
A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 141 
végzős diákja, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium 115 
12. osztályos tanulója vett  búcsút május első napjaiban iskolájától. Mind-
két intézmény megszakította a négynapos hosszú hétvégét: az állami 
fenntartású középiskolában pénteken, az egyháziban szombaton volt a 
ballagási ünnepség.

256 diák búcsúzott az aszódi középiskoláktól
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A tervező cég új javaslattal állt elő

HElyén maradHat  
a sportpálya
Pénzhiányra hivatkozva elutasítot-
ta  az Emberi Erőforrás Miniszté-
riuma sportért felelős helyettes ál-
lamtitkára azt az aszódi kérelmet, 
hogy a Budapest-Miskolc vasútvo-
nal korszerűsítése miatt áldozatul 
eső Aszód FC sporttelepének pót-
lására a szaktárca biztosítson 1, 2 
milliárd forintot. 

Mivel Aszód ragaszkodik a kárpótláshoz, és az 
ezzel kapcsolatos ügyintézés elhúzódhat, ve-
szélyeztetve a projekt megvalósítását, a tervező 
cég állt elő új javaslattal. Eszerint a sportpálya 
maradhatna a helyén, csupán némileg előre, a  
sínek régi nyomvonaláig kellene előre csúsz-
tatni. A képviselő-testület rendkívüli ülést 
tartott, és támogatta a javaslatot, amennyiben 
a bizottságok által megtett és elfogadott felté-
telek bekerülnek az új tervbe.

Mint ismeretes, az európai uniós fejlesztés 
keretében korszerűsítendő Budapest –Miskolc 
vasútvonalon a vonatok átlagsebességét is nö-
velni kívánják, emiatt levágják a nagyobb ka-
nyarokat. A Bag-Aszód közötti nyomvonalat 
átépítik, ennek eredményeként a sínek beljebb 
kerülnek, és egy új vasútállomás épül. Az új 
pálya nyomvonala éppen az Aszód FC center-
pályájának egy részén és a jelenlegi gondnoki 
lakás helyén fog áthaladni. Az önkormányzat 
nevében Sztán István polgármester levelet 
küldött Orbán Viktornak, kérve a miniszter-
elnököt, tegyen meg mindent annak érdeké-
ben, hogy Aszód elvesztett sportkomplexuma 
pótlásra kerülhessen. Lehetséges helyszínként 
a volt laktanya mögötti gyakorlópályát jelölte 
meg, szükséges pénzügyi forrásként pedig 1, 2 
milliárd forintot kért. A miniszterelnök az ille-
tékes szaktárcához irányította az ügyet. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szak-
középiskolában kilenc órakor indult a végzősök 
menete  az osztálytermekben és a folyosókon. A 
rengeteg virágtól szinte roskadozó fiatalok útja 
a sportpályához vezetett, 10 órakor ugyanis itt  
kezdődött az ünnepség.  A Himnusz hangjait 
követően Strobán Fanni és Varga Beatrix 12. a 
osztályos tanulók mondták el Szilágyi Domokos 
32 sor a boldogságról című  versét.  Ezt követően 
Csobán Attila igazgató mondott beszédet, aki 
annak a reményének adott hangot, hogy bár tud-
ja, hogy a diákok egyharmada külföldre készül,  
néhány év múlva új ismeretekkel, tökéletesített 

nyelvtudással itthon igyekszik majd boldogulni.  
A Magyarországon való karrierépítés jó példája-
ként azt a két magyar fiatal által néhány éve  alapí-
tott, Budapesten a Nagymező utcában működő  
Prezi.com nevű céget említette, amely fejlesztése-
ivel lenyűgözte a világot. Ma a Szilikon-völgyből 
is érkeznek hozzájuk informatikusok dolgozni és 
tanulni. Hogy mi a sikerük titka? Elmondásuk 
szerint az, hogy volt céljuk, hajlandóak voltak 
érte sokat dolgozni, és kitartóak tudtak maradni. 
Ezek pedig hazánkban is teljesíthető feltételek.

(Folytatás a 6. oldalon)



Önkormányzati hírek aszódi tüköraszódi tükör2 3

2014. május 2014. május

 ☐ Első napirendi pontként a grémium az 
Aszód Város Kulturális Központ beszámoló-
jának kiegészítését fogadta el.   Mint ismeretes, 
az intézmény szakmai referenduma az előző 
ülés napirendi pontjaként szerepelt, amit az-
zal a kiegészítéssel fogadtak el a döntéshozók, 
hogy a működés pénzügyi részét jobban lát-
tassa az intézmény vezetője. 

 ☐ Ugyancsak az AVKK-hoz kapcsolódott a 
második napirendi pont. Az intézmény részt 
kíván venni a Magyar Művészeti Akadémia ál-
tal kiírt pályázaton, és az így elnyerhető forrás 
segítségével kívánja ismételten kiadatni a Rónai 
Lajos-Maczkó Mária népdalgyűjtését tartalma-
zó kiadványt. Az AVKK 700 ezer Ft-ra pályázik. 
Önrészt nem kell hozzá biztosítani, ugyanak-
kor az összeg előfinanszírozása szükséges. Eh-
hez kért és kapott az intézmény jóváhagyást a 
döntéshozóktól. A pénzt az AVKK 2014. évi 
költségvetéséből kell megelőlegezni. 

 ☐ Elfogadta a grémium az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szó-
ló előterjesztést. A finanszírozási célú előirányzat 
változások és átcsoportosítások elsősorban ab-
ból adódtak,  hogy 2013. július 1-től a Kistérségi 
Gondozási Központ fenntartója az Aszód és Tár-
sult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 
Társulás lett, ebből adódóan –a Magyar Állam-
kincstárral egyeztetve – a finanszírozási és mű-
ködési célú pénzeszköz átadásának előirányzatait 
a Társuláson is át kellett vezetni.  

 ☐ Ugyancsak a költségvetéshez kapcsolódott 
a következő napirendi pont is: a képviselő-tes-
tület jóváhagyta az önkormányzat 2013. évi 
szárszámadásáról szóló előterjesztését. 

 ☐ Elfogadták a döntéshozók a 2013. évi belső 
ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést. 
Az ellenőrzést a Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el, amely a 
belső ellenőrzési tervben meghatározott fel-
adatokat végrehajtotta. Az ellenőrzés az  írásos 
jelentésen túl az esetleges hiányosságok pótlá-
sára, javítására is segítő szándékú javaslatot tett. 

 ☐ Jóváhagyta a grémium az Aszód Galga 
Polgárőr Egyesülettel kötendő együttmű-

ködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
Eszerint az önkormányzat 2014-ben is 800 
ezer Ft támogatást nyújt, amelyet két részlet-
ben, félévente fizet ki a civil szervezetnek. 

 ☐ Egyetértett a képviselő-testület a közbiz-
tonsági pályázat benyújtásával, és elfogadta az 
erről szóló előterjesztést.  Lapunk előző számá-
ban részletesen olvashattak arról, hogy a város 
a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő ka-
merarendszert kíván kiépíteni, amelyhez most 
megjelent egy 100 %-os támogatottságú pályá-
zat. Az önkormányzat élni kíván a lehetőséggel, 
amelyhez egyébként Mihály István dandártá-
bornoknak,  Pest megye rendőrfőkapitányának 
ajánló támogatását is sikerült elnyerni.  

 ☐ A képviselő testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy pályázati felhívást tegyen 
közzé a Babits utca, a Nyugat utca, a Tükör 

utca, a Kassai köz és az Osváth Gedeon utca 
burkolatlan szakaszára útburkolat tervezésé-
nek és kivitelezésének műszaki ellenőrzésére. 
A pályázat kiértékelése a Városüzemeltetési és 
Műszaki Osztály bevonásával történik. 

 ☐ Elfogadta a grémium  az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulási Megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést.

 ☐ Döntöttek a képviselők a város polgármes-
terének cafetéria juttatásáról.  A polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az ön-
kormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 13.§ (1) bekezdése sze-
rint közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény cafetéria-juttatásról rendelke-
ző  151 §-ának hatálya a polgármesteri foglal-
koztatási jogviszonyra is kiterjed. A polgármes-
terre e tekintetben a köztisztviselőkkel azonos 
szabályok vonatkoznak, mindezek ellenére kü-
lön határozatban, összegszerűsítve kell megál-
lapítani esetében a cafetéria-jutatás éves keretét.

 ☐  Eszerint Sztán István polgármestert évi 
bruttó 200 ezer Ft értékben illeti meg  ez a jut-
tatás. Az összeg a város ez évi költségvetésébe 
eleve betervezésre került. 

A sportért felelős helyettes államtitkár, Szeke-
res Pál levelében jelezte, a 2014. évi sportcélú 
kiadások terhére nem áll módjában a pálya, 
illetve a létesítmények kialakításához forrást 
biztosítani. Egyben tájékoztatta a várost, hogy 
a területre vonatkozó igényét a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt-nél jelentheti be.  

Időközben a tervező cég a kialakult helyzet-
re tekintettel új megoldással állt elő az aszódi 
sportpálya megmentése érdekében. Eszerint 
az új nyomvonalon a vasúti pályatest töltése 
helyett a sportpálya menti szakaszon támfalat 
építenének, így a sportpálya kisebb korrekció-
val a helyén maradhatna. A centerpálya fekvé-
se megmaradna, ugyanakkor előbbre kerülne, 
részben a  mai gyakorló pálya helyére.  Az pe-
dig részben a jelenlegi sínpálya helyére tolód-
na át.  Az új változatnak több előnye is van: 
egyrészt egy új helyszínt mindig nehezebb 
elfogadtatni, bejáratni, hajlamosak vagyunk 
a régihez ragaszkodni. Másrészt a sportpálya 
ezután úgy lesz megközelíthető, hogy nem kell 
átmenni vasúti átjárón. 

A nyomvonal átépítése sok más változást is 
hoz. Többek között egy új állomásépületet, 
amit szintén beljebb, az új nyomvonal mellé  
építenek. A jelenlegi épület további sorsa és 
tulajdonosa még ismeretlen, de előfordulhat, 
hogy a város kapja meg, csakúgy, mint a pá-
lyafenntartási épületet, amelyre viszont már 
konkrét ígéret van, Aszódé lesz. Az új állomás 
mellé P+R parkolót is terveznek, ahol a labda-
rúgó-mérkőzésre érkező szurkolók is parkol-
hatnak majd.  

Nemcsak az Aszód-Bag közötti vasúti nyom-
vonal változik, hanem az Aszód-Iklad közötti 
szakaszé is, gyakorlatilag a 3-as számú főútig 
új nyomvonalat építenek. Szinte adja magát, 
hogy a későbbiekben a régi töltésre épüljön az 
a városközpontot elkerülő út, amely a Baross 
utcán keresztül csatlakozna a körforgalomba. 

Ahhoz, hogy a tervezés tovább folytatód-
hasson, az aszódi önkormányzatnak vállalnia 
kell, hogy együttműködik a tervezés lefolyta-
tásában, és minden szükséges adatot megad 

hozzá, valamint elindítja a településrendezési 
eljárást. A későbbiekben pedig szükségessé vá-
lik a Településszerkezeti  Terv, a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása is.  

A testületi ülésen  bemutatott műszaki előter-
jesztéssel kapcsolatban több javaslat is elhang-
zott, amelyet aztán a bizottságok külön-külön 
megtárgyaltak, és elfogadtak. Ezt követően szü-
letett meg a határozati javaslat, amelyet a képvi-
selő-testület egyhangúlag elfogadott.  Eszerint a 
tervet most szóban bemutató Portaterv Kft-nek 
a javaslatokat is tartalmazó új  tervmódosítást 
mielőbb a képviselő-testület elé kell tárnia. 

Mivel a fejlesztéssel kapcsolatban bőven van 
teendője az önkormányzatnak is, bizonyosra 
vehető, hogy a sportpálya ügye még számos 
képviselő-testületi ülés napirendi pontja lesz. 
A változásokról folyamatosan beszámolunk.  

R.Z.

Helyi hírek

2014. április 24.

önkormányzati HírEk
15 napirendi pont – köztük egy zárt – került megtárgyalásra a legutób-
bi képviselő-testületi ülésen. Előtte Sztán István polgármester tájékoz-
tatta néhány ügyről a testület tagjait. Ezekről újságunk hasábjain már 
olvashattak, így például az országos választás pontos végeredményéről. 

 ☐ Nyolc négyzetméter nagyságú területet 
térítésmentesen ad át az önkormányzat az 
épülő bagi körforgalom építéséhez, tekin-
tettel az állami beruházás közérdekére. Mint 
ismeretes, ebben az évben végre átépítik a 
veszélyes csomópontot, és ez a jelenleginél 
nagyobb területen fekszik majd. Az ügyben 
érintett tulajdonosok mindegyikével sike-
rült megállapodni, jelenleg a kivitelező kivá-
lasztásánál tart a folyamat. 

