett sportlétesítmény 
megvalósításához.  A képviselő-testület tagjai 
táblázatban tanulmányozhatták a két lehetséges 
helyszín előnyeit és hátrányait. Az Aszód-Kar-
tal közötti területet például könnyebben lehet-
ne megközelíteni, ugyanakkor a magasfeszült-
ségű elektromos távvezeték közelsége miatt 
nem valószínű, hogy a szakhatóságok enged-
nék az építkezést. A másik terület öt önálló 
ingatlanra van felosztva, és elvileg Hévízgyörk 
közigazgatási területéhez tartozik, ám jelenlegi 
kezelője a Magyar Állam. A képviselő-testület 
egy képviselő kivételével a volt laktanya mögöt-
ti területet tartotta alkalmasabbnak egy sport-
telep létesítésére, így azt a határozatot fogadta 
el, amelyben megbízzák a polgármestert, hogy 
kezdjen tárgyalásokat a jelenlegi kezelővel egy 
minimum 10 hektáros terület térítésmentes 
átvételéről. A Városüzemeltetési és Műszaki 
Osztály pedig azt a feladatot kapta, hogy  az 

Aszód FC vezetősége, és az illetékes bizottság 
bevonásával készítsen előterjesztést a területen 
elhelyezendő létesítmények meghatározásáról 
két építési ütem megjelölésével. 

Sztán István polgármester arról tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy ez ügyben levélben 
kért segítséget Orbán Viktor miniszterelnök-

től, aki köztudottan nagy labdarúgás-párti, 
hogy az állam – amennyiben tényleg szüksé-
gessé válik - segítse visszapótolni Aszód sport-
létesítményét. Az előzetes kalkulációk szerint 
ez mintegy 1,2 milliárd forintba kerülne. 

R. Z. 

A Szakorvosi Rendelőintézetet üze-
meltető hatvani Albert Schweitzer  
Kórház 2014-ben korszerűsíteni 

kívánja az aszódi rendelőt. Ehhez 
lakosságszám alapján megállapí-
tott hozzájárulást kér az ellátási 

területhez tartozó önkormányza-
toktól. A legutóbbi képviselő-tes-
tületi ülésen a grémium megsza-
vazta az Aszódra eső 300 ezer Ft 
biztosítását az általános tartalék 
terhére. 

 A korszerűsítés keretében a jobb kihasználás 
érdekében a főépületbe kívánják átköltöztetni 
a fizikoterápiát és a tornatermet, amelyek fel-
szerelését is megújítják.  Ugyancsak a korsze-
rűsítés keretében újítanák föl a sebészet, a reu-
matológia és a belgyógyászat rendelőit. 

A munkálatokat saját humánerőforrással kí-
vánja elvégeztetni a kórház,  a mintegy 2 millió 
forintos anyagköltségre kértek az önkormány-
zatoktól támogatást. Információink szerint 
egyik település sem zárkózott el a segítség-
nyújtástól, sőt akadt olyan község, amelynek 
vezetése a rá eső kerettől nagyobb összeget 
szavazott meg. 

Korszerűsítenék a Szakorvosi Rendelőintézetet 

a FIzIkoteráPIa a FőéPületbe kerülhet 

Kamerarendszer növelheti  
Aszód közbiztonságát

megFIgyelIk a Várost

A rendőrségi beszámoló szerint ta-
valy 162 regisztrált bűncselekmény 
történt Aszódon. A belügyis szak-
emberek szerint ez a szám, illetve a 
felderítések aránya jelentősen csök-
kenthető egy megfelelő kamerarend-
szer telepítésével. Ráadásul – mivel 
városunk központi fekvésű, fontos 
közlekedési csomópont, emellett já-
rási székhely – az itt áthaladó forga-
lom is jobban ellenőrizhető volna. 

Az önkormányzat már több hónapja foglalko-
zik ezzel a kérdéssel, amit az is bizonyít, hogy 
időközben kijelölték azokat a helyeket, ahová 
a kamerákat érdemes volna telepíteni. Csak-
hogy a város saját erőből nem tudta finanszí-
rozni a rendszer kiépítését, megfelelő pályáza-
tot meg nem írtak ki rá. Egészen idáig. 

A minap Sztán István polgármester arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy a Belügyminisztérium 
az önkormányzatok számára a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatására 100 %-os támogatottságú pályá-
zatot írt ki, melyen Aszód Város Önkormányza-
ta is részt vesz. Sikeres pályázat esetén a fejlesztés 
keretén belül egy 18 pontos kamerarendszer ke-
rülhet kiépítésre a város forgalmas pontjain. A 
kamerák nemcsak a lakosság biztonságérzetét 
növelik majd, de a rongálások, tiltott szemétle-
rakások megelőzésében is segíthet. A tervek sze-
rint a kamerák képét állandó szolgálat kísérné fi-
gyelemmel. Ezt az időközben történt jogszabályi 
változások is segíthetik, mivel ilyen szolgálatot 
ezentúl polgárőrök is elláthatnak. 

R.Z.

4 parkolóhely privatizációja

VáltozIk a PetőFI utCa ParkolásI reNdje
24 méterrel hátrébb, a Szabadság tér irányába kerül a Petőfi utcában 
a parkolóhelyet jelző tábla. A tábla áthelyezésére a Kossuth Lajos utca 
42-46. szám alatti társasház lakóinak kérésére kerül sor. Az áthelyezés 
költségeit a kérelmezőknek kell viselniük.

A szóban forgó épület lakói azért fordultak a 
képviselő-testülethez, hogy változtassa meg a 
Petőfi Sándor utca parkolási rendjét, és térítés-
mentesen biztosítson a társasház lakói számá-
ra négy darab, közlekedési táblákkal ellátott 
parkolóhelyet, mert jelenleg nincs hol par-
kolniuk. Az ügy érdekessége, hogy 1992-ben, 
amikor a ház használatba vételét engedélyez-
ték, a hét lakás lakói számára rendelkezésre állt 
hét gépkocsi-tároló is. Ám azokat magas áruk 
miatt nem vásárolták meg.  A ház  jelenlegi la-
kói közül csupán egy rendelkezik gépkocsi-tá-
rolóval, a többit közelben lakó helybéliek vásá-

rolták meg. A garázsok közül kettőt ráadásul 
összevontak, és üzletté alakították. De rontott  
a helyzeten az is, hogy az eredetileg is üzletnek 
szánt helyiségekhez nem biztosítottak kellő 
mennyiségű parkolóhelyet. 

A képviselő-testület mindezek figyelem-
bevételével úgy döntött, méltányolja a lakók 
kérését, és a parkolást jelző táblát hátrébb he-
lyezteti. A „P” tábla helyére Megállni tilos tábla 
kerül, azzal a kiegészítő táblával, hogy: kivéve a 
Kossuth Lajos utca 42-46. szám lakói. A tábla 
áthelyezésének és az új tábla kihelyezésének 
költségeit a ház lakói fedezik. 

 ☐ Aszódon az Újtelepen 70 négyzetméteres felújítandó ház 
eladó. Lakáscsere is érdekel. Irányár: 8 MFt. (+36) 30 360 7127. 

 ☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit  őrző VHS ka-
zettáit DVD-re? Tegye meg, mielőtt  szalagra rögzített emlékei 
örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, 
kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozás-
ra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” 
(+36) 28 636 414.

 ☐ Eladó Aszódon, harmadik emeleten egy szobás összkom-
fortos lakás 7,2 millióért. (+36) 70 542 7450.

 ☐ Eladó egy 52 négyzetméteres, fiatalosan felújított lakás.  
(+36) 30 377 3464

aPróhIrdetés

Fotó: www.aszodfc.hu
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Fotó: Rácz Zoltán
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het az Aszód FC sportpályája. Sztán István 
polgármester jelezte, Orbán Viktorhoz for-
dul annak érdekében, hogy a város más he-
lyen építhesse fel sporttelepét. Számíthat-e a 
város az Ön lobbierejére? 
–  Természetesen ez ügyben is segíteni fo-
gom Aszódot. Polgármester úrtól megkap-
tam a Miniszterelnök úrhoz intézett levelük 
másolatát. Azt gondolom, hogy a május 10-i 
Euró-party, melyre elfogadtam a meghívást, 
jó alkalom lesz többek között arra is, hogy a 
sportpálya érintettségéről a helyszínen tájé-
kozódjam. Mérnök vagyok, a leírásokat, ter-
veket, helyszínrajzokat szeretem a terepmun-
ka tapasztalataival összevetni.

– Végezetül egy konkrét fejlesztésről szeretném 
kérdezni: hol tart a bagi körforgalom ügye? 
Ez ügyben jó hírrel szolgálhatok. Ma már 
az érintett földterület állami tulajdonban 
van, vagyis a korábbi tulajdonosokkal sike-
rült megegyezni. Szeretném megjegyezni, 
a tulajdonosok nagyon korrekt módon tá-
mogatták, hogy minél gyorsabban és gördü-
lékenyebben menjen végbe ez a beruházás 

szempontjából fontos folyamat. A közbe-
szerzés folyamatban van, és amennyiben az 
első körben sikerül kiválasztani a kivitele-
zőt, akár már a nyáron elkezdődhet a kör-
forgalom építése.

Köszönöm a beszélgetést és jó munkát kí-
vánok Önnek!

Rácz Zoltán

–  Optimista vagyok. Annál az együttmű-
ködésnél, ami a város és a korábbi honatya 
között volt, csak jobb jöhet. 

Úgy gondolom, hogy elsősorban Aszód és a tér-
ség érdekei számítanak, nem az, hogy ki milyen 
pártállású. Korábban néhányan azt hangoztatták, 
talán még most is mondják, hogy a város semmit 

nem fog fejlődni, mert nem fideszes a polgámes-
tere. Azt gondolom, hogy azok a nyertes pályáza-
tok, amelyek az elmúlt négy esztendőben lehetővé 
tették, hogy a város előbbre lépjen, kellő választ 
adnak. Pályázati pénzből sikerült megújítanunk a 
kistérség gondozási központjait, be tudtuk fejezni 
a szennyvíz-csatorna hálózat teljes kiépítését, si-

került bővíteni a szennyvíztisztító telepünket, rö-
videsen átadjuk a felújított, kibővített óvodánkat. 

Tudom, rengeteg még a feladat, ehhez fogom 
kérni Vécsey László segítségét is. A választást 
követően levélben gratuláltam neki, kértem, 
hogy segítsen a VEKOP-pályázatok lebonyolí-
tásában, illetve tájékoztattam őt arról, hogy a 
Budapest–Miskolc vasútvonal korszerűsítése 
kapcsán elveszíthetjük sportlétesítményün-
ket, egyben kértem, hogy támogasson abban, 
hogy megoldáshoz, kompenzációhoz jussunk. 

Az aszódiak valószínűleg május 10-én, az 
Euró-party rendezvényen személyesen is talál-
kozhatnak országgyűlési képviselőnkkel, mert 
meghívtam erre az eseményünkre.

Polgármesteri várakozás

sztáN IstVáN bízIk az együttműködésbeN
Lapunk megkérdezte városunk első emberét, hogyan látja az együttmű-
ködés lehetőségét az új országgyűlési képviselővel. Sztán István erről a 
következőket mondta:

A KRESZ vizsgára való felkészülés KÉNYELMESEN, otthonról végezhető korszerű 
internetes távoktatási formában, KEDVEZMÉNYES ÁRON.

A távoktatás előnye, hogy nem kell tanfolyamra járni, így mindenki a maga által 
megszabott ütemben végezheti a tanulást, valamint a vizsgára való felkészülést

JELENtKEZNi LEhEt haVONta iNDuLó taNtERMi KÉpZÉSEiNKRE iS!
GYaKORLati OKtatÁS óRaDÍJ KEDVEZMÉNNYEL
Részletfizetéssel, háztól-házig szolgáltatással 

F.h. autóSiSKOLa Bt.
(+36) 30 369 49 42

fhautosiskola@freemail.hu

JOGOSÍTVÁNY

Eszerint Vécsey László 1982-ben a Moszkvai 
Autóközlekedési Egyetem Autóutak szakán 
végzett, majd 1987-ben gazdasági mérnök ab-
szolutóriumot szerzett a  BME közlekedésmér-
nöki karán.  Angolból és oroszból „C” típusú kö-
zépfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Dolgozott 
nagyvállalatoknál, a Posta Kísérleti Intézeténél, 
majd 1991-ben saját vállalkozásba fogott, ame-
lyet 1998-ig, polgármesterré történő megválasz-
tásáig folytatott. Tizenhat éve Szada polgármes-
tere, 2010 óta pedig Gödöllő körzetének érdekeit 
képviselte. A honatya eddig  a Parlament fog-
lalkoztatási és munkaügyi bizottságának, vala-
mint az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit 
vizsgáló albizottság tagjaként is tevékenykedett. 
Nős, négy gyermek édesapja.  Lapunk a szadai 
polgármesteri hivatalban kereste föl őt.

