
1994. szeptemberében – az államosítást követő 46. esztendőben  – in-
dította újra  aszódi középiskoláját a Magyarországi Evangélikus Egyház.  
Június 2-án a húsz éves jubileum alkalmából tartottak úrvacsorás isten-
tiszteletet az evangélikus templomban, illetve  ünnepséget a gimnázium 
1997-ben átadott épületének dísztermében.

Évfordulós naptárt és évkönyvet is megjelentetett az iskola

20 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE 
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ingyenes kiadvány XXVI. évfolyam, 6. szám | 2014. június

A tervező cég új javaslattal állt elő

EGYMILLIÓT ÉR A KINDER 
HARMADIK HELYE

Harmadik helyezést el a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola csapata 
a Kinder Sportverseny országos 
döntőjében. A bronzéremmel egy-
millió Ft pénzjutalom is jár, amelyet 
sporteszközökre költhet az isko-
la.  A szép siker  igazi összefogás 
eredményeként született. 

A Ferrero Magyarország Kft . immáron  máso-
dik alkalommal hirdette meg sportversenyét 
az általános iskolák alsó tagozatos diákjai szá-
mára. A megjelent pályázatot egy szülő vette 
észre, és felhívta rá a Csengey iskola fi gyel-
mét. Boda János igazgatóhelyettes jól sikerült 
pályázatán túl a szerencsére is szükség volt, 
ugyanis 294 tanintézmény pályázott, ezek 
körül sorsolták ki azt a 64 iskolát – köztük az 
aszódit – akik végül versenyezhettek.

(Folytatás a 19. oldalon.)
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A vendégeket – köztük Platthy Iván nyugal-
mazott államtitkárt,  Mihályi Zoltánnét, az 
evangélikus egyház oktatási osztályának volt 
vezetőjét,  Benczúr László felügyelőt, az igaz-
gatótanács elnökét, Mekis Ádám esperest, 
Bagyin József korábbi és Sztán István jelenlegi 
polgármestert  – elsőként Gál Tibor igazga-
tóhelyettes köszöntötte, majd dr. Roncz Béla 
igazgató lépett mikrofonhoz. 

– 2013. őszén, amikor összeállítottuk a tan-
év programját, döntöttünk arról, hogy megün-

nepeljük ezt a jubileumi évet. Három pillére 
építkeztünk. Elsőként „Húszévesek lettünk” 
címmel megjelent a falinaptárunk. 2014. má-
jusára kiadtuk az „Evangélikus iskola a Galga 
partján” című évkönyvet. Ma pedig megünne-
peljük jubileumunkat.

Az igazgató elmondta, a  húsz év története, 
annak minden iskolával kapcsolatos rezdülése 
elevenen él zsigereiben. 

(Folytatás az 5. oldalon)

BÁBOSIK DEZSŐNÉ, 
RÓZSIKA NÉNI VEHETTE 
ÁT A KOREN-DÍJAT
Május 23-án, az Aszód  Városi Kul-
turális Központ udvarán került sor 
a város pedagógus-napi ünnepsé-
gére és a Koren-díj átadására. 
A megjelent ünnepeltek elsőként a nagyobb 
közönség előtt most először fellépő, nemré-
giben alakult  Városi Női Kar előadásában 
gyönyörködhettek, majd Sztán István pol-
gármester mondott köszöntőt. Azt követő-
en került sor a legizgalmasabb pillanatra, a 
Koren-díj átadására. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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 ☐ Második napirendi pontként a Napsugár 
Óvoda alapító okiratának módosításáról szó-
ló előterjesztést fogadta el a grémium. Erre az 
óvoda nevének és székhelyének megváltozása 
miatt volt szükség. 

 ☐ A  korábban használt Városi Óvoda név 
Napsugár Óvodává változott, amelynek a Fa-
lujárók útján működik a Szivárvány tagóvo-
dája. Az intézmény székhelye pedig átkerült a 
Szent Imre utca 1. szám alá. A napirendi pont 
része volt az óvodai csoportok számának meg-
határozása. A  képviselő-testület a 2014-15-ös 
tanévre 11 csoport indításához járult hozzá. 