 ☐ Hozzájárult a képviselő-testület, hogy a 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 12 

ikladi diákjának helyben üzemeltessen rézfú-
vós tanszakot, megkönnyítve ezzel a tanulók 
zenei órákon való részvételét. A községben 
eddig is működött két kihelyezett tagozat, a 
változás pedig nem ró további terhet az  aszódi 
önkormányzatra. 

 ☐ Jóváhagyta a grémium az Aszódi  Cukor-
betegek  Egyesületének azon kérelmét, hogy az 
egyesület havonta egy alkalommal térítésmen-
tesen vehesse igénybe foglalkozásai megtartá-
sára az Aszód Város Kulturális Központ  egyik 
kistermét.  

 ☐ Tájékoztatót hallgatott meg a képvise-
lő-testület a Mély út gyengeáramú oszlopso-
rának kiváltásáról. Erről részletesen, külön 
cikkben olvashatnak. 

 ☐ A döntéshozók végül jelentést  hallgattak 
meg a lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés közt tett intézkedésről, majd közérdekű 
észrevételekre, bejelentésekre került sor. Ezt 
követően zárt ülésen döntöttek arról, ki kapja 
idén a Koren-díjat.

R.Z.

Ajándék–IllAtszertár

Gyermeknapra játékok széles választékával 
várunk kicsiket és naGyokat!

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

A tervező cég új javaslattal állt elő (Folytatás az 1. oldalról)

HElyén maradHat a sportpálya
Pénzhiányra hivatkozva elutasította az Emberi Erőforrás Minisztériuma 
sportért felelős helyettes államtitkára azt az aszódi kérelmet, hogy a Bu-
dapest-Miskolc vasútvonal korszerűsítése miatt áldozatul eső Aszód FC 
sporttelepének pótlására a szaktárca biztosítson 1, 2 milliárd forintot. 



Aszódi tükörAszódi tükör4 5

2014. május 2014. május

KözéletKözélet

–  Nem tehettük meg, hogy tovább várjunk, a 
munkáskézre szükség van, a füvet folyamato-
san nyírni kell a közterület nagysága miatt. Úgy 
döntöttünk, hogy május elsejétől 15 főt alkalma-
zunk azok közül, akik az előző közmunkaprog-
ramban megfelelően teljesítettek – nyilatkozta 
lapunknak Sztán István polgármester. 

A közhasznú program május 12-én 9 fővel 
indulhatott, lapzártánkig a létszám 15 főre 
duzzadt, ami kevesebb, mint a fele annak a 

létszámnak, amely az előző programban dol-
gozhatott. 

– Arra számítottunk, hogy most is megkapjuk 
a 32 fős keretet – mondta a város első embere. 
– Sajnos nem így történt. Rengeteg a munka, el-
végzésük a kisebb létszám miatt torlódik. Éppen 
ezért türelmet kérek mindenkitől, igyekszünk 
mindenhová eljutni, ahová szükséges, de a lehe-
tőségeink végesek.  

R. Z. 

Másrészt idén is az volt tapasztalható, ami ko-
rábban: a konténerek környékét megszállták a 
„piros zsigulisok”, akik egyébként már nem az 
orosz csodával járnak, hanem más típusokkal.  
Az odavitt holmira rögtön lecsaptak, így az 
nem konténerbe került. Félő, hogy a haszno-
sítható alkatrészek, anyagok kioperálása után 
az utak, erdők szélén találkozunk az eredetileg 
kidobásra szánt dolgainkkal.

A jelenség nem aszódi sajátosság, saját sze-
memmel láttam kaotikus állapotokat Budapes-
ten a XIII. kerületben, ahol szintén lomtalaní-
tást hirdettek meg. Ott minden lombarikádot 
őriztek(!) a már említett „piros zsigulisok”, hogy 

majd egybegyűjtve szállítsák el onnan. 
A felemás helyzetet Sztán István polgármes-

ter is tapasztalta, és elismerte, nem volt elegen-
dő a kirendelt rendőrjárőr, pedig az megállás 
nélkül ingázott a konténerek helyszínei között. 
Amennyiben nem találnak jobb megoldást a 
gyűjtésre, jövőre úgy szervezik meg, hogy min-
den konténer mellett legalább két polgárőr telje-
sítsen szolgálatot. 

A Zöld Híd Régió Kft tájékoztatása szerint 
Aszódról 71 tonna lom, és 50 kg(!) elektro-
nikai hulladék került elszállításra. Vagyis az 
utóbbiaknak csak nagyon kis része került a 
konténerbe…

szükség Van a közHasznú munkásokra
Bár a médiában folyamatosan az volt hallható, hogy idén 4 milliárd fo-
rinttal többet – összesen 184 milliárdot – biztosít a kormány a közhasz-
núak foglalkoztatására, és május elsején elindul az új program, ez Aszó-
don ténylegesen csak május 12-én kezdődött. A város önkormányzata 
ennél korábban lépett.

szabadulás a lomtól,  
Vagy az „újraHasznosítók” győznEk?
Felemásra sikeredett a Zöld Híd Régió Kft által április 26-ra meghirde-
tett lomtalanítási nap. Egyrészt esett az eső, így sokan voltak, akik úgy 
gondolták, még egy évig eláll a portán a kidobásra szánt holmi.  

Aszód főútján, a Kossuth L. u. 30. sz. alatt 
(volt gyerekruha bolt)  

 
20 m2-es üzLetheLyiség KiAdó!

Érdeklődni:  
(+36) 20 570 22 84  
(+36) 20 941 62 56

A zsűri szerint az Erdélyi Köré volt a legízletesebb étel

kEttős jubilEumot ünnEpEltünk az idEi Euró partyn
Főzőversenyre invitálta az önkormányzat az aszódiakat  május 10-én szombaton. A hagyományos,  immár 
tizedik alkalommal megrendezett Euró Party rendezvény még  egy jubileumi eseményt foglalt magában:  idén 
öt esztendeje, hogy városunk  testvérvárosi kapcsolatot létesített a romániai Tótmogyoróssal, ahonnan ebből 
az alkalomból küldöttség érkezett Anton Ardelean polgármester vezetésével. 

Már kora délután fenséges illatok lengedeztek 
a  Piac téren. Nem csoda, hiszen minden ed-
diginél több csapat serénykedett, hogy bebizo-
nyítsa, ők a legjobb szakértői a fakanálnak.  Jó 
hangulatban nem volt hiány, erről egyfelől a 
fellépők – a Podmaniczky zeneiskola fúvósze-
nekara Rónai Lajos igazgató vezényletével, az 
iskola néptáncosai ifj. Rónai Lajos vezérletével, 
valamint a Könyvtárlakók Nagy Judit vezetésé-
vel – gondoskodtak, na meg az a sok ital, amit 
a versengő közösségek tagjai magukkal hoztak. 

15 órakor a rendezvény hivatalos napirendje-

ként Sztán István polgármester mondott beszé-
det, illetve köszöntötte a vendégeket.  A város 
első embere – mintegy értékelve az Európai 
Unióba való belépés pozitív egyenlegét – beszá-
molt azokról a fejlesztésekről, amelyek Aszódon 
az elmúlt néhány esztendőben megvalósultak.  

Az előzetes tervek szerint az eseményen részt 
vett volna Vécsey László, térségünk újonnan 
választott országgyűlési képviselője, aki eb-
ből az alkalomból nyújtotta volna át azt a bi-
zonyságlevelet, amely arról tanúskodik, hogy 
a kormány átvállalta Aszód adósságát, és a 

városnak nincs tartozása. A honatya látogatá-
sát a Parlamentben e délutánra meghirdetett 
esemény, Orbán Viktor kormányfővé történő 
beiktatása hiúsította meg. 

Aszód eredményeit a testvértelepülés pol-
gármestere, Anton Ardelean is méltatta. El-
mondása szerint minden egyes alkalommal 
új és új változásra csodálkozik rá. Ünnepi kö-
szöntőjét követően ajándékok átadása követ-
kezett. A Vöröskereszt és az önkormányzat 
egy laptelevíziót adományozott a tótmogyo-
rósi óvodának, amit a szervezet  térségi veze-
tője, Gáspárné Csókás Rita nyújtott át Anton 
Ardeleannak. 

A testvértelepülés polgármestere pedig egy 
festményt ajándékozott a városnak, amelyen 
Aszód néhány frekventált épülete látható 
Sztán Istvánnal az előterében.  A festmény, 
illetve annak stílusa láthatóan zavarba hozta 
Aszód első emberét, aki azzal köszönte meg 
az ajándékot, hogy amíg ő lesz a polgármester, 
addig a kép a dolgozószobájában kap helyet. 

A Cimbaliband együttes koncertje és a 
Vándorok Táncszínház produkciója alatt a 
testvérvárosi küldöttség tagjaiból választott 
zsűri értékelte a versengő csapatok étele-
it. Az ünnepélyes eredményhirdetés során 
kiderült, nekik az Erdélyi Kör étele ízlett a 
legjobban. Második lett a Haza Nem Eladó 
Mozgalom csapata, míg a harmadik helyet a 
polgárőrök és a rendőrök közös főzőbrigádja 
szerezte meg. Különdíjat kapott a Tyúkhúr 
együttese. A rendezvény koncerttel és utca-
bállal ért véget. 

R. Z.
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Aszód Város Önkormányzata 2013. augusztus 27-én benyújtotta a pá-
lyázatát a Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő 
önkormányzatok számára az „Aszódi Polgármesteri Hivatal szerve-
zetfejlesztése” címmel. A Közreműködő szervezet támogatta a projek-
tet, melynek egyik tevékenysége a lakosság körében átfogó felmérés és 
elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és 
felmerülő igényekről. Az igényfelmérés két időpontban történik. 
„Az Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051 számú projekt keretein belül  lehetősé-
günk nyílik a közszolgáltatások minőségét fejleszteni, melyek hosszú 

távon szolgálják a városban élő polgárokat és az itt működő cégeket. 
Kérjük Önt, tiszteljen meg- név és személyes adatok nélküli - vélemé-
nyével, megfogalmazott javaslataival, melyeket feldolgozunk, és a vá-
rosfejlesztési programunkba beépítünk.
A lakossági kérdőív a www.aszod.hu honlapon elektronikusan vagy a 
város intézményeiben papír alapon tölthető ki. 

Segítő közreműködését előre is köszönjük!

Aszód Város Önkormányzata Polgármestere

tisztElt aszódi lakosok!
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2012. január 1-ig az önkormányzatok által mű-
ködtetett intézményeknek önálló adószámot 
kellett kérniük, és évenként adóbevallást kell 
benyújtaniuk. A Nemzeti Adó és Vámhivatal  
idén februárban értesítette az aszódi önkor-
mányzatot, hogy szúrópróba-szerű vizsgálatot 
kíván végezni,  az intézmények közül  pedig a 
Polgármesteri Hivatalt jelölte meg, mint elle-
nőrizendő intézményt. Az ellenőrzés a 2013. 
első negyedévi működésre irányult.

– Ilyenkor az összes adatot, iratot bekérik, 
vagyis a vizsgálat nem helyben, hanem az adó-
hivatal irodáiban zajlik – válaszolt Úti Csa-
báné, a pénzügyi osztály vezetője lapunknak 
arra a kérdésére, hogy hogyan zajlik egy ilyen 
ellenőrzés  – Ennek nyilván az a hátránya, 
hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk meg a 
részletekről,  így reagálni sem nem tudunk az 
esetlegesen felmerülő kérdésekre. 

Az ellenőrzés többek között kiterjedt arra, 
milyen programokat használ a Polgármesteri 
Hivatal a könyveléshez, betartják-e a szám-
viteli törvényt, van-e adóhátraléka az intéz-
ménynek, a munkatársak betartják-e a bi-
zonylati fegyelmet stb. 

– Nem kevés a tétje egy ilyen vizsgálatnak, 
ugyanis egy feltárt szabálytalanság esetén a 
NAV nem elégszik meg azzal, hogy kijavítjuk 

a hibát,  az mindenképpen bírsággal is jár. En-
nek viszont csak az alsó mértéke van megszab-
va, felső határ nincs  – tájékoztatott az osztály-
vezető asszony – Adóhátralék esetén például 
– azon túl hogy azt be kell fizetni - a hátralék 
50 %-a a bírság minimális összege. 

Bírságot szerencsére nem kapott az aszódi 

Polgármesteri Hivatal, a revízió a fizetendő 
adó megállapítását, elszámolását és bevallá-
sát helyesnek találta. A jegyzőkönyv szerint a 
számviteli politikát megfelelően alakította ki a 
hivatal, a számlarendet betartják. A vizsgálat 
adóhiányt nem tárt fel. 