–  Képviselő Úr, engedje meg, hogy  gratu-
láljak Önnek olvasóink és a magam nevé-
ben. Talán egyetért azzal a megállapítással, 
hogy az idei kampány eltért az eddigiek-
től. Rengeteg párt indult, ugyanakkor a 
szórólapokon, plakátokon  kívül alig volt 
támpontja a szavazónak. Elmaradtak a 
lakossági fórumok, bemutatkozások. A 
választópolgárok Aszódon Önnel sem 
találkozhattak, ennek ellenére városunk 
minden választókörzetében magasan Ön 
kapta a legtöbb szavazatot. 
– Köszönöm a gratulációt, és szeretném mind-
azoknak megköszönni a bizalmat, akik elmen-
tek szavazni, hogy éljenek a demokrácia adta 
lehetőséggel. Külön köszönöm azoknak a se-
gítségét, akik rám adták voksukat.  Ami a kam-
pányidőszakot illeti, természetesen csak a saját 
kampányomról tudok beszélni. Nyilván észre-
vette mindenki, hogy a Fidesz nem a fórumok 
tartására helyezte a hangsúlyt, más volt a straté-
gia. Egységes üzenettel kívántuk elképzelésein-
ket, céljainkat a választókhoz eljuttatni. Ez nem 
azt jelenti, hogy a személyes találkozót, a fóru-
mokat nem tartjuk fontosnak, de azt gondoljuk, 
a választópolgárokkal való kapcsolattartás ezen 
formájára a választások között van szükség. 

A sok szavazatnak természetesen nagyon 
örültem, és az eddig elvégzett munkánk el-

ismerésén túlmenően a személyemnek szó-
ló megelőlegezett bizalomnak tekintem az 
eredményt. 

–  Mennyire ismeri azokat a településeket, 
amelyek most kerültek  Pest megye 6. számú 
választókerületéhez? 
–  A választókerületek átszervezését követően 
igyekeztem még jobban megismerni ezt a kör-
nyéket, így minden településen jártam, és ta-
lán nem túlzás állítanom, de ismerem a Galga 
mente gondjait és értékeit is. Számos rendez-
vényen vettem részt, így például Domonyban, 
Huszárik Zoltán szobrának avatásán, a hévíz-
györki Öregtemplom felújítását követő szen-
telésen, és természetesen többször jártam itt a 
3-as számú közút Bag-Domony csomópontjá-
ban megépítendő körforgalom ügyelőkészíté-
se okán is.  Ezek az események módot adtak 
arra, hogy találkozzak az itt élőkkel és a tele-
pülések vezetőivel. Elmondhatom, hogy nem 
a nulláról kell kezdenem a kapcsolatépítést.  
Tóth Gábor korábbi képviselő oldalán lobbiz-
tam azért is, hogy Aszód újra közigazgatási 
központ legyen. Ez a város természetes térségi 
központ, mindenképpen nagyobb szerepet és 
fejlődést érdemel. 

– Az itt élők viszont éppen attól félnek, hogy 
ez a város újra csak – elődje szavaival élve – a 
hátsó udvar lesz. Gödöllő hátsó udvara.
–  Jómagam nem látom ennyire borúsnak a 
helyzetet, és nagyon bízom abban, hogy a 
várható fejlesztések véghezvitele engem iga-
zol majd.  Aszódon sokat jártam az utóbbi 
időben. Igazi ékszerdoboznak tartom. Ezzel  
teljesen egyetért Aszód korábbi főépítésze, 
Jánosi János, idén április 6. óta már Ybl-dí-
jas tervező, aki Szadán most is főépítészként 
dolgozik. Itt van például a kastély, amelyet 
mindenképpen fel kell újítani, de nyilván 
ez nem megy egyik napról a másikra, mint 
ahogy egyéb más fejlesztés sem. Közben pe-
dig Aszódnak, az aszódiaknak kell megfo-
galmazniuk, majd pedig kiküzdeniük, hogy 
milyen új funkciók városba telepítésével 
szeretnének „hátsó udvarból” ismét térségi 
központtá válni. Minden erőmmel segíteni 
fogom ezt a folyamatot.

–  Mi lesz az úgynevezett VEKOP-pályázat-
tal, amelytől a térség települései, vállalkozói 
sokat várnak, és amely a felzárkóztatás sze-
repét tölthetné be?
–  A folyamat elindult, tudomásom szerint az 
érintett  településeken élők megfogalmazták 
elképzeléseiket. Ugyanakkor nagy  valószínű-
séggel  fokozottabb ütemű tervezésre,  látvá-
nyos munkavégzésre az önkormányzati vá-
lasztások után kerülhet sor. 

–  Képviselő úr, hogyan gondolja a kapcso-
lattartást a polgármesterekkel és a választó-
polgárokkal?
–  Én az együttműködés híve vagyok. A pol-
gármesterek többségével eddig is együtt dol-
goztam, hiszen a települések egy része a vá-
lasztókerületemhez tartozott.  A most hozzám 
került községek és Aszód vezetőivel szintén  
igyekszem jó kapcsolatot kiépíteni és ápolni, 
de természetesen ez a polgármestereken is 
múlik majd. Tervezem, hogy részt veszek kép-
viselő-testületi üléseken is. 

Ami pedig a választópolgárokat illeti, szeret-
ném, ha Aszódon újra volna képviselői iroda, il-
letve ha helyet biztosítana nekem az önkormány-
zat, hogy rendszeresen tarthassak fogadóórákat. 

A polgárok egy része egyébként a kapcso-
lattartásra kiválóan használja az internetet, 
e-maileken, facebook-oldalon fordultak hoz-
zám. Ez a lehetőség továbbra is adott, ugyan-
akkor tudom, hogy az idősebbek a hagyomá-
nyos kapcsolattartást igénylik. 

– A legutóbbi aszódi képviselő-testületi ülé-
sen elhangzott, hogy a Budapest-Miskolc 
vasútvonal korszerűsítésének áldozatául es-

Vécsey László a térségünk új országgyűlési képviselője

„megelőlegezett bIzalomNak 
tekINtem az eredméNyt”
Aki ellátogat a FIDESZ vagy a parlament honlapjára, számos informá-
cióhoz juthat  választókerületünk frissen megválasztott országgyűlési 
képviselőjéről. 

rendőrjárőr:
(+36) 20 516-5940
Polgárőrség:
(+36) 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816-0437
orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301 6969

háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 
(+36) 30 452 9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593-8628
gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500 025
(+36) 06 30 6352 608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500 035

FoNtos teleFoNszámok állatorVosI ügyelet

Április
 26-27.: dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529

Május
1-2.: dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319
3-4.: dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
11.: dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938
17-18.: dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
24-25.: dr. Márton János (+36) 30 400 9819
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KözbiztonságInformációs oldal

közleméNy
A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 
óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyúj-
tásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

1. A 2014/2015. nevelési évre. a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíra-
tásának Aszód Városban – időpontja, helye : 

A beíratás helye: „Szivárvány” Óvoda irodája 2170 Aszód, Falujárók útja 5.
Ideje: 2014. május  5-én, 6-án  9-15 óráig, 2014. május 7-én  9-17 óráig  és 

A beíratás helye: „Napsugár” Óvoda, Csengey Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30.
Ideje: 2014. május 12–13-án 9-15 óráig, 2014. május 14-én 9-17 óráig 

2. Az óvoda felvételi körzete: Aszód Város közigazgatási területe. 
3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
– a gyermek TAJ kártyája,
– orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, közös-
ségbe mehet,
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány.
4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. június 14-ig írásban megkül-
di a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordul-
hat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző 
a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsem-
misítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
7. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a  gyermek abban 
az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alap-
ján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban.
8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabály-
sértést követ el.

dr. Bóta Julianna jegyző sk.

óVodaI Nyílt NaP

Kedves Szülők, érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáinkban NYÍLT NAPOT tartunk az alábbi időpontokban:

2014. április 29. (kedd), 9 órától – 11:30 óráig , Szivárvány Óvoda, Aszód, Falujárók útja 5.
2014. április 30. (szerda), 9 órától -  11:30 óráig, Napsugár Óvoda, Aszód, Csengey u. 30. – 
Általános Iskola épülete (megközelíthető a Régész u. felől)

Mindenkit szeretettel várunk!
Óvodavezetés

ASZÓDI 
DISZKONT és KERTÉSZET 

(A régi Volántelep bejáratánál)

Élelmiszer, ital, édesség, műanyag és vegyi áru, ajándék, játék, illatszer 

AKCIÓS ÁRAK! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK!

KERESSE  

A NAPOCSKÁT!

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!

NÁLUNK MINDIG TALÁL PARKOLÓHELYET!

Zöldség,- fűszer,- virágvetőmagok érkeztek!

Kertészetünk  kínálata:
évelők, örökzöldek, díszcserjék és 

-fák, gyümölcstermők, virágföldek, 
 tápoldatok, cserepek és kaspók, 

  fűmagok és gyeptrágyák
és minden, ami tavasszal aktuális…

Rendőrségi beszámoló: csökkent a bűncselekmények, nőtt a balesetek száma

FelderítésbeN éleN jár az aszódI reNdőrőrs
Rendszeresen visszatérő napirendi pontja a képviselő-testületi üléseknek a Gödöllői Rendőrkapitányság évenkénti 
beszámolója. Erre legutóbb a márciusi képviselő-testületi ülésen került sor. A jelentést összeállító dr. Bozsó Zoltán 
rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője nem tudott részt venni az ülésen, őt Gódor Ferenc 
rendőr alezredes, az Aszódi Rendőrőrs parancsnoka helyettesítette és válaszolt a képviselők által feltett kérdésekre. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi terü-
letén 2013-ban az ismertté vált bűncselekmények 
száma, 4123 volt, ami az előző évi 6095-höz ké-
pest jelentős – 32,3 %-os – csökkenést mutat. Ez 
jobb a megyei átlagnál, amely 30,2 %, és kiemel-
kedően jobb az országos átlagnál, ami 20,5 %. 

Az Aszódi Rendőrőrshöz tartozó nyolc település 
közül Bag „viszi el a pálmát” 210 bűncselekmény-
nyel, Aszódon ugyanez a szám 162. Ha a lakos-
ságszámot összevetjük az esetek számával, akkor 
Kartal a legbiztonságosabb település, megelőzve 
Ikladot, Verseget, Hévízgyörköt és városunkat. 

A  bűncselekmények típusát tekintve a va-
gyon elleni bűncselekmények száma a legma-
gasabb mind Aszód, mind a többi település 
tekintetében. Városunkban 2013-ban 85 lo-
pás történt, míg az egyéb bűncselekmények 
száma 55 volt. Lakásbetörésre 16 alkalommal 
került sor, míg gépkocsikból 16-ot törtek föl. 
Érdekesség, hogy ezekből egyet sem vittek el, 
a bűnözők érdeklődését minden alkalommal 
az autóban hagyott értéktárgyak keltették fel. 

 Személy ellen 17 alkalommal követtek el 
bűncselekményt, ebből 13 testi sértés volt, míg 
4 alkalommal garázdaságra került sor. 

Természetesen a lakosságot leginkább az ér-
dekli, hány bűncselekményt sikerül a rendőrség-
nek földeríteni, főleg a lakásbetöréseket illetően, 
mivel ez a legirritálóbb. A Gödöllői Rendőrkapi-
tány ezen a téren 10,4 %-os nyomozás-eredmé-
nyességi mutatóval rendelkezik. A rablások terén 
jóval jobb a helyzet, a már említett mutató itt 48, 
1 %-os, míg a személygépkocsi lopások nyomo-
zás-eredményességi mutatója 5,9 %. 

Az elfogások tekintetében az Aszódi Rendő-
rőrs kiemelkedően teljesít, az esetek 60 %-át az 
itt dolgozó munkatársak hajtották végre. 

A szabálysértések számát tekintve növekedés 
tapasztalható, 2013-ban 840 esetben folytatott 
eljárást a rendőrség, szemben a 2012-ben tör-
tént 665 esethez képest. Ebben a kategóriában 
szintén a tulajdon elleni cselekmények vezet-
nek, 467 lopás történt, míg rongálásra 143, csa-
lásra 149 esetben került sor. 

Szintén kevésbé jó hír, hogy a közlekedési bal-
esetek száma jelentősen nőtt. Amíg 2012-ben 
495 baleset történt a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén, addig 2013-ban ez a 
szám 712-re növekedett. Öröm az ürömben, 
hogy százalékosan csökkent a személyi sérü-

léssel járó karambolok száma, mégpedig 39, 
7%-ról 29 %-ra. Sajnos a 207 személyi sérüléses 
balesetből 5 halállal végződött (a szám meg-
egyezik az előző évivel), 67 esetben súlyos sé-
rülések érték a balesetben érintetteket, míg 135 
esetben könnyű sérülteket kellett ellátni a kiér-
kező mentősöknek. Aszódon 7 súlyos sérüléssel 
járó karambol történt, 14 esetben könnyebben 
sérültek meg az érintett személyek, míg 27 eset-
ben csak az autók törtek. Az Aszódi Rendőrőrs 
illetékességi területéhez tartozó települések kö-
zül Kartalon történt halálos baleset. 