☐ A harmadik naprendi pont tárgyalása so-
rán a döntéshozók elfogadták a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló rendelet megalkotásának előter-
jesztését. A rendelet tartalmazza többek között 
az intézményi térítési díjakat, amelyek 2014. 
július 1-től az alábbiak szerint módosulnak: 

• szociális étkezés 525 Ft / nap
• házi segítségnyújtás 220 Ft / óra
• időskorúak nappali ellátása 50 Ft / nap
• ebédszállítás 180 Ft / ebéd

☐ Ugyancsak térítési díjakról döntött a testület a 
következő napirend tárgyalását követően: a grémi-
um elfogadta Aszód város nevelési-oktatási intéz-
ményeiben és bölcsődéjében a gyermekétkeztetés 
valamint az egyéb térítési díjairól szóló előterjesz-
tést. Eszerint a bölcsődés korú gyermekek 305 Ft, 
az óvodás korúak 325 Ft, az iskolás korúak 400 Ft 
térítési díjat fi zetnek a napi háromszori étkezésért. 

☐ Azon  dolgozókra vonatkozóan, akik va-
lamilyen módon közvetlen kapcsolatba ke-
rülnek az élelmezési anyagokkal, a készétellel, 
illetve az étkeztetés felügyeletét látják el, ked-
vezményes személyi térítési díj 400 Ft, a ked-
vezményes közalkalmazotti díj 350 Ft. A ven-
dég étkezőknek 620 Ft-ot kell fi zetniük.

☐ Elfogadták a döntéshozók a 2013. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sának értékelésére vonatkozó beszámolót. A té-
mával részletesen, külön cikkben foglalkozunk.

☐ Meghallgatta és elfogadta a képviselő-testület 
a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Ala-

pítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai 
beszámolóját. Aszód Város Önkormányzata a 
Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásának a 
megszervezésére, valamint működtetésére 2010. 
december 17-én kötött ellátási szerződést kötött 
az alapítvánnyal. A város a szolgáltatás biztosítá-
sáért évi  420.000.- Ft. hozzájárulást ad, amely ösz-
szeg évente emelkedik az éves infl áció mértékével. 
A Szolgáltató a tárgyévet követő április 30-ig köte-
les írásban szakmai és pénzügyi beszámolót adni. 

☐ Döntött a képviselő-testület a Napsugár Óvo-
da felújításával kapcsolatos projektben meghatáro-
zott, hátralévő feladatok kivitelezőiről. A témával 
részletesen, külön cikkben foglalkozunk, csakúgy, 
mint a cívis pályázatokkal kapcsolatos döntésről. 

☐ Tájékoztatót hallgatott meg a grémium a 
Semmelweis nap, és a szakorvosi rendelőinté-
zet 50. évfordulója megünneplésének előkészí-
téséről. Az ünnepségre június 27-én kerül sor, 

amelynek keretében átadják az „Aszód Város 
Szolgálatáért” kitüntető címet is.

 ☐ A program lebonyolításához a város 2014. 
évi költségvetésének tervezésekor 100.000.- 
Ft-ot különített el a képviselő-testület, ezt az 
összeget toldották most meg újabb 50 ezer Ft-
tal az önkormányzat tartalék kerete terhére. 

 ☐ 200 ezer forinttal támogatta az aszódi ön-
kormányzat a Hrabal-galaxis pillanatképei című 
kiállításnak Prágában, a Magyar Intézetben tör-
ténő megrendezését. A  keretösszeg felhasználá-
sáról szóló beszámolót az Aszód Város Kulturá-
lis Központ elkészítette és a képviselő-testület elé 
tárta. A döntéshozók egy kiegészítést kérve elfo-
gadták azt. A kiállítás egyébként idén még Szent-
endrén, a mecseki Ördögkatlan Fesztiválon, Ré-
vkomáromban, Pécsett és Egerben is látható lesz. 