R. Z. 

Közéleti portréKözéleti portré
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256 diák búcsúzott az aszódi középiskoláktól

Elballagtak középiskolásaink 
A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 141 végzős diákja, az Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium és Kollégium 115 12. osztályos tanulója vett  búcsút május első napjaiban iskolájától. Mindkét intézmény 
megszakította a négynapos hosszú hétvégét: az állami fenntartású középiskolában pénteken, az egyháziban szom-
baton volt a ballagási ünnepség.

A végzősök nevében Laky Luca 12 B osztályos 
tanuló magyarul, Kiss Balázs 13. A osztályos 
diák franciául, Balázs Enikő és Szarka Zsófia 
13. C osztályos lányok angol, illetve német 
nyelven búcsúztak iskolájuktól, nevelőiktől. 
Az iskolazászló átadása, a végzős osztályok 
szalagjainak felkötése, a kiválóan teljesített 
diákok  megjutalmazása után a legszebb pilla-
nat következett: a búcsúzóknak a végső elsza-
kadását alma materüktől  a színes léggömbök 
felengedése jelképezte: a 141 lufi külön-külön 
röppályán rugaszkodott neki az égboltnak. 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 
is Kollégium végzősei a tarisznyájuk átvételét 
követően az evangélikus templomba vonultak 
át ünnepi istentiszteletre, ahol Krámer György, 
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspök-
helyettese hirdetett igét. A hozzátartozók az 
iskolába való visszatérés során adhatták át virá-
gaikat szeretteiknek, akik ezt követően vonultak 
teremről teremre, majd a gimnázium tornacsar-
nokába, ahol az ünnepséget tartották. Az elmúlt 
időszak legfontosabb eseményeit dr. Roncz Béla 
igazgató foglalta össze, míg a végzősök nevében 
Mezriczky Kitti 12. D osztályos diák búcsúzott. 

A ballagáson került sor a Brouth János-díj átadá-
sára. Hagyományosan a 12. évfolyam legkiemel-
kedőbb tanulmányi és versenyeredményt elért 

tanulója vagy kiemelkedő hagyományőrző tevé-
kenységet folytató csoportja kapja az érdemérmet, 
amely az iskola által adományozható legmagasabb 
kitüntetés. A díjat ebben a tanévben a 12.a osztály 
két tanulója, Boda Bence és Deáki Bence vehette át.

A ballagási ünnepség szép hagyománya,  
hogy Anyák Napja közeledtével a végzősök  

egy-egy szál rózsával köszönik meg édesany-
juknak a sok-sok törődést.  A megható percek 
ezúttal sem maradtak el. Az ünnepség végén – 
ugyancsak szép hagyományként – a gimnázi-
um igazgatója kézfogással köszönt el a felnőtt-
kor küszöbére ért diákjaitól.

Rácz Zoltán

 ☐ 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 kazettáit DVD-re? Tegye meg, 
mielőtt  szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek!  Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval ja-
vítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban 
átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!”  (+36) 28 636 414.

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

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

 ☐ Aszód központjában két üzlethelyiséggel (70nm),  lakás (120 nm) és 3100 nm ingatlan eladó. 
Ár: 45 millió Ft. (+36) 958 7434

 ☐ Csemegebolt berendezve (70 nm) reális áron kiadó. Tel.: 28 400-114 

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
apróHirdEtés

A fotók Rácz Zoltán és Koncz István felvételei A helyzet akkor válik kellemetlenné, amikor 
az elsőbbségre kötelezett már elindult lefelé, és 
akkor kanyarodik be az utcába egy szélesebb 
gépjármű. De nemcsak a járművek, hanem a 
gyalogosok is szenvednek az útszűkülettől. 
A  Mély alsó szakaszán például egy oszlop 
foglal el helyet, ami miatt a babakocsit toló 
anyukák nem férnek el, emiatt kénytelenek az 
úttestet használni. A szűkületet  a szolgáltatók 
oszlopsorai okozzák.

Az önkormányzat szeretné megoldani a 
helyzetet, amely az oszlopok áthelyezésével, 

illetve a szolgáltatók kábeleinek földben való 
továbbításával volna lehetséges. Nemrégiben 
az érintett cégek képviselőit a helyszínen tör-
tént egyeztetésre hívták, amelyen a következő 
lehetséges megoldás született. 
•	 A Mély út – Szent Imre út csomóponttól a 

távközlési vezetékek az útpálya fölött átkö-
tésre kerülnének az ÉMÁSZ tulajdonában 
lévő oszlopokra. 

•	 A járdába épített, illetve a kastély mellett 
az útpályát leszűkítő oszlop eltávolításra 
kerülne. 

•	 A Csengey utcánál a távközlési kábelek 
ismét kereszteznék az utat, és innen eredeti 
helyükön haladnának tovább. 

Az egyeztetés óta az önkormányzat elkészít-
tette a fent említett munkák elvégzésének 
várható költségvetését, amely alapján ez több, 
mint 1 millió 300 ezer forintba kerülne. A vá-
ros most újra megkeresi a szolgáltatókat, vál-
lalják fel ezt az összeget, mivel egyébként in-
gyen használják Aszód közterületeit. 

R.Z.

Még nem tudni, ki fizeti az oszlopok áthelyezését

mEgszűnHEt az útszűkülEt a mély úton
Útszűkület – a szemből érkező járműnek van elsőbbsége. Ezzel a táblával találkozhatnak mindazon  járműve-
zetők, akik a Mély úton a Szent Imre utca felé haladnak. Mivel ezen a szakaszon – főleg a reggeli órákban – 
viszonylag nagy a forgalom, gyakran meg kell állni, és elsőbbséget adni az alulról jövőknek.

Mindent rendben találtak a revizorok

naV-Vizsgálat a polgármEstEri HiVatalban
Átfogó revíziót végzett az aszódi Polgármesteri Hivatalban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal szak-
emberei a 2013. január-március közötti időszakot vonták górcső alá, és főleg az ÁFA bevallások utólagos 
vizsgálatára irányuló ellenőrzést vizsgálták. A végső jegyzőkönyv szerint a NAV mindent rendben talált.
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ASZÓDI 
DISZKONT és KerTéSZeT 

(A régi Volántelep bejáratánál)

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

AKCIÓS ÁRAK! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK!

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!

MUSKÁTLI VÁSÁR 300-Ft-tól!

Kertészetünk  kínálata:
évelők, örökzöldek, díszcserjék és 

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

  fűmagok és gyeptrágyák
és minden, ami tavasszal aktuális…

Egyként illeti meg ez a köszönet az általá-
nos iskola tanítóit, tanárait, s az őket segítő 
technikai alkalmazottak nélkülözhetetlen és 
szorgalmas munkáját. Köszöntöm az óvoda-
pedagógusokat. Köszöntöm a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Szakközépiskola tantestüle-
tét – tanárait és szakoktatóit, s velük együtt a 
gimnáziumi oktatás biztonságát, a szakmun-
kás képzés sikeréről gondoskodó személyzet 
szorgalmát, a feladatokat ellátó mindennapi 
teendők elvégzéséhez szükséges rend és fegye-
lem biztosítását. Nem kisebb elismeréssel kö-
szöntöm a legfiatalabb, de régi elődjének ha-
gyományaihoz hűséggel ragaszkodó, a nevelés 
több területén sikereket, országos elismerést 
szerzett aszódi Evangélikus Gimnázium taná-
rait és valamennyi – a sikerekhez hozzájáruló 
– dolgozóját.

Tisztelt Ünnepeltek, Hölgyeim és Uraim! 
Szeretném, ha írásomból megéreznék, miért 
foglalja el városunk ünnepeinek a rendszeré-
ben a legkedvesebb, legértékesebb, legmeg-
becsültebb helyet a Pedagógus Nap. Vélemé-
nyem szerint – s ez az aszódiak többségének 
a véleménye is –, hogy minden felnőtt már 
gyerekkorából hozta magával tanítói, majd a 
tanárai iránti tiszteletet és hálás szeretetet, a 
tiszta emberség igazi jegyeit. Ezért mondom 
én azt, hogy a Pedagógus Nap sajátos ünnep és 
sajátos nap is. Igaz, nem jegyzik a naptárakban 
piros betűkkel, de soha nem felejtjük el az első 
találkozást az első tanítónkkal, akinek a segít-
ségével kicsiny kezünkkel megformáltuk az 
első betűket, amelyekből kikerekedtek az első 
szavak: apa, anya, barát és élet.

Bizonyára sokan tudják Önök közül, hogy 
egy Békés megyei faluban születtem, ahol 
mára felbomlott, kitárult az egykori falusi 
élet zártsága. Nagyapám, amikor már meget-
te kenyere javát, akkor is úgy emlegette a falu 
mestereit, ahogyan szülei még a falu tanítóit 
nevezték: „Itt senyvedtek velünk, köztünk vert a 
szívük. Mert a tanító volt itt a hideglelős beteg 
patikusa. Akit vert a nehézség, annak a szükség 
órájában elérhető orvosa, az ügyefogyottnak 
kérvényírója, az elesettnek íródeákja, az együ-
gyűeknek fáradhatatlan fiskálisa. Így volt, pon-
tosan így.”

Fél évszázadnál is hosszabb idő múlt el, ami-
kor a falusi emberek a véleményüket ilyen szé-
pen megfogalmazták, mint ahogyan az uno-
káinak elmondta nagyapám. Azóta nagyot 
változott a világ, s a világgal együtt változ-
tunk mi is. Nehéz lenne felsorolni az idősebb 
tanítók, tanárok életében lezajlott reformok, 
átszervezések és változások sokaságát. A  kü-
lönböző politikai pártok nevelésügyi szakem-
berei, az oktatástudomány kiválóságai – ne 
vitassuk, inkább fogadjuk el – mindannyian 
a javítás szándékával hirdettek új programot. 
Fogadjuk el, hogy valamennyien a nemzet 
érdekében kívántak cselekedni, a Kárpát-me-
dencében élők műveltségét akarták felemelni. 
Abból a felismerésből indultak ki, hogy az em-
bernek ott van a legtöbb dolga, tartozása, kö-

telezettsége, ahol a legtöbbet kapta: önmagát, 
eszmélését, tudását.

Kedves ünneplők, tisztelettel és szeretettel 
köszöntött barátaim!

A  2013/14-es tanévet komoly feszültségek, 
különböző és nagy ellentmondások jellemez-
ték. Rajtunk, a mi közös elhatározásunkon, 
valamint egységes akaratunkon, a város peda-
gógusainak szakértelmén, megértésén múlt, 
hogy az országos gondok nem okoztak fen-
nakadást az iskolai oktatásban, s intézménye-
ink zavartalanul és folyamatosan működtek. 
A Tankerületekkel – amelyeket az egységes, a 
szakmai irányítás és a helyi iskolák tartalmi 
munkájának ellenőrzésére és segítésére hoztak 
létre – zavartalan és gyümölcsöző volt önkor-
mányzatunk kapcsolata. 

Pedagógusnapi köszöntő

„itt sEnyVEdtEk VElünk, köztünk VErt a szíVük...”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Aszód Város Pedagógusai! 
Kedves Barátaim!
Minden év májusában, – mint az egész országban, úgy Aszódon is – megünnepeljük a Pedagógusok Napját. En-
gedjék meg, hogy a magam nevében köszöntsem valamennyiüket, s átadjam Önöknek a város önkormányzat 
képviselő-testületének, valamint az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, a város polgárainak szeretetteljes 
üdvözletét, eredményes munkájukért pedig valamennyiünk elismerését és köszönetét. 

Amikor megköszönöm a munkájukat, elis-
meréssel szólok eredményeikről és csodálom 
erőfeszítéseiket, keresem elkötelezettségük 
forrását, eszembe jut egy régi indiai filozófus 
figyelmeztetése, melyet a szülőknek ajánlott, 
s amely így hangzik: „Keress olyan mestert, 
akinek szelleme világos, tudása nagy és a szíve 
jó.” Ez a gondolat röviden összefoglalja mind-
azokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt 
tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Ta-
pasztalataimból fakad az a meggyőződésem, 
hogy Önök valamennyien birtokában vannak 
ezeknek a jellemvonásoknak. Ezért sikeresek 
a munkájukban, ezért tudják elviselni a ku-
darcokat, a hiábavaló erőfeszítéseket, mert 
mindezeket elfedi az a sok siker, a gyerme-
kek mosolya, a kellemes meglepetések soha el 
nem apadó folyamata. Önök tudják, s hisznek 
abban, hogy nincs még egy olyan munkakör, 
amely ennyi azonnali sikert nyújt, s az sem 
keseríti el Önöket, hogy munkájuk valódi 
hasznát csak évek, esetleg évtizedek múltán 
láthatják. Talán akkor, ha egy férfivá fejlődött 
egykori kisdiák köszön át az utca túl oldaláról 
Önöknek. Talán akkor, amikor az osztály réme 
megköszöni a régi feddéseket. Talán akkor, 
ha a szorgalmával, akaratával mindig kedves 

tanítvány túlszárnyalja a mesterét, s pedagó-
gusként együtt dolgoznak, együtt formálják, 
faragják és nevelik a jövő nemzedékét. Mert 
a jó tanár egész életével tanít és nevel. A jó ta-
nár nem elzártan él a tanítványaitól. Élete egy 
nyitott könyv. A jó tanár nemcsak pedagógus, 
hanem kertész, filozófus, lélekbúvár, művész 
és mesterember egy személyben. S nemcsak 
tudását közvetíti, hanem példát ad, jellemet 
formál, magot vet, ültet, gyomlál, olt, szemez, 
mint a kertész. Életet visz a könyvekbe, a köny-
vek segítségével a tanításba. Állandó és eleven 
hidat épít az eszmény és a mindennap, az el-
vontság és a tapasztalat közé. 