A 207 személyi sérüléssel járó balesetek kö-
zül 26 esetben ittas vezető okozta a bajt. 141 
esetben a gépkocsi sofőrje volt hibás, a kerék-
párosok 18, a gyalogosok 10 balesetet okoztak. 
A legtöbb esetben a sebesség helytelen megvá-
lasztása okozott bajt, ezt követte az elsőbbség 
megadásának elmulasztása, illetve a kanyaro-
dási szabályok megsértése.

A rendőrség a balesetek megelőzése érdekében 
igyekszik sűrűn alkalmazni a sebességellenőr-
ző berendezéseket. Az  Aszódi és a Veresegy-
házi Rendőrőrs üzemeltetésében lévő LIGHT 
FÁMA  műszer adatai alapján 628 alkalommal 
tettek feljelentést gyorshajtó autós ellen. 224 eset-
ben került sor helyszíni bírságra, a befizetett ösz-
szeg 2 millió 365 ezer Ft volt. A beszámoló szerint 
a rendőrség 2014-ben a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét javító, a megelőzést szolgáló intéz-
kedések terén igyekszik még inkább előre lépni. 

A  képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 
a rendőrség beszámolóját, a néhány feltett kér-
dés főként Aszód közlekedésére vonatkozott. 
Így többek között felmerült, meddig ad a ren-
dőrség türelmi időt a megváltozott parkolási 
rend megsértőinek, illetve akadt, aki a sebes-
ségmérő műszer alkalmazásának helyszínét 
(Hatvani út) kifogásolta. 

R. Z. 
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FelhíVás

Tisztelt Aszódi Polgárok, Hölgyeim és Uraim!

Aszód Város Önkormányzata részt vesz a West 
End City Centerben tartott „Címer kiállításon” 
ahol Magyarország 700 településének címere ke-
rül bemutatásra. 

A West End City Center épület tetőkertjén a címerrel megjelenő te-
lepülések tematikus programsorozat keretében mutatkozhatnak be. 

Aszód Város Önkormányzata a 2014 szeptemberében tartandó 
Vidék hangja és italai tematikus héthez szeretne csatlakozni. 

Ezen a hétvégén szeretnénk bemutatni Aszód büszkeségeit, ha-
gyományait, tájjellegű különlegességeit. 

Kérném azok jelentkezését, akik szívesen képviselnék Aszódot 
ezen a rendezvényen, és segítenének egy aszódi termékbemutató 
stand kialakításában, az aszódi jellegzetességek bemutatásában. 

Várjuk helyi pálinka-, méz-, és bortermelők, fazekasok, ke-
ramikusok, népdalkörök, népi együttesek, tánccsapatok, étter-
mek, kirakodóvásározók és cégek jelentkezését.

Jelentkezésüket a 06/28 500 685-ös telefonszámon 2014. június 
15-ig várjuk.  

Köszönettel:
Sztán  István, Polgármester 

két Fotó, egy kérdés…

Köszönöm, hogy lerakta ide a szemetét. A kérdésem csak az, miért 
ide? A hétvégén ugyanis lomtalanítás lesz…

Sztán István polgármester
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Közbiztonság Közbiztonság

Az 1980-as évek közepén-végén Szenorácz-
ki Ferenc által alakított önvédelmi csoport, 
amelyből aztán később az Aszód Galga Pol-
gárőr Egyesület alakult, ma már igazi profi 
csapatként szolgálja közösségünket. Minden 
hónapban pontos beosztás szerint lépnek szol-
gálatba, akár saját járőr társsal, akár rendőr 
munkatárssal.  Reggelenként láthatjuk őket, 
ahogy az iskolába igyekvő diákoknak segíte-
nek a zebrán való áthaladásban. Temetéseknél, 
rendezvényeknél szintén ügyelnek arra, hogy 
az értékeinkben ne essen kár.  Este-éjszaka pe-
dig rendre feltűnik a polgárőr táblával ellátott 
gépkocsi, ezzel is jelezvén a rossz gondolatok-
kal erre járó egyéneknek, hogy van kockázata 
az eltervezett tettüknek. 

A több más szervezettel is kapcsolatban álló 
egyesület az elmúlt esztendőben több olyan 
akciót is végrehajtott, amelyre az országos mé-
diában is felfigyeltek. Nőnapkor például virá-
got osztottak a hölgyvezetőknek, helikopterrel 
igyekeztek megakadályozni az erdei falopáso-
kat. De az is az újságírók érdeklődésének kö-
zéppontjába került, hogy előző esztendőben 
egy vállalkozói céltámogatásból az Aszód Vá-
rosért Alapítvány közreműködésével vásárol-
tak egy rendszámfelismerő rendszert, amellyel 
a városunkon áthaladó lopott vagy lejárt mű-
szaki engedéllyel közlekedő gépkocsikat igye-
keznek kiszűrni. 

Bagi Krisztián az egyesület vezetője szerint 
az együttműködésben rejlik az erő. Kiváló a 
kapcsolatuk az aszódi rendőrőrssel, a bagi és 
a héhalomi polgárőrökkel. Természetesen arra 
is törekszik, hogy magán az egyesületen be-
lül meglegyen az összhang. Ennek érdekében 

számos olyan családi rendezvényt szerveznek, 
amely összehozza a tagokat, illetve azok csa-
ládtagjait is. Rendezvényeik többségén a ren-
dőrség munkatársai is részt vesznek. Tavaly a 
főzőversenyen például együtt főztek velük, és 
hozták el az első díjat.

Az egyesületet 2013-ban 800 ezer Ft-tal tá-
mogatta az aszódi önkormányzat. Ebből a 
járőrautó karbantartására és az üzemanyag-
költségre költötték a legtöbbet, illetve egységes 
formaruhát vásároltak 253 ezer Ft értékben. 
A fennmaradó összeg az egyesület működte-

tésére ment el, a polgárőrök továbbra is térítés 
nélkül, ingyen szolgálnak bennünket. Az ikla-
di önkormányzat 120 ezer forintot biztosított 
számukra, cserében ott is végeznek szolgálatot, 
illetve biztosítanak rendezvényeket. Az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség idén valószínűleg két 
kerékpárt juttat számukra, a típus már látható 
volt a VI. Rákellenes futáson. 

A képviselő-testület elfogadta a beszámo-
lót, és megköszönte a polgárőrök áldozatos 
munkáját. 

R.Z.

Dicséret és új mobil a villámgyors akcióért

jutalmat kaPtak az aszódI reNdőrőrs reNdőreI
Az Aszódi Rendőrőrs négy munkatársa részesült dicséretben a minap. 

Egy Bagon történt rablás tetteseit 45 percen belül sikerült elfogniuk. Egyikük megyei rendőrkapitányi dicséretben részesült, míg hárman városi 
rendőrkapitányi dicséretet kaptak. Az oklevél és a kézfogás mellé tárgyjutalom is járt, mind a négyen egy-egy új mobiltelefont is átvehettek.  

R. Z. 

Továbbra is szolgálnak bennünket a polgárőrök 

Nem NyolC, NyolCezer óra muNka
Nyolcezer-hetvennyolc órát töltöttek a tavalyi esztendőben szolgálatban a Galga Polgárőr Egyesület pol-
gárőrei. Ebből 3612 óra járőrszolgálat volt, 2397 pedig rendőrszolgálat. A tagok emellett részt vettek köz-
rendvédelmi és bűnmegelőzési akciókban, de végeztek kamerás gépjármű felderítést is. Mindezt továbbra is 
térítésmentesen, társadalmi munkában. Ezek az adatokat a legutóbbi képviselő-testületi ülésen a grémium 
elé tárt beszámoló tartalmazza. 

Egy aszódi lakos tett feljelentést, hogy feltörték 
a Baross téri lakását, ám nem vittek el semmit 
a lakásból. Vélhetően valaki megzavarhatta az 
elkövetőt. 

Ismeretlen tettesek betörtek  a Kondoros téri 
nemzeti dohányboltba, ahonnan mintegy 300 
ezer Ft értékben vittek el vágott dohányárut. A 
rendőrség nyomoz az ügyben. 

Két alkalommal is szökés történt a Javítóin-
tézetből. Az első eset során három fiú döntött 
úgy, hogy elege van a bezártságból, és a sport-
foglalkozás alatt megléptek. A második alka-
lommal ugyancsak sportfoglalkozás során két 
egri illetőségű fiú mászott ki az intézet  keríté-
sén, és igyekezett minél messzebb jutni.  Ám 

ez csupán Turáig sikerült nekik, a rendőrök a 
város  vasútállomásán elfogták őket. 

Történt egy anyagi káros közlekedési baleset 
is: egy gépkocsi a Kossuth Lajos utcában a kül-
ső sávban tolatott, és nekiütközött egy ott ép-
pen megfordulni szándékozó autónak. 

Úgynevezett „guruló akcióba” kezdett a ren-
dőrség, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
a fokozott közúti ellenőrzéssel elérje a bűn-
cselekmények, illetve a közlekedési balesetek  
számának csökkenését. Az ellenőrzés során 
fokozott szerephez jutnak a sebességmérő esz-
közök, így könnyen lehet, hogy a forintok is 
gurulni fognak az autósoktól.     

R.Z.

Rendőrségi hírek

„guruló akCIó” mIatt  
gurulhatNak a ForINtok
Sajnos nincs új a nap alatt, és az állampolgárok egy része továbbra 
sem vigyáz az értékeire. Jó példa erre az a gépjárműfeltörés, amelyre 
ezúttal is a temetőnél került sor. Itt egy Suzuki Ignis típusú személygép-
kocsi ablakát törték be, mert az elkövetők észrevették, hogy az ülésen 
maradt egy női táska. Zsákmányuk mintegy 40 ezer Ft készpénz és egy 
mobiltelefon lett, a tulajdonos ezek mellett fedezheti a mintegy 20 ezer 
Ft-os rongálási kárt is. A rendőrség ismételten kér mindenkit, ne hagy-
janak értéket az  őrizetlenül hagyott autóikban.

reNdőrségI „legek” 
a Gödöllői Rendőrkapitányság  
illetékességi területéről

a legmagasabb alkoholos befolyásoltság 
alatti vezetés:
2013. június 20-án 17 óra 35 perckor egy 58 éves 
kerepesi férfi az általa vezetett Suzuki típusú 
személygépkocsival közlekedett Kerepes lakott 
területén belül. Közlekedése során a menetirány 
szerinti jobb oldalon lehaladt az úttestről, és az 
útpadkán lévő villanyoszlopnak ütközött. A 
baleset során személyi sérülés nem történt. Az 
orvosszakértő véleménye alapján a vezető a cse-
lekmény időpontjában 3,29-3,5 g/l(!) ezrelékes 
súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

a legmagasabb kiszabott büntetés  
ittas járművezetés vétsége miatt:  
Közúti járművezetés vétségének megalapozott 
gyanúja miatt a Gödöllői Járásbíróságon 2013. 
február 2-án 520 ezer Ft-ra büntették a vétkes höl-
gyet, és egy évre eltiltották a gépjárművezetéstől. 

a legjelentősebb sebességtúllépés:
2013. május 20-án 19.37-kor Gödöllő lakott 
területén belül  a Szabadság úton Aszód irá-
nyából Budapest irányába egy gépkocsivezető 
BMW típusú személygépkocsijával a megen-
gedett 50 km/órás sebességet túllépve 131 km/
órával közlekedett. 

a „leglúzerebb” elkövető:
A Gödöllői Rendőrkapitánysághoz tartozó 
egyik településen egy fiatalember egy isme-
rősének lakásába engedély nélkül behatolt, és 
onnan többek között ékszereket tulajdonított 
el. Mivel az ékszerek tetszettek a férfinek, azo-
kat magán viselve készített fotókat, melyeket 
megosztott egy népszerű internetes oldalon. 
Mivel a sértett fél is megkapta a megosztott 
képeket, azonnal fölismerte a saját ékszereit és 
értesítette a rendőrséget. 

a legtrükkösebb körözött:
Egy községben lakó férfi a lakása egyik szobája 
oldalfalához mindkét oldalon egy-egy ruhás-
szekrényt állított. Mindkét szekrény hátolda-
lát kivágta, így amikor a rendőrség a lakásán 
megjelent, elbújt a szekrényben. Egyszer az 
egyikben, majd átmászott a másikba, így té-
vesztve meg üldözőit. 

a „legmegdöbbentőbb” küldés:
2013. december 5-én a Veresegyházi Rendőr-
őrs járőrszolgálatát értesítette egy férfi, hogy az 
általa nevelt hízó kiszabadult a karámból. Kér-
te a rendőröket, keressék meg az állatot, majd 
közölte, a jószág az  erdő felé ment. 