☐ Ismét napirendi pontja volt a képvise-
lő-testületi ülésnek a vasútfejlesztéssel kapcso-
latos településrendezési eljárás, illetve az ezzel 
kapcsolatos szerződéskötés. A témával részle-
tesen, külön cikkben foglalkozunk.

☐ A képviselő-testület végül jelentést hallga-
tott meg a lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés közt tett intézkedésekről, majd ezt kö-
vetően zárt ülés következett.

2014. május 29.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
15 napirendi pont várt megtárgyalásra május végén a képviselő-testületre, 
amely elsőként az orvosi ügyelet 2013. évi működéséről hallgatott meg, illet-
ve fogadott el beszámolót. A témával részletesen, külön cikkben foglalkozunk.
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Helyi hírek

A megbeszélés előzményeként a képviselő-tes-
tület a 2014. május 14-i soron kívüli ülésén 
határozott arról, hogy három félnek – Aszód 
Város Önkormányzata, UVATERV, PORTA-
TERV – kell szerződést kötnie. Ennek meg-
kötése után készülhet el a Szabályozási Terv 
és a Helyi Építési Szabályzat módosítása. Ez-
zel párhuzamosan indulnak tárgyalások az 
önkormányzat és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt-vel (NIF) a sportpálya átalakí-
tásához szükséges területek és pénzeszközök 
átadásáról. A  határozat része volt, hogy az 
akkor bemutatott vázlatterveket az érintettek 
bevonásával tevezzék tovább, illetve az, hogy a 
Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását csak akkor hagyja jóvá az önkor-
mányzat, ha sikerül megállapodni a NIF-fel. 

A vázlattervek továbbtervezése a tervező cég, 
az önkormányzat és az Aszód FC képviselői-
nek többszöri egyeztetésével megtörtént. En-
nek köszönhetően kirajzolódott az a terület, 
amely alkalmas lehet a jelenlegi sportpálya 
pótlására, valamint későbbi bővítésére. 

A  legutóbbi testületi ülésen kiderült, vala-
mennyi bizottság és képviselő egyetért ab-
ban, hogy Aszód kérjen garanciát arra, hogy 
a város az új fejlesztésnek köszönhetően nem 
szenved vagyonvesztést. A  NIF-fel még nem 
indultak meg a tárgyalások. Pedig – amint ez 
az összegzésekből kiderült – a Zrt-vel kötött 
megállapodás jelentheti a település számára 
azt a biztonságot, hogy megkapja az ígért és 
igényelt területeket, illetve azt a pénzösszeget, 
amelyből elkészülhetnek az új sportpályák. 

Elhangzott az az igény is, hogy ez a keret egy 
bankszámlán elkülönítve álljon Aszód ren-
delkezésére, elkerülendő az a magyar gyakor-
lat, hogy végén kiderül, elfogyott a pénz, az új 
vasúti pálya megépült, de a sportlétesítményre 
már nem jut, illetve csak késedelmesen tud 
megépülni. A helyi labdarúgás érdekében pe-
dig arra van szükség, hogy a csapat folyamato-
san tudjon játszani és készülni. 

A  NIF-fel egy frissen létrehozott ad hoc 
bizottság tárgyal majd, amelyek tagja: Sztán 

István polgármester, Kovács Tamás alpol-
gármester, Buzás János, a jogi és ügyrendi 
bizottság elnöke és dr. Leitl Norbert képvi-
selő. A bizottságnak a garancia megszerzésén 
túl képviselnie kell a városnak azt az – elsőre 
merésznek tűnő – igényét is, hogy a fejlesz-
tés keretében az ugyancsak átépítésre kerülő 
aszód-ikladi vasútvonal régi nyomvonalán 
megépülhessen az Aszódot elkerülő út. Ezzel 
egyrészt spórolna az állam, hiszen az útalap 
rendelkezésre áll, másrészt tehermentesíteni 
lehetne a Galga menti településeket a nehéz-
gépjárművektől. Az út a Javítóintézet mögötti 
területen megépítendő új útvonalon csatla-
kozna a 3-as számú főútra.