Évtizedek óta hordozom magamban középis-
kolás korom legkedvesebb tanárának a mondá-
sát: Ő volt az, aki a pedagógusi munkát a csen-
des, májusi esőhöz hasonlította, amely langyos 
cseppekkel órákig áztatja a talajt, s éltető vízével 
táplálja, gyökereinek erősítésére, növekedésre 
serkenti a gyenge palántát. Nevelőidőnek mond-
ja a népnyelv május havát, mert ha jó földbe 
szórjuk a magot, ha gondoztuk, védtük a palán-
tákat, akkor gazdag termést takaríthatunk be. 
Befejezésül Kiss Kálmán: Tanítónk című versé-
nek néhány sorával kívánok Önöknek további 
eredményes munkát, sikeres és boldog éveket. 

„Betűket adott nekünk, s számokat, 
S mi úgy éreztük, gazdagok vagyunk,
Micsoda öröm volt, hogy olvasunk!

És olvastunk, olvastunk sokat.
Adott, adott ő szép mámorokat,
Büszkén éreztük, lázas az agyunk,
minden dologra van pontos szavunk,

s a legfőbb kincsünk lett a gondolat. 
A katedrán állt ő és csak adott.
Hogy is feledhetnénk a mosolyát?

Tőlünk gyakran csak csínytevést kapott,
Bolondokháza lármás iskolát.
Előtte most lehajtott fejjel állunk 
Zavartan várjuk biztató szavát”

Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetek Önök-
kel és reményem, hogy még sokáig együtt 
ünnepelünk és együtt munkálkodunk Aszód 
jövőéért. 

Tisztelettel:
Sztán István

Aszód Város polgármestere
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AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KLÍMÁS 
JÁRMŰVEKKEL

(osztálykirándulások, színházlátogatások, városnézések, transzferek, 

síutak, buszbérlés) ÉRD.: 20/200-4000
KONCERT- ÉS SZÍNHÁZJEGYEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS

UTASBIZTOSÍTÁS, KÖTELEZŐ, CASCO
(EUB, QBE Atlasz - Biztonságban külföldön is.)

20/200-5505

TANULJON
NÁLUNK

VEZETNI!

Sikerorientált képzéseink: 20/200-4060
GKI árufuvarozói alap és továbbképzés / GKI 

személyszállító alap és továbbképzés / OKJ-s képzések

G o l d e n - G l o b  T r a n s  K f t .  
2 1 7 0 .  A s z ó d  F a l u j á r ó k  ú t j a  4 4 .

Műszaki vizsgáztatás / Eredetiségvizsgálat  / Tachográf illesztés

20/563-1756, 20/200-4000
Törzsvásárlói 

kedvezmény! 

-3 Ft/liter

Elektronikus 

egyenlegfeltöltés

Kézi autómosó 0-24

KRÉMFAGYI 

KAPHATÓ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
a Szent Imre utcai Napsugár tagóvoda bővítésének és felújításának munkálatainak 

befejezéséről 

Aszód Város Önkormányzata a KMOP-4.6.1-11-2012-0048 számú „Az Aszódi Napsugár Óvoda bő-
vítése és felújítása” című projekt keretein belül az óvoda felújításának munkálatait a kivitelező 
2013 júniusában kezdte meg. Az épület műszaki átadását 2014. május 15-én kezdik meg. Az uniós 
pályázaton felül az önkormányzat a gázolajtartályok és egyéb munkálatok végett saját erő finan-
szírozásával is hozzájárult a felújításhoz. 
2014–ben EU önerő támogatásban is részesültünk, melyet szintén az óvoda felújítására fordítottunk. 
Az Aszódi Napsugár Óvoda felújított és bővített épülete a „leendő lakói” számára 2014. augusztus 
20-án ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

Sztán István
polgármester

Kapcsolat:
Aszód Város Önkormányzat
Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu
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Közbiztonság

FelhíváS! Ingyenes hallásszűrést szervezünk aszódi
lakosok számára 2014. május 26. 
és június 20. 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

180x85_Layout 1  14/5/12.  12:24 PM  Page 1

Az első évben természetesen az alapokat tanultuk, de már ekkor is volt 
több felkérésünk fellépésekre. Hihetetlen, de a probléma már az első 
órán felmerült: mit jelent a jobb, és merre van a bal? Minden kezdet ne-
héz. Az első lépéseket eléggé botladozva tette meg a csapat, hát még mi-
kor a pároknak is össze kellett állniuk. Következő probléma: hol is van a 
lányok dereka? Miután sikerült ezt is tisztázni, következhetett (volna) a 
bécsi keringő. Valamiért nem ment… De miért is?

– Úgy álltok, hogy a hatos villamos keresztben befér közétek! – kiabált 
Erika néni.

– De akkor rálépek a lábára – jött a kifogás a táncosoktól.
Csak sikerült megtanulni a helyes tánctartást, és kezdődhetett a ko-

moly munka! A tanév végére már túl voltunk egy gyereknapi fellépé-
sen Aszódon, egyen Palotáson, és lezajlott a vizsgabál is. Az anyukák 
lelkesen varrták nekünk a ruhákat, jelmezeket, az apukák segítettek a 
technikai részen. Jól sikerült az évzárás, sikeres volt a csapat. Egy hónap 
múlva kezdett visszaszállingózni a banda, hogy ugye szeptemberben 
folytatjuk, mert annyira jó buli és úgy hiányzik.

És folytattuk. A tavalyi tanévben haladóra vettük a figurát Slabéczi 
Erika vezetésével, bár csatlakoztak újak is. Kitaláltuk a Könyvtárlakó 
Tánccsoport nevet (mi mást!), és kőkemény munkát kezdtünk. Egyre 
nehezebb figurákat tanultunk, és voltak, akik már szólókkal készültek 
a következő fellépésekre. Gőzerővel gyártottuk a jelmezeket, szerez-
tük a be a cipőket a széttáncolt cipellők helyett, és veszekedtünk, ha 
valami (leginkább az, hogy dolgozni kell) nem tetszett. Tavasszal jött 
az Euró-party, majd a gyereknap és a vizsgabál. Új utakra léptünk, 
elkalandoztunk táncainkkal  más országokba. Nagy sikere volt az ír 
táncunknak és a szirtakinak, de ott volt a Harry Potter keringő és a jól 
bevált charleston is a tarsolyunkban. Ja, és az elmaradhatatlan rock 
and roll.

Idén ismét új műsorral jelentkezünk, hogy mivel, az egyelőre marad-
jon titok. Elég annyi a történetből, hogy még mindig sokat nevetünk és 
kőkeményen dolgozunk.

Új műsorunkkal felléptünk az Euro-partyn és a gyermeknapon is sze-
repelünk. Vizsgabálunk is lesz július elején, oda is várjuk szeretettel az 
érdeklődőket.

Végül szeretném megköszönni a szülőknek a sok-sok támogatást, bizta-
tást, segítséget. Az anyukáknak a jelmezeket, az apukáknak az aktív rész-
vételt a vizsgabál lebonyolításában, a csapat, az eszközök szállításában. 
Asztalos Tamásnak, hogy mindig biztosítja számunkra a hangosítást, a 
Kistérségi Gondozási Központnak, hogy tavaly helyet adott a vizsgabál-
nak, Szarka Attilának és az Aszódi Fiúnevelő Intézetnek, hogy az idei be-
mutatónkat befogadja, az Aszód Városi Kulturális Központnak, hogy he-
lyet ad a próbáknak, a srácoknak, hogy lelkesek, Slabéczi Erikának, hogy 
három éve ingázik Szolnokról, csak azért, hogy tanítsa a kamaszokat.

„A tánc szeretete már kisgyermekként – születésünk óta – bennünk 
él. Táncolni mindenki tud és szeret! Amikor kisgyermekből, ebből a 
tiszta ösztönös kis lényből kinövünk, és ’komoly’ felnőttek leszünk, 
csak akkor kezdünk el kételkedni a tánctudásunkban.” (Volf Katalin)

Kételkedjünk és dolgozzunk tovább, Könyvtárlakók! Mert táncolni 
jó. Mert a tánc szép és elegáns. És egy jó buli 

Nagy Judit
gyermekkönyvtáros

könyVtárlakók, Ha táncolnak
Előző bejegyzésemben már olvashatott a világ a Könyvtárlakó csapatról. Eljött az ideje, hogy egy más olda-
lukat is megmutassam. 2010. őszén egy pályázati program keretében kezdett táncolni a kamasz csapat. Az 
ötlet a fiúk fejéből pattant ki, miszerint: „Jó lenne megtanulni táncolni.” A kérdés az volt, hogy mit? A válasz 
egyszerű, társastáncokat. 

Keringünk a Roxfortban; készítette: AVKK Melyik korosztályt érintik első-
sorban a hallásproblémák?
Egy bizonyos kor után, nagy-
jából 45 év körül, a hallásban 
fiziológiás hanyatlás kezdődik. 
Ezért alapvetően mindannyian 
hallásromlásra vagyunk ítélve, 
de a panaszok jelentkezése és 
mértéke sok mindentől függ, pél-
dául, hogy elkerültük-e az erős 
zajokat, dohányoztunk-e, milyen 
az érrendszerünk, rendben van-e 
a vérnyomásunk, volt-e fejsérü-
lésünk, vagy volt-e középfülgyul-
ladásunk, stb. Mindazonáltal 70 
éves korban a hallás soha nem 
lesz olyan, mint 20 évesen, és va-

lószínűleg előbb-utóbb az idősek 
nagy százalékának szüksége lesz 
hallókészülékre.

Ha valaki nem hall jól, feltétle-
nül hallókészüléket kell-e visel-
nie, vagy van más megoldás? 
Ez attól függ, hogy milyen típusú 
a hallásvesztesége. Azonban a 
nagyothallások több mint 80%-a 
a belső fül károsodása miatt 
alakul ki. Ezekben az esetekben 
a megoldás a hallókészülékek 
különböző formáinak használatá-
ból áll, a nagyothallás szintjétől és 
egyéb tényezőktől függően.

Mennyire fontos szempont a 
hallásproblémák kezelésénél a 
gyors beavatkozás?
Minél korábban kezeljük a fenn-
álló problémát, annál nagyobb az 
esélye annak, hogy sikerül meg-
oldani azt. Lehet, hogy csupán 
fülzsírdugó okozza a kellemet-
lenséget, de ha például egy akut 
halláscsökkenésről van szó – amit 
akár vírusfertőzés is okozhatott 
– a kezelés eredményessége attól 
is függ, hogy mennyi idő telt el a 
panasz keletkezése óta.
Tavasszal indult az ingyenes 
hallásvizsgálat kampányuk az 
aszódi lakosok számára. Mivel 
várják az érdeklődőket?
Az ingyenes hallásvizsgálat 
mellett ingyenes hallókészülék 
próbahordási lehetőséget is 

biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy 
azok, akiknek a vizsgálat során 
hallókészülékkel kezelhető 
problémát állapítunk meg, a 
saját otthoni környezetükben, 
több napon keresztül is ki tud-
ják próbálni a készülékeket.
Mit kell tenniük azoknak, 
akik részt szeretnének venni 
egy hallásvizsgálaton, vagy ha 
ki akarják próbálni a hallóké-
szülékeket?
A várakozás elkerülése miatt 
kérem, hogy egyeztessenek 
időpontot munkatársunkkal 
a 06-28/620-665-ös telefon-
számon. Várjuk szeretettel az 
aszódi lakosokat Gödöllőn, 
a Szabadság tér 1. szám alatt 
található Amplifon Hallásköz-
pontban! (x)

ingyEnEs HallásVizsgálat és 
Hallókészülék próbaHordás  
aszódi lakosok számára
Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb jöjjön el 
hozzánk, ugyanis minél korábban kezeljük a fennálló 
problémát, annál nagyobb az esélye annak, hogy 
sikerül megoldani azt – hívja fel a figyelmet a gyors 
beavatkozás fontosságára tóthné molnár tünde 
hallásspecialista, a gödöllői amplifon Hallásközpont 
vezetője. a régi rézgombos helyén épült irodaházban, 
a cib bankkal szemben található gödöllői amplifon 
Hallásközpont aszódi lakosoknak szóló ingyenes 
hallásvizsgálat kampányának apropóján beszélgettünk 
a kiváló szakemberrel.
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Iskolai életIskolai élet

köszönEt a sEgítségért!
Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy meg-
újul az SZTK épülete. Az összefogásban az alábbi 
önkormányzatok, cégek vettek részt.