Fotó: Internet
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Mivel az út Kolozsvárra Nagyváradon keresz-
tül vezetett, nem hagyhattuk ki a római katoli-
kus Szent Péter székesegyház, a Püspöki palo-
ta és a Kanonok-sor megtekintését. A virágzó 
magnólia fák láttán a tanulók felidézték Janus 
Pannonius Búcsú Váradtól című költeményét. 
Sétáltunk a Petőfi parkban, megálltunk Beth-
len Gábor szobra előtt, s beszéltünk Erdély 
aranykoráról, a Móricz trilógiáról. Ezeket a 
kellemes perceket meg is örökítettük a Petőfi 
szobor előtt egy csoportképen. Nagyváradra 
a visszafele út alkalmából is szántunk „egy kis 
sétát” (Ady), mely keretében megnéztük töb-
bek között Erdély egyik legszebb szecessziós 
épületét, a Fekete Sas Palotát, a holnaposok 
szoborcsoportját, nemzeti színű szalagot he-
lyeztünk el Nagy Sándor szülőházánál, fejet 
hajtottunk Szacsvay Imrének, az 1848-49-es 
szabadságharc egyik kiemelkedő alakjának 
emlékműve előtt.

Az  útvonal ismerős volt a diákjaink szá-
mára, hisz magyar irodalomból éppen Ady 
Endre költészetével foglalkozunk. Egészen 
Kolozsvárig az ő nyomain haladtunk: Deb-
recen, Nagyvárad, Csúcsa (Boncza kastély). 
Királyhágón megálltunk, és felelevenítettük a 
történelmi ismereteinket: tisztáztuk, hogy mi 
tartozik Erdélyhez, s mi a Partiumhoz. Kö-
rösfő előtt megtanultunk egy magyar népdalt 
a buszon: a „körösfői ríszek alatt” kezdetűt. S 
miközben áthaladtunk a településen, már 
hibátlanul el tudtuk énekelni. Persze nem 
feledkeztünk el Körösfői Kriesch Aladárról 
sem, aki a Gödöllői művésztelep megálmo-
dója volt, s aki ennek a tájegységnek a tisz-
teletére vette fel a Körösfői nevet. Ugyanis 8 
diákunk gödöllői lakosú.

Késő délután érkeztünk meg Kolozsvár 
belvárosába, ahol a 452 éves Brassai Sámuel 
Líceum előtt várt már minket az intézmény 
igazgatónője, a tanulók és a szüleik. Boldogan 
köszöntötték egymást a levelezőtársak.

13-án reggel indultunk el közösen, aszódi 
petőfisek és kolozsvári brassaisok, hogy meg-
nézzük Segesvárt, ahol felmentünk a várba, 
s a szász diákságnak több évszázados, fedett 
falépcsőin kaptattunk fel a vártemplomba. 
Majd Fehéregyháza felé vitt utunk, ahol már 

vártak bennünket. A Petőfi Múzeum igazga-
tója volt az idegenvezetőnk. Miután bemutat-
ta a jeles történész az emlékhelyet, elmesélte 
részletesen, élményszerűen a segesvári csa-
ta lezajlását, Petőfi utolsó mondatait, majd 
a szemtanúk állításait, említést tett arról, 
hogy az emlékpark alatt tömegsír is fekszik, 
amelyben 300-400 fiatal ismeretlen ’48-as ka-
tona nyugszik. Ezt követően Strobán Fanni 
tanulónk elszavalta Petőfi Respublika című 
költeményét. Majd mindkét gimnázium egy-
egy leány és fiú tanulója helyezett el koszorút. 
Folytattuk utunkat a székelység fővárosába, 
Marosvásárhelyre. Szecessziós stílusú Kul-
túrpalotája bámulatos a falfestményeivel, 
freskóival, neves személyeket ábrázoló üveg-
festményeivel. A  Tükörteremben a vitrálok 
kavargó-vibráló színei ejtettek ámulatba ben-

nünket. Az  interaktív tárlatvezetés izgalmas 
titkokat tárt fel az ólomkeretes ablakok tema-
tikájával kapcsolatban. Kérésünkre a kiváló 
akusztikájú koncerttermet is megmutatták 
nekünk. Felmentünk a híres Bolyai Farkas 
Líceum elé, megnéztük az apa és fia, Farkas 
és János. Élményekkel gazdagodva tértünk 
vissza Kolozsvárra.

14-én 10 órakor kezdődött a díszteremben 
a március 15-ei emlékműsor. A  Meghívot-
tak között volt a kolozsvári magyar konzul, 
Csulák Péter, és a kolozsvári magyar tanfel-
ügyelő, Péter Tünde. Az ünnepséget a kon-
zul úr nyitotta meg, majd a Brassai Sámuel 
Elméleti Líceum igazgatónője, Kósa Mária 
mondott beszédet. Ezt követte a brassaisok 
irodalmi összeállítása, melyben Petőfi rö-

Cserekapcsolat 23 petőfis diák részvételével

márCIus IdusáN kolozsVárott
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 12. A osztályának 23 tanulója 
2014. március 12-16. között kolozsvári cserekapcsolaton vett részt, mely alkalmából a Brassai Sámuel Elmé-
leti Líceum dísztermében a március 15-ei ünnepséget a két középiskola diákjai közösen mutatták be. A tanul-
mányi út kísérő tanárai Márton Ildikó és Bénédicte Trancart voltak. Az előzetes tervek alapján a brassaisokat 
mi 2014. október 23-ra várjuk nagy szeretettel Aszódra. 

vid kolozsvári tartózkodását idézték fel úti 
jegyzetei, levelei, kortársak vallomásai alap-
ján. A  forgatókönyv szerint az aszódi gim-
názium 20 perces zenés-irodalmi ünnepi 
műsora következett. Az  osztály valameny-
nyi tagja aktívan részt vett a produkcióban 
Strobán Fanni kivételével, aki a fotók készí-
téséért felelt. Frenetikus sikerünk volt. Na-
gyon tetszett a közönségnek, melynek tagjai 
a líceum tanulói, tanárai és a vendéglátó 
szülők voltak, hogy a Nemzeti dalt Tolcsvay 
László megzenésített változatában Szilágyi 
Dénes tanulónk Varga Beatrix gitárkísére-
tével énekelve adta elő a műsorban. Megha-
tó volt, hogy a fellépést követően a testvér-
gimnáziumunk általános iskolásai általuk 
készített papírhuszárokkal ajándékoztak 
meg bennünket.

Péntek déltől végre Kolozsvár történelméről 
is szereztünk ismereteket, és nevezetessé-
geiből is megtekintettünk néhányat, mint 
például: Mátyás király szülőházát, a Farkas 
utcai református templomot, előtte a Ko-
lozsvári testvérek gótikus Szent György lovas 
szobrának másolatával; a Biasini-fogadót, 
ahol 1847 októberében megszállt Petőfi Sán-
dor, a Szent Mihály templomot és környékét; 
a Házsongárdi temető néhány sírját (Brassai, 
Dsida, Apáczai, Berde Mózes, Kós Károly). 
A  Brassai Líceum kiváló történelem tanára, 
Vajnár János Zsolt kalauzolt bennünket a vá-
rosismertető sétán. Este színházba invitáltak 
kedves vendéglátóink. Bohumil Hrabal Őfel-

sége pincére voltam című művét néztük meg 
egy cseh rendező, Michal Docekal színpadi 
víziójában. Különleges, pergő előadás volt. 
Üzenete igen aktuális: a kisember sorsa a tör-
ténelem sodrában.

Szombaton, a tordai sóbánya aknái és termei 
mélységükkel, különlegesen tiszta akuszti-
kájukkal, nagyságukkal és tiszta levegőjük-
kel gyakoroltak ránk hatást. A  sóbánya után 
Torockóra is ellátogattunk, mely az erdélyi 
magyar népi építészet egyik legértékesebb, 
megmaradt gyöngyszeme, s ahol a Nap kétszer 
kel fel. Ez a jelenség nem szorul tudományos 
magyarázatra, hiszen oka csupán annyi, hogy 
a felkelő nap először megjelenik a Székelykőtől 
balra, majd elbújik a szikla mögé és csak ké-
sőbb kel fel igazán. Este nyolckor a Kolozsvári 
Magyar Állami Színház stúdiótermében a ta-
nárok közösen meghallgattak egy Dsida Jenő 
szavalóestet, Bogdán Zsolt színész előadásá-
ban, melynek címe „Nyílt sebe vagyok a szíven 
szúrt világnak” volt.

Itthon a legelső osztályfőnöki óra keretében 
felidéztük közösen emlékeinket, a diákok 
összegezték benyomásaikat. Az  emlékmű-
sort felemelőnek, a vendéglátást szívélyes-
nek, szeretetteljesnek érezték. Meghatározó 
élményekben volt részük. Ebben bizonyo-
sak voltak.

Márton Ildikó
a 12. A osztályfőnöke

taVaszI haIkuk

Március

1.
Guruló zápor
cseppje levéfodrokon
csurran nesztelen.

2.
Szilaj szélfi űz
tornyos-kontyos habbugyros
tortafelhőket.

3.
Apróka rigó 
ágbogak között rikkant 
langyos reggelen.

Április

1.
Pirkadat fénye
villan hamvas rügyeknek
vízcsepp tükrében.

2.
Föld-pára bújtat
kócos-borzas rügy-sarjat
langy fuvallatban.

3.
Pihés fiókák
csupa-csőr éhe űzi
légbe a sólymot.

Május 

1.
Levele zöldjén
karcsú békát himbálva
bólint  a bodza.

2.
Szelíd záporok
dűlők porát öblítik
át sártócsává.

3.
Haragos zöldje
a bokornak fürdőzik
nap-ölelésben.
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EgészségAz Aszód Város Kulturális Központ oldala

1.  a hallásProblémák 
mINdaNNyIuNkat érINteNek

A megnövekedett környezeti zajok, a módo-
sult zenehallgatási szokások (iPod-ok, mp3 le-
játszók), a zajos munkahelyeken a hallásvéde-
lem gyakorta előforduló teljes hiánya mellett 
a hallószervek természetes úton történő elö-
regedése sem kímél bennünket. Előbb-utóbb 
valamilyen mértékben mindannyian érintet-
tek leszünk, vagy már érintettek is vagyunk. A 
kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el az a 
pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálat-
ra egy Amplifon Hallásközpontba.

2.  hallásVIzsgálatot 
hallásközPoNtbaN érdemes 
elVégeztetNI

Sokszor előfordul, hogy háziorvosi rendelőkben 
mobil műszerekkel hallásszűrést végeznek kü-
lönböző hallókészülék forgalmazók. Ez hason-
lóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, 
mintha félhomályban vagy sötétben akarnánk 
látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz 

ugyanis csend kell, ami a hallásközpontokban 
a speciálisan, kifejezetten erre a célra kialakított 
hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj, 
a padló kopogása vagy más zavaró tényezők tel-
jesen elferdíthetik a mérések eredményét. Így 
pedig nem lehet pontos képet kapni, legjobb 
esetben is csak tájékoztató jellegűek a kapott 
adatok, ami akár téves terápiához is vezethet. 
Ne hagyja magát becsapni!

3.  a hallásVIzsgálat  
teljes mértékbeN INgyeNes

Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálat Önnek 
valóban nem kerül egyetlen forintjába sem, 
azaz Önnek nem kell a helyszínen fizetnie 
érte, valamint a vizsgálatot végző Amplifon 
Hallásközpontok sem számolnak el pontokat 
a Társadalombiztosítási Pénztár felé. 

4. a hallásVIzsgálat FájdalommeNtes
A vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az 
anamnézis felvétele után a hallójárat ellenőr-
zése, majd maga a hallásvizsgálat következik, 

aminek célja, hogy a hallásspecialisták segít-
ségével megtalálják azt a legkisebb intenzitá-
sú hangot, amelyet Ön már éppen meghall. A 
következő lépésekben pedig jelezni kell, hogy 
melyek azok a legerősebb hangok, amiket Ön 
még tolerál, mennyire hallja meg a beszédet, és 
mennyire sikerül megértenie azt. A hallásvizs-
gálat tehát teljes körű, és csupán 25-30 percet 
vesz igénybe.

5.  a hallásVIzsgálatra  
Nem kell órákat VárNI

Az úgynevezett előjegyzési rendszernek 
köszönhetően minden hallásvizsgálat elő-
re megbeszélt időpontban történik. Önnek 
csupán fel kell hívnia a 06-28/620-665-ös 
telefonszámot, és a Gödöllő, Szabadság tér 1. 
szám alatt található Amplifon Hallásközpont 
munkatársaival közösen egyeztetnek egy 
Önnek megfelelő időpontot.  A más egész-
ségügyi intézményekben általános, sokszor 
órákig tartó, bosszantó várakozás így teljesen 
kiküszöbölhető. (x)

FelhíváS! Ingyenes hallásszűrést szervezünk
2014. április 28. és május 28. között 
a gödöllői Amplifon Hallásközpontban.
A vizsgálatok várakozás nélkül, de előzetes
telefonos egyeztetés alapján történnek. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-28 620-665-ös telefonszámot!

InGyeneS
vIzSGálat

Amplifon Hallásközpont
Gödöllő, Szabadság tér 1.
amplifon.hu
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Amplifon hallásközpont, Gödöllő

5 ok, amI mIatt érdemes 
hallásVIzsgálatra elmeNNI
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk összeválogatta azokat 
a legfontosabb szempontokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis, 
hogy hova jelentkezünk be szűrésre!

a hóNaP műtárgya
Az államszocializmus korában az erőszakos téeszesí-
tés sok probléma eredője volt, ugyanakkor létreho-
zott egy mikrovilágot, mely kitermelte a maga nyel-
vezetét, szokásait és sajátos humorát is. 
Erre találhatunk példát az 1960-as években megjelent kiadványban a 
Szövetkezeti Híradóban, mely az Aszód és Vidéke Körzeti Földműves 
szövetkezet háziújságaként funkcionált. A lap történeti gyűjtemé-
nyünket gazdagítja.