Marthi Zsuzsa, a tervezéssel megbízott POR-
TATERV jelenlévő képviselője segítséget ígért 
annak érdekében, hogy a tárgyalások mielőbb 
meginduljanak az érintett felek között. Az idő 
a tervező céget is sürgeti, ugyanis július 7-re le 
kellene adniuk a végleges tervet. Egyelőre csak 
az biztos, hogy ezzel a témával a képviselő-tes-
tület a következő ülésén is foglalkozni fog.

R.Z.

Garanciát vár Aszód  az államtól, hogy nem szenved vagyonvesztést

ELKERÜLŐ ÚT MEGÉPÍTÉSÉT IS SZERETNÉ 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 
Ismét napirendre került a legutóbbi képviselő-testületi ülésen a Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztésének terve,  
mivel megvalósításához szükséges egy az Aszód Város Településrendezési Eszközeinek módosítására vonatkozó há-
romoldalú tervezési szerződés megkötése. Ennek részleteiről tárgyalt a képviselő-testület a tervező cég jelenlévő 
munkatársával.

Ezúton hívom fel a Tisztelt Lakos-
ság szíves figyelmét arra, hogy 
2014. augusztus 15-17. között – a 
hagyományokhoz híven – megrende-
zésre kerül a XXIII. Aszód Fesztivál.

A Fesztivál hosszú évek óta nagy népsze-
rűségnek örvend, ugyanakkor a Szent Ist-
ván tér környezetében élők a Fesztivállal 

kapcsolatos árnyoldalt is megtapasztalják. 
Kérem ezért a Szent István tér közelében la-
kókat, hogy szíveskedjenek megértést és tü-
relmet tanúsítani a rendezvény napjaiban, a 
Fesztivált kedvelő nagy többség érdekeire is 
figyelemmel.

Köszönettel: 
Sztán István polgármester

KÖZLEMÉNY
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Közélet

A kerethez képest két és félszeres az igény

EGYELŐRE VÁRHATNAK PÉNZÜKRE 
A CIVIL SZERVEZETEK
Szavazategyenlőség született a cívispályázattal kapcsolatos szavazás 
során. Mivel nem sikerült dönteni, a következő testületi ülésen újra na-
pirendre kell tűzni a témát. Amennyiben akkor sem sikerül a szavazás, a 
polgármester lesz jogosult az elosztásra. 

640 ezer forintot biztosított a város 2014-es 
költségvetéséből a képviselő-testület a civil 
szervezetek támogatására, az úgynevezett cí-
vispályázatra. Ebből 50 ezer forintot a  Csengey 
Iskola Kicsinyek Kórusának utaztatására át-
csoportosítottak, hogy a diákok részt tudjanak 
venni egy kaposvári minősítő versenyen. Így 
ténylegesen 590 ezer Ft állt rendelkezésre.

A honlapon került közzététel, illetve a bíró-
ság által bejegyzett aszódi civil szervezetek 
postai úton értesítése nyomán a  pályázati fel-
hívásra 11 érvényes  pályázat érkezett. A szer-
vezetek összesen 1 millió 480 ezer Ft támoga-
tást igényeltek. A két és félszeres igény a döntés 

során alapos fajtörést okozott. Információink 
szerint az egyik fő támogatási szempont az 
volt, az adott szervezet hány főt foglakoztat. 

Bár a pénzügyi bizottságon másfél óra tárgyalást 
követően arra jutottak a tagok, hogy nem létezik 
tökéletes megoldás az elosztást illetően, és az em-
lített szempont valóban döntő kell, hogy  legyen, a 
testületi ülésen ismét kifogás merült fel az elosztást 
illetően.  A szavazás négy igen és négy nem voksot 
eredményezett egy tartózkodás mellett, s bár az 
érintett képviselő jelezte, hajlandó a szavazatát igen-
re változtatni, erre már nem volt módja. Így a dön-
tés a következő képviselő-testületi ülésre marad. 