laboratórium és masszázs helyiségek felújítása
•	 Tura	Város	Önkormányzata 200.000Ft
•	 Aszód	Város	Önkormányzata 200.000 Ft
•	 Bag	Község	Önkormányzata 100.000Ft
•	 Iklad	Község	Önkormányzata 100.000 Ft
•	 Galgamácsa	Község	Önkormányzat 50.000 Ft
•	 Galgagyörk	Község	Önkormányzata 30.000 Ft
•	 Gergely	László	Alpolgármester	(Kartal) 500.000 Ft 

értékű motoros	ágy
•	 SZIN-BAMA	KFT	(Basa András Hévízgyörk) fes-

tés 300.000 Ft értékben
•	 GIRITI	BÚTOR (Giriti Sándor Aszód) Bútorok	felújítása
•	 SŐREGI	MESTER	KFT (Sőregi Zoltán Kartal, vizes	pul-

tok	készítése 80.000Ft értékben)
•	 DELI-VILL (Deli József Bag) villanyszerelés
•	 DE-VILL	2000	BT (Huszár László Aszód) Klíma	szerelés
•	 Bodó	Gyula	Kartal, vízszerelési munkák
•	 Gergely	Lajos	(Aszód),	Tüke	László	(Iklad) burkolás
•	 Ecker	János	Iklad szúnyogháló, szalagfüggöny szerelés, 

masszázságy átalakítása (mobil ágynak stabil vázat 
készített)

•	 Centrum-Lab	Kft. Vérvételi szék felújítása

sebészet felújítása
•	 A kőműves munkákhoz és a burkoláshoz az anyagokat 

a kórház biztosította.
•	 Kőműves	munkák	elvégzése: Gergely	László kartali 

alpolgármester, Józsa	János versegi vállalkozó és a versegi	
önkormányzat segítségével készült el.

•	 A	burkolási	munkák: Józsa	János versegi 
vállalkozó, Tüke	László és Gergely	Lajos felajánlásával 
készült el.

•	 A	rendelő	festése, a nyílászárók javítása és mázolá-
sa  Madarász	István Polgármester közben járásával az 
ikladi		önkormányzat végezte. A	festéshez	szükséges	
anyagokat az ikladi önkormányzat és a VÖRPI festék-
bolt biztosította.

•	 A	mosdókagylókat Braun	Tamásról	és	Szőke	Lászlótól 
kaptuk (a sebészeten dolgozó kollégáink hozzátartozói.)

tervezett beruházások
•	 Reumatológia-belgyógyászat (júniusban)
•	 Fizioterápia	és	a	mozgásterápia új helyen kialakítása
•	 Beteg WC-k,	mosdók felújítása

A virágládákba Petrovics Sándornétól (Erika virágbolt) kaptunk 
virágokat, a virágföldet a Fiúnevelő Intézet biztosította.

Tisztelettel,
Czingula Monika

ellátás szervező manager

Helyettes államtitkárt látott vendégül Aszód

bőVülHEt a Városi piac 
Alig két éve, hogy megújult a városi piac, de máris úgy 
tűnik, hogy kinőttük. Mivel elegendő hely van a bőví-
tésre, az önkormányzat most azt tervezi, hogy meg-
kétszerezi a tetővel fedett terület nagyságát, illetve a 
patak oldalán négy elárusító pavilont is építtet. Ehhez 
állami támogatást remél. 

Kevesen gondolnák, hogy a piac 20 évig engedély nélkül működött. 
A két ezelőtt történt fejlesztés ezt a szabálytalanságot volt hivatott meg-
szüntetni. Az  erre szánt 18 millió forintból – amely kizárólag a város 
saját erejét jelentette – készült el a tetőszerkezet, a vizesblokk és az eláru-
sító hely viakolor burkolata. 

Sztán István polgármester abban bízik, a mostani bővítéshez sike-
rül állami támogatást is elnyerni, éppen ezért a május 10-i piacnapra 
meghívta Tóth Katalint, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes ál-
lamtitkárát. A  vendég elégedett volt a látottakkal, a piac működését 
magas színvonalúnak ítélte meg, és háziasszonyként is úgy vélekedett, 
bőséges az itteni árukínálat. Ezt kihasználva bevásárolt, virágot, tojást 
és palántát vett.

– Magam is kertészkedek otthon, szeretem a magunk termelte zöldsé-
get, gyümölcsöt fogyasztani, mert ez garancia, hogy minőségi áru kerül 
a konyhaasztalra – nyilatkozta lapunknak a vendég. – Kormányunk-
nak is az a törekvése, hogy hazai, megbízható termékekkel elégítsük ki 
a keresletet, ezért támogatjuk az őstermelőket, és az állami segítségnek 
köszönhetően sorban újulnak meg az országban a piaci elárusítóhelyek. 
Amennyiben Aszód elkészítteti az erre vonatkozó terveket, és benyújtja 
a szaktárcának, esélyes a központi támogatásra.

Az elképzelések szerint a jelenlegi, tetővel fedett részt megkétszere-
ződne. Hely így is elegendő maradna parkolónak, amely szilárd bur-
kolatot kapna. A  patak oldalán pedig négy elárusító pavilon épülne, 
amelyekben húst és hentesárut, tejtermékeket vásárolhatna a piac kö-
zönsége. Az előzetes becslések szerint a további fejlesztés mintegy 35 
millió Ft-ba kerülne. A  város benyújtja pályázatát a Vidékfejlesztési 
Minisztériumhoz.

R. Z. 

Bevásárolt a helyettes állam
titkár asszony.  

Fotó: Rácz Zoltán

Az út 8 óra volt, többször is megpihentünk. 
Amikor megérkeztünk az iskolához, minden-
kit elfogott a pánik és az izgalom. Vajon ked-
vesek lesznek a szülők? A „cserém” vár rám? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdések röpködtek a 
fejünkben, aztán egymásnak sok szerencsét 
kívánva leszálltunk a buszról. A vendéglátóm-
nál, Jadzianál, minden rendben volt: 4 gyerek, 
a szülők és a macska fogadott. A család nagyon 
kedves volt, sokat beszélgettünk. Vasárnap csa-
ládi programunk volt. Azt a várost néztük meg, 
ahol a szülők összeházasodtak, majd megnéz-
tük az ottani múzeumot. Ezek után siettünk 
is haza, mert misére kellett mennünk. Sajnos 
nem értettem belőle sokat, de legalább részem 
volt egy áhítatos élményben. A hétfőt Katowi-
cére szántuk. Sok helyet megnéztünk, például a 
terror-házát, ahol előadást is tartottak nekünk, 
vagy a nagy kilátót, a zeneiskolát és a könyvtá-
rat. Az iskolába visszatérve játékos feladatokat 

oldottunk meg közösen a lengyel diákokkal, 
majd egy matematika prezentációt láttunk. A 
keddi napunk nagyon jó volt, Krakkóba men-

tünk. Francia nyelvű idegenvezetést kaptunk, 
meghallgattuk a város történetét, megcsodál-
tuk a bazilikát, majd a régi egyetemet, ahol 
Kopernikusz is tanult és dolgozott. Szerintem 
szerencsések vagyunk, hogy ilyen szép temp-
lomokat és helyeket láthattunk. Szabadidőt is 
kaptunk, vásárolgattunk és sok fotót készítet-
tünk. A szerdai napon Auschwitzba és Birke-
nauba mentünk el. Ez a látogatás nagyon in-
tenzív élmény volt, sok osztálytársam sírt. Nem 
egyszerű, amikor szemtől szembe találkozunk 
egy ilyen történelmi tragédiával. Rengeteg régi 
tárgy és emlék volt kiállítva. Délután Pszcsyna 
városába érkeztünk, ahol egy királyi vadász-
kastélyt néztünk meg. Itt sokkal jobb kedvünk 
lett, rengeteg vicces képet készítettünk. Csü-
törtökön több helyen is voltunk. Libegőztünk 
Wislo hegyén, ahol neves síugró versenyeket 
szoktak szervezni. Cieszynben is sok látnivaló 
volt, például a kulturális központ. Minden nap 
sokat mentünk, fáradtak voltunk, de nagyon jó 
kedvünk volt végig. Pénteken már csak a haza-
út volt hátra. Elbúcsúztunk mindenkitől és egy 
közös fotó után hazaindultunk.

Összességében nagyon sok érdekes élmény-
ben volt részünk, jó volt gyakorolni a francia 
nyelvet. Sok helyre eljutottunk, közben na-
gyon jól összebarátkoztunk a lengyel diákok-
kal és beleláttunk a lengyel családok hétköz-
napi életébe.

 
Mihályfi Csilla

9.A. 

Petőfi gimisek kirándulása

Egy Hét lEngyElországban
A nagy nap, amire az osztály várt, elérkezett. Minden készen állt az útra, el is indultunk, miután könnyes 
búcsút vettünk szüleinktől. A lengyelországi Katowicébe utaztunk, az ottani Kopernikusz Gimnázium francia 
két tanítási nyelvű tagozata fogadott minket. Már három éves ez a cserekapcsolat iskoláink között. Ősszel a 
lengyel diákokat fogadtuk, tavasszal pedig mi viszonoztuk a látogatást.
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Az Aszód Város Kulturális Központ oldala

Idén ünnepli a világ, elsősorban mi, kö-
zép-európai emberek, a magyar olvasókö-
zönség által is nagyra tartott, közkedvelt, a 
magyarsághoz több szállal kapcsolódó cseh 
író, Bohumil Hrabal születésének 100. év-
fordulóját. Több Hrabal-évfordulós kiállítás 
is járja a világot. A Hrabal baráti köréhez 
tartozó művészek által Lengyelországban, 
Hollandiában, Franciaországban és másutt 
bemutatott „Via Hrabal”, valamint a jelen-
tősebbek közül a prágai művészek által a 
budapesti Cseh Centrumban bemutatott 
képzőművészeti tárlat. Ebben a sorban he-
lyezkedik el az Aszódról indult, immár nem-
zetközi színtérre kilépő kiállítás.

Az Asztalos	Tamás (dia, szöveg, vers, rende-
zés), Ladócsy	László (akvarell, táblakép, gipsz 
szobor), Odler	Zsolt (fotó) által megalkotott, 
s a Petőfi Múzeumban 2005-ben bemutatott 
kiállításhoz többen csatlakoztak. Fedinecz	
Atanáz,	Fruci (†)	 (pannó), a kiállítást létre-
hozó három alkotó atyai barátjaként vált a 
Hrabal-galaxis tagjává. Hagymásy	 András 
székesfehérvári közgazdász egy sajátos tudo-
mányág, a kocsmográfia művelője, az aszódi 
kiállítás alkalmakor került kapcsolatba a Fe-
kete Ökör Baráti Körrel, s lett meghatározó 
egyénisége. A budapesti Bakos	István, a Hra-
bal Asztaltársaság elnöke, mint a legnagyobb 
Hraballal kapcsolatos cikk- és dokumen-
tumgyűjtemény tulajdonosa lépett be gyűj-
teményével a kiállításba. Monori	 Sebestyén 
budapesti szobrászművész a kilencvenes évek 

elején megfaragta bazaltból Hrabal 5/4-es fe-
jét, amit ki is vitt Prágába, s meg is mutatott 
Hrabalnak az Arany Tigrisben. A mű a kiál-
lítás első szobraként őrzi Hrabal emlékét. Ko-
csis	 Balázs székesfehérvári szobrászművész, 
„Kati néni” és „Mujkó” fehérvári szobrainak 
alkotója több réz szobrával és kisplasztikájával 
vesz részt a kiállításban. Sebestyén	Sándor (†) 
nyíregyházi szobrászművész, a „Kápolnai csa-
ta” emlékművének alkotója Hraballal kapcso-
latos kisplasztikáit volt kedvese és lánya aján-
lotta a kiállításba. Rónaszegi	János budapesti 
mérnök a kiállítás által inspirálva elevenítette 
fel fiatalkori hobbiját, a fabeégetést, s készítet-
te el képeit. A Zebegényben élő költő, Tomaji	
Attila, „Hrabal utolsó verse” című munkájá-
val vesz részt a kiállításon.

A kiállítás a Balassi Intézet meghívására 
Gál	Attila és Nádassy	Mátyás, a prágai Ma-
gyar Intézet kurátorai közreműködésével 
valósult meg. Az anyagot az alkotók, vala-
mint a Fekete Ökör Baráti Kör tagjai a bu-
dapesti Országos Idegennyelvű Könyvtár-
ból vitték ki egyenesen Prágába, s rendezték 
meg a kiállítást a kulturális központban.