Intézményünk Muzeális Gyűjteményébe mélyebben betekinthet 
blogunkon (http://avkk.hu/blog), illetve közösségi oldalunkon (http://
www.facebook.com/AszodVarosiKulturalisKozpont).

Klamár Balázs, történész

Tudod, ki tervezte az első heli-
koptert? Melyik magyar játékunk 
világhírű? Kíváncsi vagy, hogyan 
működik a fényképezőgép? Szeret-
nél játszani a Csodák Palotájában? 
Ha mindez érdekel, és elmúltál 10 
éves, tölts velünk egy hetet július 
7. és 11. között a Találmányok, fel-
találók táborában! 

Esetleg tudod, hol van Zúzmaragyarmat, 
 Datolyapart vagy Egérország? Szeretnél kalan-
dozni a Szélkirálynő legénységével? Érdekel, 
hogyan lehet hajót építeni, saját szentjánosbo-
gár-lámpást készíteni? Ha minderre kíváncsi 
vagy és már 6 éves vagy, akkor tarts velünk 
június 23. és 27. között a Rumini Aszódon tá-
borba! 

A táborok napközis jellegűek, a foglalkozá-
sok reggel 8-tól délután 16 óráig tartanak.

játék!
Táborainkhoz kapcsolódóan játékot hirde-
tünk. Az AVKK Könyvtárának előterében 
könyveket fogunk elhelyezni, amelyek témá-
jukban a táborokhoz kapcsolódnak. A köny-
vek mellett található lesz egy feladatsor. A 
feladatok helyes megoldását a Könyvtárban 
kérjük leadni.

A játék április 22-én indul és június 15-én 
zárul.

táborozz az aszód VárosI kulturálIs közPoNtbaN!

A további részletek megtalálhatók honlapunkon (avkk.hu) és közösségi oldalunkon (facebook.com/AszodVarosiKulturalisKozpont).

üNNePI taVaszköszöNtő 
Foglalkozások
Április 26., szombat, 10 óra 

Anyák napi kézműves délelőtt minden kicsinek és nagynak
 
A foglalkozás helyszíne: 
Aszód Városi Kulturális Központ Könyvtára
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. 

A részletekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 
(+36) 28 400 606; 
adoryanemese@avkk.hu, gyermekkonyvtar@avkk.hu
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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 évek-
ben 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.

2014. március 14-én – a hagyományoknak 
megfelelően – ünnepi megemlékezéssel indult a 
nap, a tizedik évfolyamosok az 1848-as forrada-
lom 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 résztvevői-
nek. A díjazottak közül néhányan kiselőadással 
is készültek, ezeket az ünnepség után két évfo-
lyam diákjai is megtekinthették. 

 Az ötödik és hatodik évfolyamosok játé-
kos feladatok segítségével ismerkedtek meg az 
is-kolatörténeti múzeum gyűjteményével. A 
programokat – mint minden évben – Bárdossy 
Tí-mea tanárnő koordinálta, a játékokat pedig 
ezúttal Osgyániné Németh Márta tanárnő osz-
tálya, a 10.a vezette. Filip Attila tanár úr és a 10.d 
osztály tanulói idén nemcsak arra vállalkoztak, 
hogy a hetedikeseknek bemutassák az evan-
gélikus templom történetét, de arra is, hogy az 
ebédlőt az iskolai büfé kínálatát sokszorosan 
túlszárnyaló Pilvax kávéházzá alakítsák.

A nyolcadik évfolyamosok a Közlekedési Mú-
zeumban a dualizmus korának technika- és 
kultúrtörténetével ismerkedtek meg, a kilen-
cedikesek pedig az aszódi Petőfi Múzeum ki-
állítá-sait járták végig Asztalos István tárlatve-
zetésével. A nagyobbak számára a gimnázium 
pedagógusai izgalmas előadásokkal készültek. 

Varga Lajos tanár úr a szabadságharc hadtörté-
netével, Szilágyi Zita tanárnő a parlament mű-
ködésével ismertette meg az érdeklődőket. 

Ezalatt a végzős diákok ifj. Rónai Lajos vezeté-
sével magyar népzenére táncoltak a tornacsar-
nokban, majd egy különleges közönségtalál-
kozón 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 közönség-
találkozón résztvevők részleteket láthattak az 
izgalmas előadásból, sőt a szerencsések szín-
házjegyeket 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 közérthe-
tően 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 mun-
kaközösség vezetője, Czok Erzsébet tanárnő 
szervezte. A német nyelven tartott előadások 
után a résztvevők az evangélikus gyülekezeti 
terembe vonultak, hogy meghallgassák a Pe-
tőfi rádióból is ismert Takáts Eszter előadómű-
vész koncertjét.

A Petőfi-nap kora délután a rendezvény ver-
senyprogramjainak eredményhirdetésével zá- 
 rult. A szervezők remélik, hogy a kulturális 
élmények annyi feltöltődést eredményeztek, 
amennyi kitart a következő év márciusáig.

Zeman Csaba

A névadóra emlékeztek

PetőFI-NaP az eVaNgélIkus gImNázIumbaN
Másfél évtizedes hagyomány, hogy a nemzeti ünnep előtt az evangélikus gimnáziumban meg-emlékeznek az 
intézmény leghíresebb tanulójáról, Petőfi Sándorról. 

Továbbjutás a középdöntőbe

CseNgey-s sIker érdeN
Április 11-én pénteken a Csengey iskola alsós csapa-
ta Érden járt, ahol a KINDER + SPORT verseny elő-
döntőjén vett részt sikeresen, továbbjutva a májusi 
középdöntőbe.
Korpásné Erika és Buzásné Erzsike készítették fel a 
lelkes 14 fős csapatot heti rendszerességgel.

Molnár Zsuzsa

Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház országos felügyelője nyitó előa-
dásában elmondta, hogy régi álma valósult 
meg azzal, hogy az evangélikus iskolákban 
tanító történelemtanárok konferenciát szer-
veztek. Kiemelte, hogy ugyan evangélikus 
történelem nincs, de egy evangélikus szelle-
miség mégiscsak átadható annak a tizenöt-
ezer diáknak, akik nap, mint nap megfordul-
nak intézményeikben. Ebben a munkában 
átlagon felüli a történelemtanárok felelős-
sége. A  Külügyminisztérium helyettes ál-
lamtitkári posztját is betöltő előadó szerint 
ennek a szellemiségnek egyszerre kell, hogy 
része legyen a hagyomány tisztelete a moder-
nitásra való nyitottság, valamint a tolerancia. 
Az ügynökmúlttal foglalkozó tényfeltáró bi-
zottság munkáját üdvözölve hangsúlyozta, 
hogy az evangélikus egyház az egyetlen szer-
vezet ma Magyarországon, amelyik követke-
zetesen foglalkozik a pártállami titkosszol-
gálat és az egyház kapcsolatával. 

Mirák Katalin történész, az evangélikus 
tényfeltáró bizottság tagjaként az ügynök-
kérdésre rátérve kiemelte, hogy az igazán 
fontos döntéseket a pártszervek hozták 
meg a kommunista diktatúra idején, nem a 
tartótisztektől eredt a „megfigyelés”. Ezzel 
együtt is a 2005 óta tartó feltárásból látszik, 
hogy a magyar állambiztonság 1945 és 1990 
között az evangélikus egyházi élet szinte 
minden területére beférkőzött. Külön dosz-
sziét kapott a gyermekotthont alapító Ke-
ken András, aki épp a konferenciának helyt 
adó Galga-parti városban érettségizett. 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség 
főtitkára azt mutatta be, hogy a közel 20 
ezer tagot számláló civil szervezet miként 
próbál híd szerepet betölteni a határon túli 
magyar közösségek és az anyaország között. 
Kiemelte, hogy a magyar és történelem 
szakos tanároknak a nemzeti identitás 
kialakítása szempontjából kulcsszerepe 
van. Csáky Csongor örömmel számolt be 
arról, hogy a Rákóczi Szövetség tagjainak 
közel fele középiskolás, az évente ezer 
új belépő átlagéletkora pedig 21 és fél év. 

A szervezet alapértékeinek a kereszténység 
mellett a nemzeti összetartozást említette 
meg a főtitkár.

Dr. Katona András történész a történelem 
tantárgy helyét mutatta be az új Nemzeti 
Alaptantervben. Fekete Bálint, az ELTE 
történész-doktorandusza a filmhíradók 
szerepére fókuszált előadásában, arra a kér-
désre keresve a választ, hogy a tanórákon 
miként használható ez a forrástípus.

Debrődiné Dobóczy Mária, az Aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnázium történe-
lemtanára arról beszélt, hogy a helyi tan-
tervekben miként szerepeltethető az iskola- 
és helytörténet. Kiderült, hogy Aszódon a 
történelemtanárok a tantervben szabadon 
felhasználható órakeretet a Galga-mente, a 
város és az iskola történetének megismer-
tetésére szánják, ezzel is azt üzenve, hogy a 
lokálpatrióta elköteleződés érték. 

Koncz István és Rácz Zoltán szintén az 
aszódi evangélikus középiskola tanárai-
ként kaptak szót. Mindketten egy országos 
pályázat iskolai tapasztalatairól számoltak 
be. Az „Emlékpontok mondd el, hogy tud-
juk!” elnevezésű projektben 69 magyaror-
szági középiskola vett részt 2010 és 2011 
folyamán. Az  elkészült 3200 interjúból 
ötvenet az aszódi evangélikus középisko-
la diákjai készítettek Debrődiné Dobóczy 

Mária, Koncz István, Rácz Zoltán és dr. 
Péterfi Gábor koordinálásával.

Koncz István – aki a konferenciának helyt 
adó intézmény igazgató-helyetteseként a 
házigazda szerepét is betöltötte – az inter-
júk készítésének kulisszatitkaiba avatta be 
a hallgatóságot: milyen volt a munkameg-
osztás a projektben résztvevő történelemta-
nárok között, hogyan sikerült a kiválasztott 
diákokat bevonni ebbe az izgalmas vállal-
kozásba. Rácz Zoltán – egy rövid beját-
szással kezdte előadását. Az  interjúrészlet 
azt mesélte el, hogy egy kilencven év felett 
járó idős asszony miként emlékezik visz-
sza az első bécsi döntésre. Az  oral history 
módszertanát követő pályázat nem írta elő 
kötet szerkesztését, az aszódi evangélikus 
iskolában azonban könyv született e 
vállalkozásból, címe: A  huszadik század 
emlékezete a Galga mentén.

A  nyolc előadást kiscsoportos beszélgetések 
követték, zárásként pedig a csoportvezetők 
összegezték az itt elhangzottakat. Ebből kide-
rült, a jelen lévő pedagógusok igénylik, hogy 
évről évre legalább egy alkalommal találkoz-
zanak, s kicseréljék tapasztalataikat hivatásuk 
főbb kérdéseiről.

dr. Péterfi Gábor

Először találkoztak az evangélikus iskolák történelemtanárai 

átlagoN FelülI Felelősség
Április 4-én Aszódon került megrendezésre az evangélikus iskolák történelemtanárainak első konferenciája. 
Az első ízben, hagyományteremtő jelleggel megszervezett tanácskozáson dr. Péterfi Gábor tantárgygondozó, 
a program szervezője köszöntőjében a szakmai párbeszéd fontosságát emelte ki. Utalt arra, hogy tavaly 
ősszel tantárgygondozói kinevezését követően ennek jegyében tartotta fontosnak felkeresni az evangélikus 
iskolák munkaközösség-vezetőit. Regionális találkozók keretében, az ország öt pontján vitatták meg a 
történelemtanítással kapcsolatos főbb kérdéseket. Részben az itt felmerülő témák adták a keretét az aszódi 
tanácskozásnak. 

Fotó: Rácz Zoltán

Fotó: Rácz Zoltán
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szítésével Kovács Ferenc szobrászművészt bízták 
meg, aki piroxén-andezit kőből faragott portréjá-
ban a gimnáziumot elhagyó dacos, lázadozó ka-
masz költőt formázta meg. Aszód második Petőfi 
szobra előtt, 1972. október 28-án, az országosnak 
számító ünnepségen Cseterki Lajos, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának a titkára 
mondott szoboravató beszédet. Az  ugyanezen 
a napon, a Petőfi Múzeumban megnyitott új ál-
landó kiállítás részeként állították fel Rózsa Péter 
szobrászművész kisalakú Petőfi portréját, mely 
azóta is a múzeumi kiállítás részét képezi.