R. Z. 

KARTONDOBOZ GYŰJTÉS
Lezárult az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) idei iskolai 
és óvodai gyűjtőprogramja. Gödöllőn és régiójában 15 iskola és 21 óvoda 
több mint 6.500 tanulója vett részt az IKSZ gyűjtőprogramjában. 

A régióban összesen közel 19 tonna, vagyis mintegy 570.000 darab tejes és gyümölcsleves dobozt 
gyűjtöttek a gyerekek. A térségben négy intézmény is részesült a 1,5 tonna feletti gyűjtésért járó 
100.000 Ft-os különdíjban: a váci Alsóvárosi Óvoda, a veresegyházi Kéz a kézben tagóvodák, az 
aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola és a szintén váci Karolina Katolikus Általános Iskola 
gyűjtöttek 1.500 kilogrammot meghaladó italos kartondoboz mennyiséget. Az intézményekben 
szelektíven gyűjtött italos kartondobozok elszállítását és megfelelő kezelését a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft . végezte.

A KRESZ vizsgára való felkészülés s KÉNYELMESENNNNNN
internetes távoktatási formában,,, KEDVEZMÉNYES ÁRONNN..

megszabott ütemben végezheti a tanulást, valamint a vizsgára való felkészülést

JJJJJJELENNNNNTTTTTTKEZNNNIIII LEEEEHHHEEET HAAAAVONNNNAAA TA IIINDDDUUUUUULLLLÓ TAAANNNTTTERMMMIII KÉÉÉÉPPPPZÉSEEEIIIIIINKREEEE IIISSSS!!!!
GYAAAYY KORLLLATI OKKKTATTKK ÁS TTTT ÓÓÓRRRRRRAAAAARR DÍJ KEDVEZMÉNNYELLL
Részletfizetéssel, háztól-házig szolgáltatássall 

F.H. AUTÓSISKOLA BT.
(+36) 30 369 49 42

fhautosiskola@freemail.hu

JOGOSÍTVÁNY

A KRESZ vizsgára való feee
nternetes távoktatási fo
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Feledhetetlen számára az első tanévnyitó (1994), 
az alapkőletétel mozzanatai, és felülmúlhatatlan 
az abból az alkalomból érzett öröm, hogy a temp-
lom és az iskola újból egymásra találhatott. Aztán 
következtek az építkezés izgalmai, majd az iskola 
működésével kapcsolatos örömteli pillanatok: az 
első szalagavató, ballagás és érettségi /1998/ képei, 
izgalmai. Az azóta leérettségizett több, mint 1500 
diák közül sokan lettek orvosok, jogászok, mérnö-
kök, lelkészek, közgazdászok, tanárok, mérnökök, 
vállalkozók, de ami különösen fontos, rengeteg 
diák az iskola által lelt gyülekezetre. 

Az  elmúlt húsz év alatt az Aszódi Evangélikus 
Petőfi  Gimnázium és Kollégium az evangélikus 
oktatás egyik meghatározó iskolája lett. A tizenhét 
evangélikus középiskola közül csak ez az egy, amely 
újonnan épült. A  Nagy Tamás Ybl-díjas építész ter-
vezte épületnek ma is sokan csodájára járnak. 

Az igazgató köszöntőjében szólt az iskola kö-
zeli és távoli terveiről is. Ezek között szerepel 
a dömösi erdei iskola felépítése, a gimnázium 
sportcsarnoka melletti területen egy versenyu-
szoda megépítése, valamint az Ikladi Német 
Nemzetiségi Általános Iskolának a gimnázium 
tagintézményeként való működtetése is. 

A fenntartó nevében Benczúr László felügye-

lő, arról beszélt, szeret belépni az iskola kapu-
ján, mert rögtön megérzi az itt élő közösség 
erejét. Mint kiemelte, a gimnázium nemcsak 
az oktatásban és a gazdálkodásban elért ered-
ményeire lehet büszke, hanem fi ataljainak az 
evangélikus szellemiségnek megfelelő módon 
történő nevelésére is. 