A megnyitó az utcán kezdődött. Rónai	
Lajos és Dian	Tibor kecskeduda zenéjével 
megállásra késztette a sétálóutca forgatagát. 
Majd a vendégek s az érdeklődők elfoglalták 

helyüket a színházteremben, ahol Magyar	
Hajnal	 Dajka	 Krisztián gitárjátékával kí-
sérve, Hrabal kedvelt dzsessz számaiból éne-
kelt. A kiállítást Gál	Jenő, a Károly Egyetem 
professzora nyitott meg, az a Gál Jenő, aki a 
Cseh Centrum igazgatójaként az első, aszódi 
kiállítás megnyitója is volt. A program záró 
számaként Jan	Nejedlý szerkesztő egy de-
monstratív előadással emlékezett meg a hra-
bali világról. A megnyitóra a sok cseh érdek-
lődő mellett több mint harmincan érkeztek 
Magyarországról. Az eseményen jelen volt 
Tomaš	Mazal, Hrabal barátja, életrajzának 
írója, a „Via Hrabal” kiállítás egyik rendező-
je, Josef	„Pepíček”	Čečil, Hrabal tangóhar-
monikás barátja, aki néhány, Hrabal által is 
szeretett dalt el is játszott a jelenlévők nagy 
örömére, valamint Gál	Róbert, a budapesti 
Cseh Centrum munkatársa.

A prágai kiállításon jelent meg a Hagymásy	
András szerkesztette 32 oldalas színes, cseh 
nyelvű katalógus, a „Momentky z Hrabalovy 
galaxie”. Mind a kiállítás, mind a katalógus 
része a Prágai Nemzetközi Könyvfesztivál-
nak, melynek Magyarország a díszvendége. 
A katalógust G.	 Kovács	 László budapesti 
műfordító és Tomaš	Vašut szegedi egyetemi 
tanár fordította le cseh nyelvre. A versek for-
dításában nagy segítséget nyújtott Vargáné	
Marsal	Ágnes. A promóciós célokat segítő 
angol fordítás Csobán	Pál munkája. 

A centenáriumi kiállítás megvalósítását a 
Prágai	Magyar	Intézet, Székesfehérvár	Me-
gyei	 Jogú	 Város	 Önkormányzata, Aszód	
Város	 Önkormányzata, az Aszód	 Városi	
Kulturális	Központ, az Aszódi	Ruszin	Ki-
sebbségi	Önkormányzat, az Osváth	Gede-
on	Emlékére	Létrehozott	Múzeumi Alapít-
vány és a budapesti Hrabal	Söröző segítette.

A kiállítás a centenárium évében június 21-
ig Prágában, július 18-31-e között Szentend-
rén a MűvészetMalomban, szeptember 5-től 
Szlovákiában, Révkomáromban a Magyar 
Kultúra Házában, majd október közepén Pé-
csett, a Zsolnay Kulturális Negyedben látható.

További információhoz A Hrabal-galaxis 
pillanatképei című facebook oldalunkon és 
a www.aszod.hu városi oldalon juthatnak 
az érdeklődők.

FÖBK

Vándorkiállítás Prágában, a Magyar Intézet kiállítótermében

a Hrabal-galaXis pillanatképEi
Prága Óvárosának egyik legközkedveltebb helyén, a Vencel teret az Óvárosi térrel összekötő sétálóutca és a 
Rytířská, azaz a Lovag utca sarkán áll „A két vörös oroszlánhoz” címzett, késő klasszicista stílusban épült, 
gazdag homlokzatú épület, a Magyar Intézet otthona. Az épület kiállítótermében és színháztermében nyílt 
meg 2014. április 29-én „A Hrabal-galaxis pillanatképei” című vándorkiállítás.
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Földi Péter Nyúltenyésztő I. című, farostra, olajjal festett, 100 x 148 cm méretű képe

2014. május Hónapjának, 
a tErmészEti Erők ElEmEntáris ErEjű 
taVaszi mEgújulásának műtárgya
A Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény képzőművészeti egységét 
2001 óta gazdagítja ez a kompozíció. Alkotója 1949-ben született a 
nógrádi Somoskőújfalun, és a mai napig ott él. A falu iskolájában taná-
ri hivatását gyakorló, majd az egri Eszterházy Károly Főiskolán oktató 
művész életművét 2007-ben Kossuth-díjjal ismerte el a magyar állam.

Festészetének ihletője a falusi életformában adott kapcsolat lehetősége a természettel, a földdel és 
az ennek gyakorlata által meghatározott, döntően morális értékeken alapuló világkép. Sajátos mi-
tológiáját, növényi-, madár- és állatmotívumainak ikonográfiáját a népművészeti hagyományok 
jelképes újraértelmezésével alakította ki. Ábrázolásmódjának ihlető forrásai a gyermekrajzok, a 
neoprimitív festészet, valamint az ókori egyiptomi művészet kompozíciós, stiláris sajátosságai.

A növényvilág burjánzásaiban jelenlévő elemi életerő a madár- és emlős figuráiban is nagy 
elevenséggel mutatkozik meg. Az állatalakok azonban már emberi tulajdonságokkal is rendel-
keznek, saját életük eseményeit, tapasztalatait emelik mitológiai érvényű tanulsággá. Ennek a 
szemléleti gazdagodásnak a gyümölcseként az 1980-as évek végére maga az emberi figura is 
megjelenik Földi Péter vásznain, farostjain. Kezdetben csak szemlélői, felügyelői az asszonyok és 
férfiak a születés, az életben maradás, a lelki összhangok, konfliktusok, torzulások, illetve a halál 
jeleneteinek. Később azonban cselekvő magatartásukkal is részesei lesznek a kompozícióknak.

Az 1979-ben készített Nyúltenyésztő című festmény alsó sávjának közepén látható a tenyésztő 
férfi mellképe – szembe nézetben, szemlélődő tekintettel. Feje fölött a fekete nyúl, ugró pozíci-
óban, annak háta közepétől pedig ellenkező, átlós irányba ugrik egy kisebb méretű nyúlfigura. 
Cselekvésbeli kapcsolat nincs a kép emberi és állati szereplői között.

A 20 évvel később festett Nyúletető farostján azonban a férfi teljes alakja látható guggoló testhely-
zetben, etető kézmozdulatokkal, állat és ember találkozó tekintetével. A létezés elemi erőit képviselő 
másik állat most is ugró mozdulattal magasodik a férfi feje fölé. Ember és állat kapcsolatának ez a ket-
tőssége, kétirányúsága képi modellként érzékelteti, hogy a vegetáció erői és az azokat tisztelő, azokról 
gondoskodó szellemi erő egymással kölcsönhatásban képesek a létezés méltóságának megőrzésére.

Az AVKK gyűjteményében található alkotás Földi Péter életműve egészének egyik reprezen-
tatív darabjaként érzékletesen képviseli, hogy a valósághoz való viszony gyakorlati és morális 
összhangjának, a magyar paraszti kultúrában őrzött lehetőségei aktuális érvényűek a XXI. szá-
zad kezdetén is.

Bakonyvári M. Ágnes, művészettörténész
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Ünnepi tavaszköszöntő foglalkozások 
az Aszód Városi Kulturális Központban

HúsVét, kézműVEs 
Est, anyák napja
Április hónapban számos ünne-
pi, tavaszköszöntő foglalkozásra 
vártuk az alkotó kedvű kicsiket és 
nagyokat.

Foglalkozássorozatunk első állomásaként 
családi húsvétváró délelőttöt szerveztünk in-
tézményünk könyvtárában, amely során a 
résztvevők készíthettek doboznyuszit, festhet-
tek kockacsibét és papírguriga-nyulat, hajto-
gathattak papírvirágot, valamint készíthettek 
színes tollú kakast is.

Ezt követően a felnőtteket láttuk vendégül 
egy tavaszköszöntő kézműves estére, amelyre a 
Podmaniczky Júlia Nőegylettel karöltve vártuk 
az alkotni vágyókat. Ezen estén is számos kéz-
műves technikával készíthető dísz született.

Programsorozatunk utolsó állomásán az édes-
anyáknak készíthettek anyák napi meglepetést a 
foglalkozásunkra ellátogató kicsik és nagyok.

Foglalkozásainkról bővebb fényképes össze-
foglaló található nyilvános facebook oldalunkon 
(www.facebook.com/AszodVarosiKulturalis-
Kozpont), valamint honlapunkon (avkk.hu).

Adoryán Emese, igazgatóhelyettes

KÉP

állatorVosi ügyElEt
Május 31–Június 1.: 
 dr. Szőke Zsolt  (+36) 20 9566 529.: 
Június 7–9.: 
 dr. Dobos László  (+36) 20 925 3824
Június 14–15.: 
 dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319
Június 21–22.:
 dr. Németh Mihály (+36) 30 2754 718
Június 28–29.: 
 dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938
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Iskolai élet

A történetnek érdekes az előzménye. Közismert, 
hogy az Aszódi Magyar Királyi Javítóintézet 
műhelyében kiválóan képzett munkásgárda 
világhírű hintókat, különféle személy- és teher-
szállító kocsikat készített. A nemzetközi sikerek 
mellett az Intézet dinamikus mérnök igazgató-
ja, dr. Ducker Ödön az üzem továbbfejlesztésére 
törekedett, mégpedig 1911-ben a kocsigyártás 
mellett egy motorüzemet létesített, vagyis gép-
kocsigyártásra kívánt átállni. Az 1912-es, majd 
az 1913-as Balkán-háborúk körülményei ugyan 
nem annyira a békés gépkocsi fejlesztést igényel-
te, mégis megalakult a Magyar Lloyd Automo-
bil és Motorgyár Rt és megkezdték 1913-ban 
az autógyár építését, melyet azonban 1914 ta-
vaszán a világháború előszele elsöpört. A tőkés 
befektetők alkalmazkodtak a körülményekhez 
és megalakították a Magyar Lloyd Repülőgép 
és Motorgyár Részvénytársaságot, melynek né-
vadó ülésén két új tagot választottak az Igazga-
tóságba: Henrik Bier szolgálaton kívüli ulános 
főhadnagyot, aki a korabeli sajtó megjegyzése 
szerint „hadseregünk első repülőtisztje” és dr. 
Urbach Lajos ügyvédet. Ők ketten szervezték 
meg és fejlesztették kiváló hadiüzemmé az aszó-
di repülőgépgyárat.

A gyár műhelyei, nagy hangárjai, gépháza (300 
LE-s gőzgépközpont szolgáltatta az erőt és a vil-
lamosságot, önálló vízmű biztosította a vizet), 
irodaháza, lakások és kantinépület a Javítóinté-
zet délkeleti részén, a vasútvonal mellett épült ki.

A  gyár rohamos fejlődését elősegítette az 1914. 
július 28-án kirobbant I. világháború. Hamaro-
san összeszerelték az első repülőgépet, amelynek 
alkatrészeit Németországból szállították Aszódra. 
Az  acélcsővázas törzsű, kormánylapáttal ellátott 
nyersselyemmel bevont kétszárnyú (biplán) gép-
nek a 40.01 számot adták. Ausztriába, az asperni 
repülőtérre szállították, ahol Bier Henrik két ma-
gassági világrekordot ért el a géppel: egyedül 6170, 
másodmagával 5440 m magasra emelkedett.

A 40.01 gépnek megkezdték az aszódi gyárban 
a sorozatgyártását, Lloyd C.I. (41. sorozat) néven 
(32 darabot állítottak elő). A balkáni hadszínté-
ren felderítőgépként használták. Ezek a gépek 
favázasok (kőrisfa) voltak, 150 LE-s Austro-Da-
imler motorral rendelkeztek.

Kezdetben a gépeket Aspernbe szállították és 
berepülés után adták át a hatóságoknak. Ha-
marosan azonban a gyár feletti Schossberger 
uradalomból vásároltak egy tekintély területet 
(hozzávetőlegesen ott, ahol napjainkban az elha-
gyott laktanya áll), és itt alakították ki a repülőte-
ret. A gyárnak saját pilótái voltak, akik berepülés 
után innen szállították (javarészt légi úton) a gé-
peket az állomáshelyükre. Az első főpilóta Siegler 
Albert volt, de itt szolgált még Fehér Antal, Kurt-
necker Árpád, Minár Gyula és Lányi Antal is. 

A gyár fejlődését mutatja, hogy 1916-tól már he-
tente 2-3 harci repülőgép került ki a gyárból, ahol 

közel 700 ember dolgozott. Természetesen nem-
hogy Aszódon, de még a környékén sem volt any-
nyi képzett szakmunkás, mint amennyi kellett a 
sorozatgyártáshoz, ezért sok, megfelelő szakmá-
val rendelkező katonát vezényeltek gyári mun-
kára. A segédmunkaerőt Aszódon és környékén 
toborozták. Az  itt dolgozókat „lojdistáknak” 
nevezték. Azt a területet, ahol a gyár állt, napja-
inkban is „Lojd”-nak mondják a régi aszódiak.