A harmadik köztéri aszódi Petőfi szobrot a vá-
ros egykor büszkeségének számító Petőfi Lakta-
nyában állították fel, mégpedig a költő Aszódról 
való távozásának 150. évfordulóján. Pálfy Gusz-
táv szobrászművész fehér műkő posztamensen 
álló Petőfi portréját 1988. augusztus 13-án, szép 
ünnepség keretében leplezték le. A  Laktanya 
bezárása után a szobor (Sztán István koráb-
bi laktanyaparancsnok kezdeményezésére – a 
szerkesztő megjegyzése) méltó helyre került: 
2006-ban az Evangélikus Egyház Petőfi Sándor 
Gimnázium szép új épületének a kapubejárója 
mellett állították fel, ahol a névadó – mintegy – 
példát állítva fogadja a belépő diákokat, tanáro-
kat és az iskolát felkereső szülőket, vendégeket.

A.I.

Várostörténet Hitélet

Az  1875. február 18-án megjelent Vácz-vidéki 
Lap közölte Ompoly M. Ernő újságíró írását, aki 
Aszódon tett látogatásáról számolt be. A kiegye-
zés utáni években már nem volt tilos az 1848/49-
es szabadságharcról, az abban szereplőkről írni, 
megemlékezni. Éppen ezért Ompoly meglepve 
tapasztalta, hogy sem a mezővárosban, sem a 
Podmaniczky bárók és a helyi polgárság által 
támogatott evangélikus algimnáziumban, mely 
akkor virágkorát élte, az iskola híres diákjáról, 
a forradalom és szabadságharc lánglelkű költő-
jéről, Petőfi Sándorról semmiféle emléket nem 
őriznek. Ezért újságcikkében javasolta Aszód 
város közönségének, hogy emléktáblával jelöl-
jék meg özv. Neuman Frigyesné Fő utcai házát 
(akkor még állt a mostani Kossuth Lajos utca 5. 
szám alatt), ahol a jómódú szabadszállási mészá-
ros és bérlő Petrovics István Sándor fia, három 
évig „kosztosdiákként” lakott. 

A  felvetésre az algimnázium akkori igazga-
tó-tanára, a kiváló Csengey Gusztáv a lap már-
cius 14-i számában válaszolt. Örömmel fogadta 
a felvetést, ám azt javasolta, ne a lakóházat, ha-
nem azt az iskolát jelöljék meg emléktáblával, 
ahol a költő három évig tanult. A  javaslattal 
az algimnáziumot irányító testület, az Iskolai 
Bizottság is foglalkozott, melynek eredménye-
ként – az akkori helyi és környékbeli „notabili-
tások” részvételével – május 14-én megalakult a 
Petőfi-bizottság,. A  tekintélyes bizottság szer-
vezőmunkája eredményeként elkészült a ma is 

látható emléktábla, amit május 26-án nagy ün-
nepség keretében helyeztek el a régi gimnázium 
(napjainkban Petőfi Múzeum) falán. 

Ezzel az eseménnyel kezdődött el Aszódon 
a Petőfi-kultusz, mely az eltelt 139 év alatt, 
a lelkesedés kisebb-nagyobb lobogásával, 
mind a mai napig tart. A kultusz sokrétű te-
vékenységéből, eseményeiből e cikk kereté-
ben az aszódi Petőfi szobrok létrehozásának 
a történetét mutatjuk be.

A  lendületesen fejlődő Budapest vezetése a 
századvégi nemzeti felbuzdulás hatására hatá-
rozta el Petőfi Sándor szobrának a felállítását. 
A kor neves szobrásza, Izsó Miklós kapta a meg-
bízást, ám bekövetkezett halála után Huszár 
Adolf szobrászművész fejezte be a Duna parton, 
1882-ben felállított nagyléptékű alkotást, mely 
kezdettől fogva a magyar politikai és kulturá-
lis közéletnek folyamatosan és napjainkban is 
kiemelkedő színtere. Az  esemény az egész or-
szágra hatást gyakorolt, és számos városban, 
de kisebb településekben is az eltelt bő száz esz-
tendőben sorra állították fel a magyar költészet 
legnagyobb alakjának a szobrát. E mozgalom-
ban Aszód is bekapcsolódott, amikor 1894-ben 
megalakították a Szoborbizottságot. Díszelnö-
ke Sárkány Sámuel bányakerületi evangélikus 
püspök, Petőfi egykori aszódi diáktársa volt. 
A  bizottság közadakozásból képzelte el a mű 
felállítását. Megbízási tárgyalást kezdtek Tóth 
András (Tóth Árpád költő édesapja) debreceni 

szobrászművésszel, aki gipsz-tanulmányában a 
kezében vándorbottal és kalapjával búcsút intő 
költőt ábrázolta. A pénz nagyon lassan gyűlt, és 
amikor már pislákolt a remény, hogy megkezd-
hetik a szobor felállítását, jött az I. világháború 
és elsöpört minden szép, békés kezdeménye-
zést. A háborút követő nehéz gazdasági és po-
litikai évek, majd a rövid fellendülést követő 
világgazdasági válság ideje alatt fel sem merül-
hetett a szoborállítás gondolata. 

Az  aszódi Petőfi-kultusz éltetője kezdettől 
fogva a település büszkesége, az evangélikus 
középiskola volt. A  messze földön híres isko-
lának olyan igazgatói voltak, mint Csengey 
Gusztáv, Dr. Osváth Gedeon, Dr. Oravecz 
Ödön, akik iskola- és irodalomtörténeti ku-
tatásaikkal, publikációikkal élen jártak Petőfi 
Sándornak, az aszódi diáknak, a nagy költő 
szellemének megőrzésében, a fiatalság neve-
lésében. Az  1930-as évek közepétől, amikor 
az Aszódi Petőfi Sándor Evangélikus Főgim-
názium virágkorát élte, ismét előtérbe került 
a Petőfi szobor felállítása. A  főgimnázium 
nemcsak a nagyközségnek, hanem az egész 
Galga vidéknek, és a dél-nógrádi területeknek 
egyetlen, jó színvonalú középiskolája volt, ahol 
az idők múlásával egyre többen végeztek, vál-
tak magasan képzett emberekké, az intézmény 
társadalmi-kulturális hatása és rangja jelentős 
mértékben növekedett. Ennek köszönhetően a 
közadakozásra bíztató felhívás eredményesnek 
bizonyult, elegendő pénz gyűlt össze a szobor 
felállításához. A szobor alkotója az iskola egy-
kori diákja, Aszód szülötte Morzsa-Morhardt 
Gyula (1907-1945) szobrászművész volt. A köl-
tő bronzba öntött, előre tekintő, a jövő nagy fel-
adatainak megoldására induló alakját, minden 
idők aszódi diákjainak a példaképének szánta 
rövid életének legnagyszerűbb alkotásával a 
művész. Az  szobor leleplezésére 1939. május 
21-én, nagy érdeklődés mellett került sor, ami-
kor is D. D. Raffay Sándor bányakerületi püs-
pök tartott gondolatgazdag avató beszédet.

Petőfi Sándor születésének 150. évfordulója al-
kalmából országos ünnepségsorozatra került sor. 
A  Pest Megyei Petőfi Emlékbizottság úgy dön-
tött, hogy a Petőfi Múzeum új állandó kiállításá-
nak a megnyitásával egy időben, a múzeum előtti 
parkban Petőfi szobrot állítanak fel. A mű elké-

Várostörténeti tanulmány

PetőFI szobrok aszódoN
Az aszódi Petőfi szobrok története szoros kapcsolatban áll a városban 
1875-től kialakult Petőfi-kultusszal.
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Kulturális portré

- Miért választottátok a színészi pályát?
Vas Judit Gigi: Folyamatosan újabb és újabb 

okokat találunk arra, hogy miért is ezt a pá-
lyát választottuk. A kiinduló okot nem tudom 
megmondani, csak éreztem, hogy itt van a 
helyem. Amikor felvettek az egyetemre, nagy 
megnyugvás volt bennem, és ez azóta is tart. 
Tudom, hogy jó helyen vagyok. 

– A János vitéz próbáit videokamerával rög-
zítették, a felvételeken az előadás résztvevői 
mesélnek az élményeikről. Nektek mi oko-
zott nehézséget, és mi volt a legnagyobb él-
ményetek a próbák során?

VJG: Az elején például ez is furcsa volt, hogy 
végig kamerával vették a próbákat. Mindig 
voltak nehézségek. A vége felé nehézzé vált, 
hogy az előadásban kisgyerekek is szerepelnek, 
és miközben a színpadon vagyunk, velük is vé-
gig kapcsolatot kell tartanunk. A legnagyobb 
élményem az volt, amikor először megláttuk 
Tündérországot. Most is ez a kedvenc részem.

Janka Barnabás: Számomra az okozott ne-
hézséget, hogy párhuzamosan játszottunk a 
próbafolyamat alatt, és viszonylag későn ke-
rültünk fel a nagyszínpadra, hogy ott is pró-
báljunk. Emlékszem, viccesen sikerült, mert 
én megyek ki a betyárjelenetből utoljára, és 
én jövök be először mint huszárkapitány. Be-
bicikliztem, és teljes odaadással énekeltem, 
aztán hátranéztem, és egyetlen huszár sem jött 
utánam. Utána viszont, mikor már „bepróbá-
lódott”, az volt a legnagyobb élmény, mikor 
kijöttünk mind a tizenöten.

– Milyen érzés fiatal színészként a Nemzeti 
Színházban játszani?

VJG: Szerintem egy színész számára Ma-
gyarországon az egyik legnagyobb dolog a 
Nemzeti Színházban játszani. Nagyon sokat 
jelent nekünk.

JB: Nekem két álmom vált valóra egyszerre. 
Az egyik, hogy Vidnyánszky Attilával dolgoz-
hassak, mert láttam a korábbi rendezéseit. A 
másik az volt, hogy a Nemzeti nagyszínpadán 
szerepeljek.

– A János vitéz után lesz még lehetőségetek a 
Nemzeti Színházban játszani?

VJG: Hamarosan egy újabb munka indul el, 
még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz. Ezt is 
Vidnyánszky tanár úrral fogjuk csinálni.

–  A kritikák azt írják, hogy a János vitéz 
családi előadás. Ti melyik korosztálynak 
ajánljátok?

JB: Ezt az előadást bárkinek ajánljuk. Több 
korosztályból volt tesztközönségünk. A 8 éves 
ismerőseim nagyon élvezték, de a 87 éves nagy-
mamám szintén eljött, és neki is nagyon tetszett.

VJG: Én is azt gondolom, hogy minden 
korosztály számára ajánlott. A János vitéz a 
szerelemről szól, ez a téma örök, és minden-
kinek szól.

– Van szerepálmotok?
JB: Az egyik Lucifer, Az ember tragédiá-

jából, már gimnazista korom óta. A másik, 
amit nagyon szívesen megcsinálnék egy-
szer, az Shakespeare Coriolanusa, illetve 
Torvald, Ibsen Nórájából. Ez a három sze-
rep foglalkoztat.

VJG: Nekem nincs konkrét szerepálmom, 
bár néhány nagy női szerep, például Shakes-
peare Júliája, nyilván engem is foglalkoztat.

– Van lehetőségetek filmszerepeket vállalni? 
Mit játszanátok szívesen?

JB: A film és a színház között úgy tudnám a 
különbséget megrajzolni, hogy a film olyan, 
mint egy sprintfutás, rövidebb idő alatt kell 
lerakni valamit, a színház pedig egy maraton, 
ott egy éven keresztül kell megcsinálni ugyan-
azt a szerepet. Úgy gondolom, nekem most a 
színházban van feladatom.

VJG: Reméljük, lesznek lehetőségek.

– Az iskolában éppen a márciusi ifjakra em-
lékezünk. Számotokra mit jelent március 
tizenötödike?

JB: Nekem Petőfi Sándor az egyik kedvenc köl-
tőm, Radnóti és Ady Endre mellett. Ady Endrét 
tudom idézni: „Csak akkor születtek nagy dol-
gok, Ha bátrak voltak, akik mertek.” Nekem ez 
a verssor tükrözi azt, amit március tizenötödike 
jelent. Töltsön el mindenkit büszkeséggel, hogy 
a márciusi ifjak hazájában élhetünk!

Beszélgetés a Nemzeti Színház fiatal színművészeivel

„töltsöN el mINdeNkIt büszkeséggel,  
hogy a márCIusI IFjak hazájábaN élhetüNk!”
2014. március 14-én a Nemzeti Színház nemrég bemutatott János vitéz című előadásának két fiatal színmű-
vésze, Vas Judit Gigi és Janka Barnabás látogatott el az aszódi evangélikus gimnáziumba. A közönségtalálko-
zó után Sümegi Boglárka és Demján Gréta beszélgetett velük.