 Dr. Kalina Katalin, a Sztehlo Gábor Evan-
gélikus Gimnázium igazgatója, az aszódi 
gimnázium egykori tanára egy régi történe-
tet elevenített fel. Amikor induláskor még 
a Csengey iskolában, nem éppen megfelelő 
körülmények, az alagsorban, ablak nélküli 
tantermekben zajlott az oktatás, megmoso-
lyogták Detre Zoltán akkori igazgatóhelyet-
test, aki tanévzáró ünnepi beszédében írt 
egy mondatot, és abban az iskolát „hű alma 
materként” említette. Az  élet az igazgatóhe-
lyettest igazolta. Az  akkori ötfős tantestület 
a húsz év alatt 60 fős lett, a gimnázium pedig 
valódi alma materré vált. Olyanná, amely ma 
példaképe lehet a nemrégiben szintén egyházi 
irányítás alá került pestszentlőrinci, ma már 
Sztehlo Gábor nevét viselő gimnáziumnak.

A beszédeket követően ünnepi műsor – amely-
ben fellépett az iskola énekkara, Dunai Tamás 

színművész, valamint a Muharay Elemér Tánc-
együttes kamaracsoportja – következett, majd a 
20 éves jubileumi torta felvágása. A  jelenlévők 
ajándékba kapták a jubileumi naptárat és az 
Evangélikus Iskola a Galga mentén című kötetet 
is, amely méltó módon foglalja össze az iskola el-
múlt húsz évének történéseit, eredményeit. 

Az iskola rövidesen újra fontos eseménynek 
ad helyet: július 1-3. között az ország 22 evan-
gélikus oktatási intézményében dolgozó peda-
gógusok találkozójára itt, Aszódon kerül sor.

Rácz Zoltán

Közélet

Évfordulós naptárt és évkönyvet is megjelentetett az iskola

20 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE 
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
1994. szeptemberében – az államosítást követő 46. esztendőben – indítot-
ta újra  aszódi középiskoláját a Magyarországi Evangélikus Egyház. Június 
2-án a húsz éves jubileum alkalmából tartottak úrvacsorás istentiszteletet az 
evangélikus templomban, illetve ünnepséget a gimnázium 1997-ben átadott 
épületének dísztermében. (Folytatás az 1. oldalról)

EVANGÉLIKUS ISKOLA 
A GALGA PARTJÁN

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium 

JUBILEUMI ÉVKÖNYV 
1994–2014

1994-ben indult újra Aszódon az evangé-
likus oktatás az 1948-as államosítási hul-
lámot követően. Ebből az alkalomból az 
iskola jubileumi évkönyvet adott ki má-
jusban. A tartalomjegyzéket böngészve 
a kötetből megtudhatjuk, hogy az ország 
második legrégibb alapítású evangélikus 
intézménye milyen fordulatokat élt át az 
elmúlt közel három évszázadban. Olvas-
hatunk Petőfi  és Aszód kapcsolatáról, 
valamint a jelenre rátérve bepillantást 
nyerhetünk az intézmény munkaközös-
ségeinek, szakköreinek mindennapjaiba 
is. Az iskola híres diákjait rövid portrék 
mutatják be, az elballagott osztályok név-
sora szintén megtalálható a számos színes 
fotóval illusztrált kötetben. Az évkönyv 
felelős szerkesztője Dr. Péterfi  Gábor, az 
ő munkáját a következő tagokból álló 
szerkesztőbizottság segítette: Debrődiné 
Dobóczy Mária, Homoki Gábor, Koncz 
István és Rácz Zoltán. A könyvet június-
tól az érdeklődők az iskola gazdasági iro-
dájában (Régész út 34.) vásárolhatják meg 
kétezer forintért. 
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Koren-díj 2014

BÁBOSIK DEZSŐNÉ, RÓZSIKA NÉNI 
VEHETTE ÁT A KOREN-DÍJAT
Május 23-án, az Aszód Városi Kulturális Központ udvarán került sor a város 
pedagógus-napi ünnepségére és a Koren-díj átadására. (Folytatás az 1. oldalról)

A képviselő-testület döntése értelmében a Petőfi  egykori tanáráról elnevezett kitüntetést idén 
Bábosik Dezsőné, Rózsika néni, a Csengey Gusztáv Általános Iskola nyugalmazott tanítónője  
vehette át. Az átadást vastaps koronázta, ezzel is jelezvén, az egykori kollégák teljes mértékben 
egyetértenek a döntéshozók véleményével. Kedves gesztusként Rózsika nénit néhány egykori, 
ma már gimnazista korú diákja köszöntötte verssel és virággal, majd a kollégák, pályatársak gra-
tulációja következett. 