A kiváló mérnöki gárda folyamatos fejlesztést 
hajtott végre a gépeken. Nagy lépés volt, amikor 
a nyersselyem-borítást furnérlemezzel cserél-
ték fel. Ezért nevezték ezeket a gépeket „furnér 
Lloyd”-nak. A másik: a Lloyd gépeken is hason-
lóképen helyezték el a géppuskát és hozták szink-
ronba a légcsavarral, mint a német Fokkereken 
és a francia Morane gépeken, vagyis a kilövéskor 
a lövedék a forgó légcsavar függőleges állásában 
repült ki. A háború utolsó évében az addig egy és 
kétszemélyes gépek helyett több személy szállítá-
sára alkalmas gépeket is terveztek. A már emlí-
tett típus után újabb sorozatokat gyártottak. 

A  harci szellem fokozása érdekében és nem 
utolsó sorban reklámfogásként rendezték meg a 
repülőtéren 1916. október 10-én az első	aszódi	
repülőnapot, amelyen nemcsak a helybéliek 
és a környékbeliek jelentek meg, hanem Buda-
pestről is nagyon sokan.	 A  pilóták 10-10 per-
cenként szálltak fel az előkelő vendégekkel, és 

mindazokkal, akik megfizették a repülést. Ter-
mészetesen volt büfé is, ahol „békebeli” sóskiflit, 
császárzsemlét és más finomságokat, valamint 
emléktárgyakat lehetett venni. 

1917. április 29 – május 28-a között Budapes-
ten, a városligeti Iparcsarnokban rendezték meg 
a Hadirepülő-kiállítást, melynek első helyén a 
világrekorder Brandenburg-Lloyd gépet láthat-
ták a nézők. (Ez a gép napjainkban is megtekint-
hető Budapesten, a Közlekedési Múzeumban.) 

Nem sokkal az országos rendezvény után, 
1917. május 29-én rendezték meg a második	
aszódi	 repülőnapot, amelyen a fővédnök 
Auguszta főhercegnő és József Ferenc főherceg 
kíséretében megjelent maga IV. Károly, a Mo-
narchia császára és egyben Magyarország utolsó 
királya is. A sok érdeklődőt különvonatok hoz-
ták Aszódra, ahol bosnyák zenekar szórakoztat-
ta a népet és természetesen a felsorakoztatott 8 
kétüléses gép látványa a földön és a levegőben.

1918-ban a Tanácsköztársaság leverésében 
résztvevő, az ország keleti részét megszálló román 
hadsereg a hadigyár gépeit, műszaki felszerelésé-
nek javát leszerelte és zsákmányként a Román 
Királyságba szállította. A trianoni békeszerződés 
értelmében a hadiüzemeket meg kellett szün-
tetni, le kellett bontani. Ennek következtében a 
repülőgépgyártás megszűnt Aszódon. A  raktá-
ron lévő tekintélyes mennyiségű faanyagra még 
bútorüzemet szervezett az Rt, majd a nyersanyag 
felhasználása után ez a gyár is becsukta kapuit. 
Napjainkban már csak az emeletes irodaépület 
és az átépített kantin maradt fenn mementóként 
azon a helyen, ahol egykoron Közép-Európa 
egyik legnagyobb repülőgépgyára állt. A gyárnak 
az ország más részéből érkezett munkásai közül 
többen Aszódon telepedtek le, utódaik napjaink-
ban is közöttünk élnek.

AI

100 éve létesült az aszódi repülőgépgyár

közép-Európai légiipari központ
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Száz évvel ezelőtt, 1914. május 1-én kezdte meg működését a  Magyar 
Lloyd Repülőgép és Motorgyár Részvénytársaság aszódi üzeme. A gyár 
hamarosan „nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia,  hanem Közép-Euró-
pa egyik legmodernebb aero-ipari üzemévé fejlődött”.

17. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia, Nagyvárad

aszódi sikEr nagyVáradon 
Idén 17. alkalommal rendezték meg Nagyváradon a Partiumi Tudo-
mányos Diákköri Konferenciát. A konferencia célja a Kárpát-meden-
cében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének 
támogatása. 

Az esemény egyben lehetőséget biztosít arra, hogy az elért eredményeket bemutathassák, 
illetve megmérettessék magukat egy országhatárokon átnyúló versenyen. Az előzetesen 
beküldött tanulmányokat szóbeli előadással kell bemutatni, majd „megvédeni” a zsűri és a 
grémium kérdéseitől. A május 9-10-én megrendezett verseny kulturális kategóriájában Odler 
Zsolt, az AVKK igazgatója is indult  egy művelődéstörténeti dolgozattal., melynek főcíme: A 
püspöki szék becsülete, kontra egy épített kulturális örökség elvesztése. Életmódminták a 18. 
században. A tudományos konferencián Odler Zsolt 2. helyezést ért el. Ezúton is gratulálunk!
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– Ezt a versenyt három évente rendezik meg. 
Fiatal korom ellenére már kétszer is indultam. 
Első alkalommal bejutottam a döntőbe, de a 
verseny napjára lebetegedtem, nem tudtam 
énekelni. A  következő alkalommal talán túl-
ságosan is elbíztam magam, nem gyakoroltam 
eleget, így hamar kiestem. Ez megfelelő ta-
nulság volt nekem, okultam belőle, a mostani 
megmérettetésre sokat gyakoroltam. 

– Hogyan zajlik egy ilyen verseny?
– Az indulók magas száma miatt három napig 
tart. Volt egy előforduló Budapesten, ott az elér-

hető 60 pontból 52 pontot kellett megszerezni a 
továbbjutáshoz. A  versenyzők a korosztályuk-
nak megfelelő kategóriában mutathatják meg 
tudásukat a zsűri előtt. A IV. korcsoportban sze-
repeltem, 14-en voltunk ebben a kategóriában. 
Engem a harmadik napra sorsoltak ki, így izga-
lommal telt az előző kettő. Négy népdalcsokort 
kellett énekelnem. Egy kalotaszegit, egy mezősé-
git, egy moldvait és egy székelyföldit adtam elő. 

– Hol tanulsz énekelni? 
– Tanítás után, péntek délutánonként járok 
föl az Óbudai Népzenei Iskolába. A  tanárom 

Fábián Éva. De elárulom, nemcsak énekelni, 
hanem hegedülni is tanulok.

– Kinek a tehetségét örökölted?
– Édesanyámnak van nagyon szép hangja, 
viszont a bátorság a közönség elé való kiállás-
ra, nos az édesapám tulajdonsága, azt biztosan 
tőle örököltem. A nagyszülők közül a tata éne-
kelt nagyon sokat. 

– Téged mikor fedeztek föl?
– A  bölcsődében. Már ekkor azt mondták 
anyukámnak a dadusok, hogy szép a hangom. 
Szerencsére Ikladon, ahol az általános iskola első 
három osztályát végeztem, szintén észrevették, 
és sokszor vittek népdaléneklési versenyre. 

– Néhány hete az egész ország a Fölszállott 
a páva című tehetségkutató verseny lázában 
égett. Ezen nem próbálkoztál?
– De igen, csak nem jutottam tovább. Ez nagyon 
nehéz verseny, mert itt nincsenek az egyes korosz-
tályok elkülönítve, és az idősebbek sokkal nagyobb 
tapasztalattal bírnak, ezáltal helyzeti előnyben 
vannak. Kívülállóként szeretem ezt a versenyt, 
mert nagy a népszerűsítő ereje. A népzene, a nép-
dal szerencsére egyre elfogadottabb. Nekem jó 
ideje egy kalotaszegi dal a csengőhang a telefono-
mon. Korábban, amikor megszólalt a buszon, ren-
getegen meglepődtek, és talán egy kicsit furcsán 
néztek. Ma már inkább mosolyt vált ki az arcokon. 

– A  szüleid Erdélyből származnak. Nem 
fordult meg a fejedben, hogy népdalokat 
gyűjts onnan? 
– Édesapám és édesanyám a Nyárád mentéről, 
Nyárádremetéről valók. Tavaly megpróbálkoz-
tam a gyűjtéssel, de ezeket a dalokat még nem 
énekeltem versenyen, csak magamnak otthon. 

– Mi a terved az énekléssel? Énektanár le-
szel? 
– Inkább tanár. Az éneknél sajnos azt tapasz-
talom, hogy nem kedvelik a diákok, ráadásul a 
heti egy óra nagyon kevés. De az biztos, hogy 
fogok énekelni a továbbiakban is. 

– A mostani elsőség mit jelent számodra? 
– Mindenképpen önbizalmat és erőt ad a 
folytatáshoz, mert hozzáértő szakemberek 
mondtak véleményt. 

– Ha 10 év múlva találkoznánk, milyen ön-
magad által elért eredménnyel lennél elége-
dett?
– Szeretném, ha túl lennék az egyetemen, lenne 
egy szép hivatásom, családom, és talán jó volna 
egy zenekar is, amiben játszom vagy énekelek.

R. Z. 

Kakucs Katalin nyerte a VII. Országos Népzenei Versenyt

önbizalmat és Erőt ad  
a folytatásHoz
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok aszódi hallotta már Kakucs Kata-
lint énekelni. Két évvel ezelőtt a XX. Aszód Fesztiválon a Bekecs Tánc-
együttes előtt lépett fel, és tiszta, gyönyörű énekhangjára a szakértő 
fülek is felfigyeltek. A most Gödöllőn tanuló középiskolás diáklány a mi-
nap rangos sikert ért el, kategóriájában megnyerte a VII. Országos Nép-
zenei Versenyt. Elsőként arra kértük, meséljen erről a sikerről.
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Női holttestre bukkant a vasúti pályafenn-
tartás munkása az Aszód–Hévízgyörk közti 
vasútvonal mellett a nádasban. Az áldozat egy 
40-45 között, 165 cm körüli hölgy. Haját copf-
ban viselte. Halálakor piros nadrágot és világos 
könnyű nyári felsőt viselt. A  hölgy feltételez-
hetően kiugrott a vonatból, de az sem zárható 
ki, hogy kidobták. Eltűnését senki sem jelez-
te. A rendőrség kéri, hogy aki a személyleírás 
alapján tud az ügyben segíteni, jelentkezzen a 
legközelebbi rendőrőrsön vagy hívja a rendőr-
ség központi számát. 

Egy a kisbagi csárda parkolójában alvó ka-
mionos teherautója üzemanyagtartályának 
lakatját feszítették fel ismeretlen tettesek, és 
leszívtak 100 liter gázolajat 

Ittas volt az a gépkocsivezető, aki a Pesti út 27. 
szám előtt elvesztette uralmát autója felett, és 
az útpadkának hajtott. A  padka megdobta az 
autót, és az a kerítésnek vágódott. A sofőr ellen 
eljárás indult. 

Történt egy baleset a Kossuth Lajos utcában 
is Egy Audi A 5-ös tulajdonosa szabálytalanul 
megfordult a Kossuth Lajos utca 2. szám előtt 
a kettős záróvonal ellenére, és nem vette észre 
a Gödöllő irányából közlekedő motorkerék-
párost, amely az ütközés következtében az út-
testre zuhant. A motorkerékpár kicsúszott, és 
csak az isteni gondviselésen múlt, hogy nem 
lett nagyobb tragédia, mivel a buszmegállóban 
sokan álltak. A  buszmegálló padja azonban 
felfogta a nehéz motort. A  motoros zúzódá-
sokkal és bokatöréssel úszta meg a balesetet, a 
személygépkocsi vezetője ellen eljárás indult. 

Tettlegességgé fajult két fiatal veszekedése, 
akik egész este veszekedtek. A  végén az egyi-
kük ököllel állon vágta a másikat. A kiérkező 
rendőr szétválasztotta őket, így a veszekedők 
hazaindultak. Másnap azonban a sértettnek 
nagyon fájt az arca, bement a kórházba, és 
kiderült, hogy eltört az állcsontja. Ilyenkor a 
kórháznak hivatalból értesítenie kell a rend-
őrséget, így a sérülést okozó ellen eljárás indul 
súlyos testi sértés okozása miatt.

Ugyancsak a rendőrségnek kellett beavat-
kozni egy családi veszekedésbe, mielőtt az tra-
gédiába torkollt volna. A rendőrséget a feleség 
értesítette, mert a férje részegen verte őt. Az it-
tas férfi a rendőrökre is rátámadt. A férfit elő-
ször az aszódi rendelőintézetbe vitték le, majd 
onnan továbbszállították a kistarcsai kórház 
pszichiátriai osztályára. 