Euró-party és

tEstvérvárosi találkozó
2014. május 10. 1400-2200

14.00-18.00: Főzőverseny  (helyfoglalás 12 órától
14.00-14.30: paMi fúvószenekarának koncertje
14.30-15.00: paMi ifjúsági tánccsoportjának bemutatója
15.00-15.15: polgármesteri és országgyűlési képviselői köszöntők
köszöntőt mond: sztán istván aszód polgármestere
      anton ardelean tótmogyorós polgármestere
      vécsey lászló aszód (pest m. 6. sz. választóker.) országgyűlési képviselője
15.15-15.30: könyvtárlakók tánccsoportjának bemutatója
15.30-17.00: Cimbaliband koncert
17.00-18.00: operett és musicalgála
18.00-19.00: vándorok táncszínház: Made in Hungária című előadása
19.00-19.30:  Főzzünk együtt!  a főzőverseny eredményhirdetése
19.30-22.00: Dance trió koncertje és utcabál 

PROGRAM
Fotó: Czeczó Krisztián
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Helyi társadalom Kulturális élet

Erről a klubról beszélgettem Márta Bettiná-
val, a Kistérségi Gondozási Központ Család-
segítő Szolgálatának családgondozójával, aki 
elmondta, bár elsősorban a kényszer szülte a 
klubot, a tagok egy idő után mégis igazi közös-
ségként működnek.

– Jó érzés látni, ahogy megosztják az álláske-
resés, a tesztírások, interjúk tapasztalatait és 
segítik egymást. A  közös téma természetesen 
az álláskeresés. Nekünk pedig a klub működ-
tetőjeként az a feladatunk, hogy egyfelől esz-
közt - számítógépet, telefont, internetet - biz-
tosítsunk az ügyintézéshez, másfelől segítsünk 
az álláskeresés menetének elsajátításában. 
Amikor egy-egy lehetőség mutatkozik, nem 
én, hanem a klubtagunk bonyolítja a tárgya-
lás menetét, vagyis ő írja meg az önéletrajzot, 
egyeztet telefonon, illetve megy el az állásin-
terjúra. Segítséget természetesen kap, hiszen 
előtte és utána is végigbeszéljük a folyamatot. 
A  hangsúly azonban az önállóságon van – 
emelte ki a családgondozó. 

A klub 2006-ban alakult. Jelenleg két helyszí-
nen is a keresők rendelkezésére áll. Pénteken-
ként 10-től 12-ig a Falujárók úti lakótelepen, 
keddenként 9 és 12 között a Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtár részlegében működik. Al-
kalmanként 5-10 fő látogat el a foglalkozások-
ra, de volt, amikor 45 fő igyekezett elférni. 

– A munkaerőpiac nagyon hektikus. Év elején 
, nyár közepén szokott pangás lenni, míg húsvét 
és karácsony előtt jóval több az álláslehetőség 
– avatott be a részletekbe a családgondozó. – 
Most a közmunkaprogram adott a szokottnál 
jóval több lehetőséget. A tagok a működésünk 
8 éve alatt azt is megszokták, hogy általában 
3-5 hónapra tudnak munkaviszonyt létesíteni. 
Utána egy-két hónap szünet, majd újabb klub-
tagság, és álláskeresés következik.

A  klubot jellemző módon a szakmunkás- 
vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők keresik fel, ők azok, akik általában 
nem rendelkeznek otthoni számítógéppel, ne-

hezen boldogulnak a programok kezelésével, 
vagy éppen nincs pénzük utazási költségre, 
internethasználatra. Ám az is előfordul, hogy 
érettségivel, főiskolai diplomával rendelkezők 
fordulnak segítségért. A beszélgetés elkészíté-
sekor Bettina éppen egy fiatal bagi érettségi-
zett hölgynek segített motivációs levelet írni, 
aki második szakmájában, könyvelőként pró-
bál elhelyezkedni. 

Állásajánlatokhoz nemcsak internetről jut-
nak hozzá a klubtagok. A Családsegítő Szolgá-
lat napi kapcsolatban van a Pest megyei Mun-
kaügyi Központtal. A  Hatvani Munkaügyi 
Kirendeltség szintén nagyon együttműködő, 
rendszeresen küldenek állásajánlatokat tar-
talmazó listát, megkönnyítve ezzel a keresést. 
Ritkán, de az is előfordul, hogy egy cég jelent-
kezik be azzal, munkaerő-toborzást kíván tar-
tani, jelentkezőket keres. 2006-és 2012. között 
a Kontakt Alapítvány pályázatok segítségével 
szintén besegített a családsegítő munkájába. 
Számítógépes képzést, nyelvtanfolyamot tar-
tottak, illetve más OKJ-s képzésekhez közve-
títettek klubtagokat. Mára ez a lehetőség meg-
szűnt, a kapcsolat azonban nem szakadt meg, 
az alapítvány továbbra is rendszeresen küld 
álláslistákat. Ugyancsak nagy segítséget jelent, 
hogy a Családsegítő Szolgálaton keretén belül 
működik jogi tanácsadás, illetve pszichológus 
segítségét is igénybe lehet venni.

Arra a kérdésre, hogy milyen ma egy ideális 
munkaerő, Bettina gyors választ tudott adni. 
Eszerint az illető gyorsan el tudja viselni a vál-
tozásokat, több műszakot tud vállalni, és nem 
tesz föl sok kérdést, csak végzi a munkáját. 

Arra a kérdésre, hogy az Álláskereső Klubnak 
van-e sikertörténete, Bettina széles mosolya a 
válasz. Természetesen több is van, de egyet ki-
emelt: az illető – nevezzük F. úrnak – rokkant-
nyugdíjas volt, ám kirakták a rendszerből, és 
csak rehabilitációs segélyt hagytak neki, amiből 
nem tudott megélni. Hosszú hónapokig járt a 
klubba, de soha nem telefonált, csak figyelte a 

többieket. Mint később kiderült, szedte be azo-
kat az információkat, amit hasznosnak gondolt. 
Aztán egyszercsak fölkapta a telefont, tárgyalt 
egy vezetővel, és annak az egy beszélgetésnek a 
segítségével elhelyezkedett. Később az a mun-
kahely megszűnt, a jelenet azonban sikeresen 
megismétlődött: F. úr egy újabb telefont köve-
tően ismét munkába állhatott. 

Időközben megérkezett F. úr, aki szívesen be-
szélt a keresés időszakáról. Mint mondta, ma 
is szívesen lejárna a klubba, ám délelőttönként 
dolgozik, így nincs erre módja. A tagságára jó 
szívvel emlékszik vissza, mert sokféle segít-
séget kapott, és igyekezett el is fogadni min-
dent. Tudta, hogy minden, amit megtanulhat, 
előbb-utóbb a javára válik. Az  álláskeresés 
sikeressége szerinte azon múlik, hogy az ille-
tőnek van-e önbizalma, és tudja-e sugallni a 
munkát kínálónak, hogy ő akarja azt az állást. 
Akinek pedig már van munkahelye, annak azt 
kell szem előtt tartania, hogy a másnapi mun-
kalehetőségért aznap kell megdolgozni. 

R. Z. 

Álláskeresők Klubja: az állásszerzés a közös cél 

a másNaPI muNkalehetőségért  
azNaP kell megdolgozNI
Ha valaki a klub szó jelentésére keres rá a szótárban, azt fogja olvas-
ni, hogy ez társadalmi érintkezésre, politikai, tudományos vagy művé-
szeti kérdések megvitatására, sportolásra létrejött társaskört jelent. 
Az első klubok Angliában, a XVI. században jöttek létre, és manapság is 
itt működik belőlük a legtöbb. A városunkban működő Álláskeresők Klub-
ja korántsem e tevékenységek végrehajtására szerveződött, ám egy do-
logban mégis egyezik a többi közösséggel: van közös célja a tagoknak, 
mégpedig az állásszerzés. 

VáltozIk az 
orVosI ügyelet 
teleFoNszáma! 

2014. május 1-től az alap-
ellátási ügyelet a következő 

számokon hívható:

Ügyeleti hívószám:  
(+36) 1 301 6969

Mentőszolgálat / mentési 
hívószám: 

104

gyógyszertárI 
ügyelet
Szombat:  8.00–12.00
Vasárnap: 9.30–11.30
Páratlan hétvégén: Városi Gyógyszertár
 Szabadság tér 2. (+36) 500 015
Páros hétvégén: Szent István Patika
 Kondoros tér 49. (+36) 400 552

Hirdessen az Aszódi Tükörben, a 
város ingyenes közéleti havilapjában!

A hatvani ütközetben megsebesült Miskolczy 
Sándor huszárkapitány ugyanis néhány nap-
pal a csatát követően itt halt meg a Podmanicz-
ky kastélyban berendezett alkalmi kórházban. 

A temetőben ebből az alkalomból április 10-
én tartott megemlékezésen a Himnusz elhang-
zását követően Szénási Zsófia, a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium diákja szavalta el Petőfi Sándor, A 
Huszár című versét, majd Sztán István polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket. A város 
első embere örömét fejezte ki, hogy immáron 
25. esztendeje emlékeznek meg az aszódiak a 
hős katonáról, illetve gondozzák a sírját. 

Ünnepi beszédet ezúttal Csobán Attila, a 
Petőfi gimnázium igazgatója mondott, mely-
ben felelevenítette a korabeli eseményeket, 

majd arról beszélt, a hős elődök  emlékének 
megőrzése az utódok kötelessége. De feladat 
az is – emelte ki a szónok –, hogy gyermeke-
inket megtanítsuk a múlt tiszteletére. Ennek 
megismerése és megbecsülése nélkül ugyan-
is elképzelhetetlenek a jövőbeli sikerek. 

A múlt megidézése a Városi Nyugdíjasklub 
Hagyományőrző Csoportjának fellépésével 
folytatódott, ők ugyanis Kossuth-nótákkal 
készültek. A megemlékezés koszorúzással 
ért véget. 

Rácz Zoltán

Aszód hősi halottja

mIskolCzy sáNdor huszárkaPItáNyra emlékeztüNk
Bár Aszódon az 1849-es szabadságharc idején nem zajlottak csaták, egy , a legdicsőségesebb időszakhoz,a 
tavaszi hadjárathoz köthető hősi halott mégis nyugszik a város temetőjében.

Tomaji Attila, Zebegényben élő, 
többkötetes költő volt a vendége 
a Városi Könyvtárnak a Költészet 
Napján. A rendezvény a Podma-
niczky Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény növendékeinek – Dian 
Kinga, Mc Fegan Rebeka, Vanyó 
Ingrid, Vanyó Vanda – műsorával 
kezdődött. Később kiderült, hogy 
a ráhangolódás eme módja kitűnő 
választás volt a rendezők részéről, 
ugyanis bár a vendég maga nem 
zenél, de a fia ígéretes zenei tehet-
ség, így sokszor szól zene náluk is. 

Sajnos méltatlanul kevesen vettek részt ezen a 
Nagy Judit könyvtáros által vezetett beszélge-
tésen, pedig igazán izgalmas kérdések vetőd-
tek föl a vendég költészetével kapcsolatban, 
például az, hogy miért vannak mottók a köl-
teményei előtt, hogyan születnek a versei, vagy 
például hogyan választja ki a köteteinek borí-
tóit. Szimpatikus embert ismerhettünk meg 
Tomaji Attilában, érdemes rákeresni verseire a 
világhálón. Ízelítőül álljon itt egy:  

épp úgy

Szépek Zebegény utcáin a szántásarcú öregek,
Az a néhány botladozó, ki még itt-maradt.
Örülnek fodros víznek, langyos napnak,
S álldogálnak, mint távolodó ég alatt a hegyek.

Álldogálnak estefelé a kocsma előtt,
Utolsó pohár a kézben, szájuk kicsit remeg.
Hamar átjárja az alkohol gyönge testüket,
Nem jut több húsra, kenyér van s tavalyi befőtt.

Nem jut eszükbe zeneszó, tánc, az a régi szerelem,
Ahogy feküdtek a parton, öleltek falombok alatt.
Nincs meg az íze már annak a letűnt nyárnak,
Elúszott a hosszú vízzel, lehullott lágy levele. 

Elúszott az ég is, makacs felhői sötétbe vesznek,
Kihunynak a színek, elmosódnak a vitorlák.
Pár szál cigaretta maradt, könnyű bor s a pohár,
És semmi más, csak szív körüli tompa neszek.

És elcsoszognak. Elhívják az apákat a fák.
Sárba merült testükön átszaladnak a gyökerek.
S mint megunt játékot a sírok közt játszó gyerekek,
Épp úgy ejti ki tenyeréből őket a világ –

IrodalmI Csemege a költészet NaPjáN

köszöNet!

A nyárádszeredai Bekecs 
Táncegyüttes ezúton köszöni 
Önöknek az értük való szorí-
tást és a kapott közönség-
szavazatokat.
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Sport Mozaik

aszód FC - Verõce se 1-1 (1-0) 
Gólszerző: Kovács Kristóf
Az Iklad elleni rangadó elvesztése után újabb ne-
héz mérkőzés várt a csapatra, hiszen a jó erőkből 
álló és mumusnak számító Verőce csapata láto-
gatott városunkba, egy igazi nagy névvel, Kosz-
ta Jánossal a kapujában. Jól kezdte a mérkőzést 
a hazai csapat, az első negyedóra végén Kovács 
Kristóf beadása a középen helyezkedő társak he-
lyett a veterán Kosztát meglepve a hálóba hullott 
(1-0). A 20. percben Késdi Gábor fegyelmezetlen-
sége miatt nehéz helyzetbe került a csapat, mivel 
reklamálás miatt a kiállítás sorsára jutott, 70 perc 
emberhátrányra kárhoztatva a csapatot. Át is vet-
ték az irányítást a vendégek. A mieink  veszélyes 
kontrákkal próbáltak operálni, a félidőben azon-
ban már nem született több találat. Sajnos a má-
sodik félidő elején az oly kritikus első negyedórát 
nem sikerült átvészelni, és az 50. percben egy jól 
eltalált lövéssel egyenlített a Verőce (1-1). A meccs 
hátralevő részében Téglás kapus több nagy vé-
déssel járult hozzá, hogy csapatunk itthon tartsa 
az egyik pontot a remek ellenféllel szemben.