Rózsika néni a kitüntetés átvételét követően azt mondta, először Markazon kezdett tanítani, 
mert úgy gondolta, nem méltó arra, hogy az aszódi ismerőseinek gyermekét tanítsa. A sors azon-
ban közbeszólt, Rózsika néni visszakerült Aszódra, és – ezt most egykori tanítványa szülője-
ként is írom – kedves lényével, mindig mosolygó arcával kisdiákok százaival szerettette meg az 
írást-olvasást. Köszönjük szépen!  

A KRESZ vizsgára való felkészülés ss KÉNYELMESENNNNN
internetes távoktatási formában,, KEDVEZMÉNYES ÁRONNN..

megszabott ütemben végezheti a tanulást, valamint a vizsgára való felkészülést

JJJJJJJJELENNNNNTTTTTTKEZNNI III LEEEEHHHHEEEET HAAAVONNNAAA TA IIINDDDUUUUUULLLÓ TAAANNNTTTERMMMI II KÉÉPPPPZÉSEEEEIIIIIIIINKREEEE IIISSS!!!!
GYAAAYY KORLLLATI OKKKTATTTKK ÁS TTTT ÓÓRRRRRRAAAAARR DÍJ KEDVEZMÉNNYELLLL
Részletfizetéssel, háztól-házig szolgáltatássallll

F.H. AUTÓSISKOLA BT.
(+36) 30 369 49 42

fhautosiskola@freemail.hu

JOGOSÍTVÁNY

A KRESZ vizsgára való fee
nternetes távoktatási fo

MÉLTATÁS
Bábosik Dezsőné, Rózsika a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola 
elvégzése után a pályáját a Mar-
kazi Általános Iskolában kezdte, 
majd 1978-tól került Aszódra, a 
Rákóczi úti iskolába. Több évtize-
dig intézményünk meghatározó 
egyénisége volt. 

Lehetetlen 40 évnyi munkát, a naponta meg-
valósított feladatokat felsorolni, főleg egy 
olyan pedagógus esetében, akinek a munkáját 
a feladatokkal való azonosulás, a szakmai fe-
lelősségvállalás jellemezte. A tudatos pedagó-
giai munka végig követte életútját. Feladatait 
rendkívüli odafi gyeléssel, minőségre-törek-
véssel, hatékonyan és eredményesen oldotta 
meg. Önmagával és a gyerekekkel szemben 
is magas követelményeket állított. A rábízott 
gyerekeket következetesen, szigorúan, nagy-
nagy szeretettel nevelte-oktatta. Gyerekszere-
tete, a gyerekekhez való őszinte odafordulása, 
egyéni és diff erenciált fejlesztése jól bizonyí-
totta elkötelezettségét a pálya iránt. Minden 
tanévben magas szinten, nagy odafi gyeléssel 
végezte osztályfőnöki munkáját. 