Tovább folytatódik a rendőrség akciója, fo-
kozottan ellenőrzik a gépjárműveket, nem 
titkoltan az ittas vezetők kiszűrése a céljuk. Ér-
demes tehát megfontolni, megéri-e egy pohár 
ital a jogosítvány elvesztését. 

R. Z. 

Rendőrségi hírek

kEVés bűntény, több balEsEt
Az elmúlt időszakban viszonylag kevés bűncselekmény történt, de egyéb 
eseteknek nem volt híján a rendőrség.
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„Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok. A mi 
örömünkre vannak a világon, …”  (Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása, első rész (zárt betű: G)  12. Nehéz fém  13. Bárium 
vegyjele  14. Világosság  15. Római 51  16. Éjfélig tart  17. Csomó  18. Észak  19. Kozmeti-
kai márka  22. Jelent, angolul (MEAN)  24. Kunyhó  26. A Csendes- és az Atlanti-óceánt 
összekötő csatorna  28. Testrész  29. Dehogy!  30. Oxigén  31. Jód  32. Komárom-Esz-
tergom megyei település  33. Information Technology  35. Duplán: dunántúli város  37. 
Tudás  39. Origó  40. Kórház jele  41. Sugár jele  42. Testnevelés  44. Tanító  47. Olimpiai 
bajnok hosszútáv úszónőnk (Éva)  50. Buszra szálló  51. Középen tág!  52. NBII-s za-
laegerszegi futball csapat  53. Nem érdekli  55. Kovács Zoltán  56. Nagyváros, angolul  
59. Néma tanú!  60. Forma  62. A gondolat befejező része  65. Határ menti község a 
Csengeri kistérségben 
Függőleges: 1. Téli szerszám  2. Olajfa termése, (bogyó)  3. Keleti táblajáték  4. Párosan 
nyom!  5. Joule  6. Az USA elnöke (Barack)  7. -be párja  8. Bór  9. Gyümölcs  10. Épí-
tőanyag  11. Engedni kezd!  16. Méter  17. Pénzintézetek  20. Yoko … (Lennon felesége 
volt)  21. Nátrium  23. Egye!  25. Vonatkozó névmás  27. Mihály becézve  32. Névelő  34. 
Nagyobb salak darab  36. Attila becézve  37. Balti köztársaság  38. Félsz!  40. Használ 
a gyógyszer  43. Eszter becézve  44. Védünk  45. Tupoljev repülő típusjezése  46. Fed  
47. A börtön ablakán van  48. Nem én  49. Hódarab!  54. Egyen!  57. Aroma  58. YV  
59. Páratlan tini!  60. Pata közepe!  61. Lubickolni kezd!  63. Félig üt!  64. Egyharmad!

- fné  - 

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Mindenhol megtalálod a szépséget.” A he-
lyes megfejtést beküldők közül a szerencse Balogh Jánosnénak (Rákóczi utca 27.) és 
Szűcs Lászlónak  (Városréti út 7.) kedvezett, így ők nyerték a Móni Fotó 1.500-1.500 
Ft értékű vásárlási utalványát. Gratulálunk!
E havi rejtvényünk megfejtését 2014. június 13-ig kell beküldeniük lapunk postací-
mére: Aszódi Tükör Aszód Szabadság tér 9. Kellemes időtöltést kívánunk! 
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„Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok. A mi 
örömünkre vannak a világon, …” /Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij/

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása, első rész (zárt betű: G)  12. Nehéz fém  13. Bárium 
vegyjele  14. Világosság  15. Római 51  16. Éjfélig tart  17. Csomó  18. Észak  19. 
Kozmetikai márka  22. Jelent, angolul (MEAN)  24. Kunyhó  26. A Csendes- és az Atlanti-
óceánt összekötő csatorna  28. Testrész  29. Dehogy!  30. Oxigén  31. Jód  32. Komárom-
Esztergom megyei település  33. Information Technology  35. Duplán: dunántúli város  37. 
Tudás  39. Origó  40. Kórház jele  41. Sugár jele  42. Testnevelés  44. Tanító  47. Olimpiai 
bajnok hosszútáv úszónőnk (Éva)  50. Buszra szálló  51. Középen tág!  52. NBII-s
zalaegerszegi futball csapat  53. Nem érdekli  55. Kovács Zoltán  56. Nagyváros, angolul  59. 
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rEjtVény

püspökhatvan sE – aszód fc 2-1 (1-0) 
gólszerző: domján norbert
Remek formában utazott városunk labdarúgó 
csapata a bajnokság sereghajtójának otthoná-
ba. Abban bízott mindenki, hogy a szabadnap 
után nem törik meg a fiúk lendülete és sikerül 
begyűjteniük a kötelezőnek mondható 3 pon-
tot. A nyárias zivatar áztatta pályán meglepe-
tésre egy megpattanó lövéssel az első 10 perc 
végén megszerezték a vezetést a hazaiak ( 1-0). 
Óriási harc folyt a pályán, mert a körülmények 
nem tették lehetővé a folyamatos szép futballt. 
Az  első játékrészben több említésre méltó 
esemény nem is történt. A  második félidőt 
remekül kezdtük és Domján lövésével hamar 
sikerült az egyenlítés (1-1). Mezőnyfölényben 
futballoztunk végig a második játékrészben, 
ám ezt mégsem sikerült gólra váltani és ahogy 
a futballban lenni szokott, a hősiesen védeke-
ző hazaiak egy remek kontra végén ismétel-
ten előnybe kerültek (2-1). Mindent megtett 
az egyenlítésért a csapat, de nem sikerült gólt 
lőni, így az ellenfél nyert. 

aszód fc – Valkó ksk: 3-2 (1-2)  
gólszerzők: miklósi tamás(2), domján 
norbert 
Hazai pályán köszörülhette ki a csorbát a 
múlt heti meglepő veresége után az aszódi 
csapat, ennek szellemében indult a találkozó. 
A 3. percben a vendégek kapusáról kipattanó 
labdát a szemfüles Miklósi Tamás helyezte a 
kapuba (1-0). Alacsony színvonalú találko-
zón egymás hibáiból élt mindkét gárda. Egy 
ilyen védelmi megingást kihasználva egyen-
lített a Valkó (1-1). A  vendégek a gól után is 
támadásban maradtak és csak Téglás László 
kapuson múlt, hogy egész a 44.percig nem 
kerültünk hátrányba, ekkor azonban az ex 
aszódi Hosszú Péter vezette rohamoknál ő 
is tehetetlennek bizonyult, így a vendégek 
mehettek előnnyel a pihenőre (1-2). A máso-
dik félidőre Dobes Attila cserékkel próbál-
ta felpörgetni a csapatot, ami sikerrel járt. 
A  játékrész 10. percében Domján Norbert 
csapatkapitány fejesével sikerült az egyen-
lítés(2-2). A  hátralevő bő fél óra nagy izgal-

makat hozott, előbb a vendégek szereztek egy 
lesgólt, majd egy jogos hazai tizenegyest lőtt 
Miklósi a kapufára. A sors a hajrában vissza-
adta, amit a múlt héten elvett: a 85. percben 
Makovinyi Dániel remek átadásából Miklós 
Tamás helyrehozta hibáját, és 3 pontot érő 
találatot szerzett (3-2).

Erdőkertes sE – aszód fc: 0-3 (0-2) 
gólszerzők: domján norbert (2), késdi 
gábor
Papíron az elmúlt időszak legnehezebb 
mérkőzése várt Dobes Attila tanítványaira 
a tabella élmezőnyéhez tartozó Erdőkertes 
otthonában. Az  elmúlt hetekhez eltérően 
szerencsére már az első félidőben remekül 
játszott a csapat, aminek megkoronázásaként 
a 20. percben Domján Norbert fejesével meg 
is szerezte a vezetést (0-1). Öt perc múlva ket-
tőre nőtt az előny. Kovács Dániel lépett ki re-
mekül a védők közül, mire a hazaiak kapusa 
elütötte őt. Jöhetett a jogos tizenegyes, melyet 
a roppant gólerős formában játszó Domján 
magabiztosan értékesített (0-2). A félidő má-
sodik felére magára találtak a hazaiak, ám 
remekül védekezve megnyugtató kétgólos 
előnnyel mehettünk pihenőre. A szünet után 
teljesen kapuja elég szegezte az Erdőkertes az 
aszódiakat, de hősiesen védekezve, valamint 

a szerencsével sem hadilábon állva sikerült 
átvészelni a nehéz időszakokat, sőt a találko-
zó hajrájában Késdi Gábor fejesével a kegye-
lemdöfést is sikerült megadni (0-3). Remek 
játékkal nagyon értékes győzelmet aratott az 
Aszód FC.

aszód fc – bag 
‚
96 tc: 0-0

A rossz idő ellenére is közel 200 néző volt kí-
váncsi a térség egyik legpikánsabb derbijére. 
A  vendég bagiak kezdték aktívabban a mér-
kőzést, de Téglás László rendre résen volt, így 

nem kerültünk hátrányba. Mindkét csapat a 
biztos védekezésre helyezte a hangsúlyt így a 
mezőnyjáték volt jellemző a játékrész második 
felére. A szünet sem hozott nagy felélénkülést 
a találkozó menetében, bár itt is, ott is adódtak 
kisebb lehetőségek. A  75.percben az időjárás 
vetett véget a találkozónak, a heves esőzés és 
villámlás miatt mintegy negyedóra várakozás 
után a játékvezető véget vetett a találkozónak, 
amelyen igazságos, ám egyik csapatnak sem 
túl jó döntetlen született.

Lapzárta után: 

galgahévíz sk – aszód fc 3-0 (1-0)

 
utánpótlás:
Az U14-es csapat 11 fordulót követően 50%-os 
teljesítménnyel a 7 csapatos bajnokság 3. helyét 
foglalja el.

Az U15-ös csapat a 10 csapatos bajnokság 7. 
helyén végzett.

Az  U21-es csapat 11 fordulót követően a 8 
csapatos bajnokság 4. helyén áll.

Köszönet az információkért az aszodfc.hu-
nak!

Hajrá Aszód!

2 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség a hónap mérlege

Váltakozó játék,  
Váltakozó ErEdményEsség
Felemás hónapot tudhat maga mögött az Aszód FC. Remek játékkal 
elért fontos győzelmek és váratlan vereségek váltották egymást. Ennek 
ellenére a dobogó még mindig elérhető közelségben van.

Nem
 született gól a szom

szédvárak rangadóján. 
Fotó:  aszodfc.hu

tapasztalatszErzés  
a sakkolimpián
A 19. helyezést érte el az országos sakk diá-
kolimpián a Csengey Gusztáv Általános Isko-
la sakk csapata. 

A mindössze 2-3. osztályos tanulókból álló, alig egy éve 
sakkozó  gárdának elsősorban a tapasztalatszerzés volt a 
cél, de így is maguk mögé utasítottak 6 klubot, többek kö-
zött a Pest megyei első helyezett Veresegyházét. 

A sakké lesz a főszerep május utolsó szombatján is, ugyan-
is az Evangélikus Gimnáziumban kerül megrendezésre az 
EGA-Galga Kupa II. megyei egyéni verseny. Ezen a 18 éven 
aluli versenyzők ülnek majd táblához.
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3. Galga-SZAC Kupa Kartalon

kilEnc nEmzEt 
karatésai
Harmadik alkalommal került meg-
rendezésre a Galga-SZAC Kupa 
Kartalon, a Kovács László Sport-

csarnokban. A Galgamenti Wado 
Karate Klub legnagyobb, nemzet-
közileg is magasan jegyzett verse-
nyére 9 ország küldött sportolót,  
több, mint 400 egyéni és 70 csa-
patnevezés érkezett, egyéni kata 
(formagyakorlat) és egyéni kumite 
(küzdelem), valamint csapat kata és 
csapat kumite versenyszámokban.

400 versenyző nevezett. Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Shinan Shibamori Kando, az 
IWKU Nemzetközi Szervezet főinstruktora,  
aki egyben a főbíró szerepét is vállalta,  és a 
Magyarországi Wado-ryu Karate Szövetség 
vezetője, a WUKF Karate Világszövetség eu-
rópai alelnöke, Rostás Tibor 6.dan

A verseny összesített éremtáblázatának első 
három helyezettje:
1. Galgamenti Wado-ryu Karate Klub / Fási 
Tibor / 96 pont
2. SZAC / Budapest XVII. és XVIII. ker / Pénz-
es Tamás / 74 pont
3. Sun-Dome SE / Ajka / Takács Miklós / 55 
pont

az aszódi érmesek névsora:
Módos Dominik
Gyimesi Balabán
Szó Ildikó
Schwarcz Benedek
Géczi Tamás 
Géczi Boglárka
Kurucz Balázs
Nagy Milán

Az aszódi Szó Ildikó aranyérmet szerzett kategóriájában. Fotó: Rácz Zoltán.