Isaszeg se - aszód FC 1-3 (0-0) 
Gólszerzők: Domján Norbert, Tóth Levente, 
Miklósi Tamás
Március utolsó hétvégéjén került sor csapatunk 
isaszegi vendégjátékára. Két nyeretlen mérkőzés 
után fontos volt, hogy ezúttal sikerüljön begyűj-
teni a három pontot. Ennek szellemében lépett 

pályára az együttes. Az első helyzet a szülinapját 
a találkozó napján ünneplő Kovács Kristóf  (Isten 
éltesse ezúton is) előtt adódott, fejesét bravúrral 
hárította a vendégek kapusa. A félidő hátralevő 
részében kiegyenlített, sportszerű mérkőzést lát-
hattak a kilátogató nézők, gólt azonban nem. A 
második játékrészben Dobes Attila kettős cseré-
vel próbált belenyúlni a mérkőzésbe és ezt remek 
érzékkel tette, hiszen a csapat játéka feljavult és ez  
gólokban is megnyilvánult. Az 53. percben Ko-
vács beadását csapatunk kapitánya, Domján Nor-
bert fejelte a kapuba (0-1). Két perccel később pe-
dig Tóth Levente szintén fejjel talált a kapuba (0-2). 
Megnyugodni azonban nem lehetett, hiszen egy 
védelmi megingást kihasználva szinte azonnal 
szépíteni tudott az isaszegi csapat (1-2). Ezután fö-
lénybe is kerültek, de szerencsére egy mintaszerű-
en végigvitt kontratámadás után Miklósi Tamás 
eldöntötte a három pont sorsát (1-3).

kismaros se - aszód FC: 1-3 (0-2) 
Gólszerzők: Miklósi Tamás (2), Késdi Gábor
Április elején a bajnokság 6. helyén tanyázó Kis-
maros otthonába látogatott az Aszód FC csapata. 
A mieink már az összecsapás elejétől támadólag 
léptek fel, aminek meg is lett az eredménye. A 13. 
percben  Miklósi Tamás bombagóljával megérde-
melten kerültünk előnybe (0-1). Ezután is kézben 
tartotta a csapat a találkozót és 30. percben Mik-
lósi Tamás egy remek szabadrúgásgóllal kétgólos-
sá növelte az előnyt. (0-2). Az első félidőben több 

említésre méltó momentum már nem történt, így 
nyugodtan vonulhattak az öltözőbe a srácok. Saj-
nos túlságosan nyugodtak voltak, ami megbosz-
szulta magát, hiszen az első kismarosi támadás 
góllal végződött.  Nagy nyomás nehezedett ka-
punkra, de a védelem jól állt a lábán és az  egy hét-
tel ezelőtti meccshez hasonlóan  egy remek kontra 
végén sikerült bebiztosítani a három pontot. A 
mezőny legjobbja, Miklósi adott középre,  Késdi 
Gábor pedig a kapuba fejelt (1-3). Nagyon fontos 
találkozón sikerült begyűjteni a három pontot.

Csapatunk a 22. fordulóban szabadnapos volt. 
Jelenleg a tabella 5. helyén állunk,  4 pontra a 
dobogós helytől. Folytatás az utolsó helyezett 
Püspökhatvan otthonában, ahol újabb lépést 
tehetünk a 3. hely felé. 

utánpótlás:
U 21: Az U21-es csapat 5 fordulót követően 3 

győzelemmel  1 döntetlennel és 1 vereséggel a 
8 csapatos bajnokság 3. helyén áll.

U15: Az U15-ös csapat 12 fordulót követően 
5 győzelemmel és 7 vereséggel a 10 csapatos 
bajnokság 7. helyén áll.

U14: Az U14-es csapat 8 fordulót követően 3 
győzelemmel 1 döntetlennel és 4 vereséggel a 7 
csapatos bajnokság 3. helyén áll.

Köszönet az információkért az aszodfc.hu-nak 
Hajrá Aszód!

3 meccs, 7 pont

toVábbra Is VerseNybeN a dobogóért
Remek hónapok tudhat maga mögött az Aszód FC. Két idegenbeli győzelemmel és egy hazai döntetlennel to-
vábbra is reális esély van ez első három hely valamelyikére. A felnőttek mellett az ifjúsági csapatok számára 
is beindul a nagyüzem.

„Ha igazán szereted a természetet, …” (Vincent Van Gogh)

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (első rész), zárt betű: G  12. … Margit, Kossuth-dí-
jas énekesnő  13. Kérdőszó  14. Verdi operája  16. Európai állam  18.Erdei vad  20. Nitro-
gén  21. Kóla azonos betűi  22. Író, tábornok (Máté)  23. Técé  25. Dehogy!  26. Észak  27. 
Édesség  30. Tova  31. 3,14  33. A magból fejlődik  34. Oxigén  35. Kén  36. Igevégződés  
37. Szemeted egynemű hangzói  41. Esztendő  43. Spanyol autójel  44. EMA  46. Arra 
keverve!  48. Virág  51. Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész, színész volt (László)  
52. Női név  54. Női név  56. Cukrászatban és az asztalosiparban is kedvelt növény 
Függőleges: 1. Méter  2. Spanyol sziget  3. Tenisz csillag (Rafael)  4. Néma Dani!  5. 
Rege közepe!  6. Női név  7. Kórház jele  8. Osztrák-Magyar Monarchia röv.  9. Felfelé 
kúszó, fásszárú növény  10. Hímnemű ló  11. … a viking (Terry Jones filmje)  14. A 
gondolat folytatása (második rész)  15. Angyal rang  17. Állatok terelésére használt 
csattogó eszköz  19. Esti táplálék  24. Kacsa betűi, keverve  28. Győzelem  29. Jód  30. 
Egye!  32. Római 1  33. Római 100  38. Végtelen Zrínyi!  39. Egzotikus gyümölcs  40. 
Befed  42. Ütő  43. Kutya  45. Hagymájáról híres  47. Erre fele!  49. RIR  50. EAK  53. 
Kavics  55. Határrag  57. Méter  58. Óhajtani kezd!

- fné  - 

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Teljék a tarisznya szép piros tojással.” 
A helyes megfejtést beküldők közül a szerencse Szernecz Zoltánnénak  (Falujárók út 
5/21), Strihovanyecz Lászlónénak (Bethlen Gábor utca 18.), Fodor Margitnak (Kartal, 
Bocskay utca 26.) és Bagyin Mónikának  (Szent Imre utca 8.) kedvezett, így ők nyer-
ték a Móni Fotó 1.500-1.500 Ft értékű vásárlási utalványát. Gratulálunk!
E havi rejtvényünk megfejtését 2014. május 15-ig kell beküldeniük lapunk postací-
mére: Aszódi Tükör Aszód Szabadság tér 9. Kellemes időtöltést kívánunk!

Rácz Zoltán felelős szerkesztő
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rejtVéNyhatodszor Is  
rákelleNes Futás
Hatodik alkalommal rendezték meg váro-
sunkban az „Aszódi rákellenes futást és ke-
rékpározást”, amely szorosan kapcsolódik az 
április 10-én megtartott Nemzeti Rákellenes 
Naphoz.  Az április  második szombatján meg-
tartott esemény indulóit az időjárás is kegyei-
be fogadta, a távnak kerékpárral és futva ne-
kirugaszkodók kellemes körülmények között  
teljesíthették az útvonalat, amely érintette a 
domonyi és az aszódi temetőt. 

– Ez nem verseny, hanem a közös együttlét és az emléke-
zés lehetősége – hangsúlyozta Szarka Attila, a Javítóintézet 
igazgatója, akinek több kollégája nyugszik az említett két te-
lepülés temetőiben. Valamennyien rákban haltak meg. Rá-
juk rózsaszín szalaggal emlékeztek az indulók, akik ezeket 
a síroknál elhelyezett kis cölöpökre kötötték, így tisztelegve 
az elhunytak előtt. A nevezők ezúttal egy másik, kék-sárga 
színű, vagyis Aszód színeivel egyező színű  szalagot is visel-
tek, ezzel demonstrálva, hogy egy településhez tartoznak. 
Igaz, ez nem volt teljesen igaz, hiszen az indulók között ott 
volt például Madarász István, Iklad polgármestere is, aki 
kerékpárral vágott neki a mintegy 14 kilométeres távnak. 
A start előtt Aszód első embere, Sztán István köszöntötte 
a nevezőket, aki megjegyezte, örül annak, hogy évről-évre 
növekszik az eseményen részt vevők száma. 

Az élen Hárs Dénes, a rendezvény főszervezője és Szarka At-
tila diktálta az iramot,  a menetet pedig az Aszód  Galga Pol-
gárőr Egyesület autója zárta. Ám a polgárőrök ezúttal az aktív 
sportolásban is szerepet vállaltak, ketten olyan kerékpárokkal 
tekerték le a távot, amelyeket – szám szerint kettőt – rövidesen 
az aszódi szervezet is kap az Országos Polgárőr Szövetségtől. 

A mintegy 80 induló nevezési díját a szervezők ezúttal is 
a Rák ellen, az emberért, a holnapért Alapítványnak ajánlot-
ták fel. 

R. Z.
Az eseményen készült fotók letölthetők  

lapunk facebook oldaláról – Új Aszódi Tükör
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Mozaik

Kilenc danos nagymester tartott edzést a Galga mente karatésainak

shIhaN shIbamorI kaNdo aszódoN
Rengeteg autó, és sok-sok fehér ruhás karatés jelezte április 13-án a Csengey iskola környékén, hogy nem 
mindennapi eseményre kerül sor. A kilenc danos Shihan Shibamori Kando immáron nyolcadik alkalommal 
tartott  edzést a Galga mente karatésainak. Persze ez így nem teljesen igaz, mert érkeztek sokkal-sokkal  
messzebbről is.

–  Körülbelül olyan szintet kell elképzelni, 
mintha a magyar labdarúgóknak a brazil 
labdarúgó válogatott tartana bemutatót, és 
gyakoroltatná velük a labdával való zsonglőr-
ködést – szemléltette Fási Tibor, három da-
nos mester, a Galgamenti Wado Karate Klub 
vezetője. – Olyan emberről van szó,  aki igazi 
példaképe a sportágat űzőknek.  Nem csoda, 
hogy hatalmas az érdeklődés az edzése iránt. 

A japán nagymester 1945-ben született, bár 
ezt senki nem mondaná meg róla, hihetetlenül 
ruganyos és gyors. Igaz, a napjait ma is ezer-
ezer egylábas  guggolással kezdi. Japánban 
kezdett karatézni, 22 évesen szerezte az első 
danját. 1973 óta Ausztriában él, és itt kezdte 
el oktatni a wado-ryu stílust.  1987-ben felvál-
lalta a kezdeti nehézségekkel küzdő magyar-
országi wado-ryu karate szakmai irányítását. 
Munkájának eredményeként a stílusnak ma 
közel 1500 követője és több,  mint 50 feketeö-

vese van Magyarországon. Évente több hétvé-
gi instruktori szemináriumot, nyaranta pedig 
egy hetes nemzetközi edzőtábort tart hazánk-
ban. jelenleg a az IWKU Nemzetközi Szerve-
zet főinstruktora is. 

Ami pedig az edzést illeti: több,  mint szá-
zan várták, hogy elkezdje velük a munkát. A 
bemelegítést ugyan nem ő irányította, de lát-
szott, figyeli mindenkinek a  mozgását. Aztán 
átvette a vezénylést.  A legkisebbeket és a  leg-
fiatalabbakat parancsolta előre, hogy mindent 
jól lássanak. Mintegy 45 perc kemény munka 
következett a legnagyobb fegyelemmel és fi-
gyelemmel, sok-sok gyakorlattal és igazítással. 
Utána a kisebbeknek véget ért az edzés, ők 
fáradtan, de csillogó szemmel vették ezt tudo-
másul. A nagyobbaknak, a rutinosabbaknak 
újabb, még keményebb szakasz következett. 
De senki sem panaszkodott, csak az elszántsá-
got lehetett látni rajtuk.

– Igazi feltöltődés ez – kommentálta az érzéseit  
Fási Tibor.  – Erőt ad ahhoz, hogy még elszántab-
bak, még keményebbek, még jobbak legyünk. 

Májusban újra – ezúttal nemzetközi – ver-
seny lesz a kartali sportcsarnokban. Nos, ezt 
az edzést látva, nem irigylem az ellenfeleket...

Az eseményen készült fotók letölthetők  
lapunk facebook oldaláról – Új Aszódi Tükör.

Fotó: Rácz Zoltán