Szakmai felkészültségét, az iskola iránti 
elkötelezettségét több száz tanuló, szülő és 
kolléga tapasztalatból ismeri. Sok fejlesztő 
munkával, gyerekközpontú pedagógiával, 
odafi gyeléssel, emberséggel, jól felkészült 
kisdiákokat indított tovább a felsőbb osztá-
lyokba. Az intézmény vezetésében munka-
közösség-vezetőként aktív szerepet vállalt, 
együttműködése példaértékű volt vezetőtár-
saival, kollégáival. Hozzájárult az iskola mai 
arculatának, hírnevének kialakulásához. 
Halk szavú, alkalmazkodó, alázatos, segí-
tőkész egyéniség.  Ösztönözte, támogatta, 
lelkesítette fi atalabb kollégái szakmai mun-
káját. Kapcsolata a szülőkkel és a diákokkal 
a mai napig közvetlen és barátságos. Meg-
bízható, korrekt kolléganő, akit nemcsak 
az iskolában, hanem a városban is nagy 
tisztelet övez.  Nyugodt, kiegyensúlyozott 
egyéniségével mindig törekedett az esetleges 
konfl iktusok zökkenőmentes megoldására a 
felnőttek és a gyermekek esetében is. Mun-
kafi gyelmével, példamutató gondolkodásá-
val, személyes varázsával szeretetteljes lég-
kört teremtetett maga körül, mely követendő 
példa lehet sok fi atal számára.

A tanulók, szülők, munkatársak, a város 
vezetése nevében köszönöm a kitartását 
és gratulálok e kitüntetéshez, további jó 
egészséget kívánok!
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ASZÓDII 
DISZKONT és KERRRRTTRRRRRRRR ÉÉSZZZEEETTTT

(A régi Volántelep bejáratánál)))))

AKCIÓS ÁRAK! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK!

ZET

KERESSE  
A NAPOCSKÁT!

Nyitva: H–P 8.00–17.000 Szo 8.00–14.0000 V 8.00–14.0000
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 94777

Bankkártyás fizetési lehetőség! ERZSÉBET utalványt elfogadunk!

NÁLUNK MINDIG TALÁL PARKOLÓHELYET!

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

Mleko tej 1,5% 1l 169,-
Chibo family kávé 250g 399,-
Sconto tea (többféle íz) 1,5l 165,-
Top 100 pzs. 100db   90,-

A projekttel kapcsolatban azonban még volt 
feladata a képviselő-testületnek is, melynek 
tagjai a májusi  ülés kezdete előtt végigjárták 
az óvodát, és elismerően szóltak az ott látottak-
ról. Az ülésen döntést kellett hozniuk az épület 
energiatanúsítványának elkészítése, a hátralévő 
könyvvizsgálói feladatok, valamint a rehabilitá-
ciós szakmérnöki feladatok tárgyában.

Az elvégzendő munkákra a keretösszeg ren-
delkezésre állt. A meghívásos pályázatokra 

érkezett ajánlattételek alapján a könyvvizs-
gálói feladatokat a gyöngyösi Fekete István 
végezheti el bruttó 200 ezer Ft értékben. Az 
energiatanúsítvány elkészítésére és a rehabi-
litációs szakmérnöki feladatok elvégzésére a 
Plan Libre Bt-t kérték fel, amely 300 ezer 900 
Ftos ajánlatot adott be. 

A megszépült óvoda augusztus 20-án 10 
órakor, a hivatalos városi ünnepség keretében 
kerül átadásra. 

Végéhez közelít a felújítás

NAPSUGÁR ÓVODA: CÉLEGYENESBEN
Megkezdődött a kibővített és felújított Napsugár Óvoda műszaki átadá-
sa. A kivitelezéssel megbízott Épkomplex Kft. május 15-ével készre je-
lentette az épületet, így elkezdődhetett a lezáró folyamat. 

Még nem tudni, 
ki fi zeti az oszlopok áthelyezését

MEGSZŰNHET AZ 
ÚTSZŰKÜLET A MÉLY ÚTON

Útszűkület – a szemből érkező jár-
műnek van elsőbbsége. Ezzel a táb-
lával találkozhatnak mindazon jár-
művezetők, akik a Mély úton a Szent 
Imre utca felé haladnak. Mivel ezen 
a szakaszon – főleg a reggeli órák-
ban – viszonylag nagy a forgalom, 
gyakran meg kell állni, és elsőbbsé-
get adni az alulról jövőknek. 

A helyzet akkor válik kellemetlenné, amikor az 
elsőbbségre kötelezett már elindult lefelé, és ak-
kor kanyarodik be az utcába egy szélesebb gép-
jármű. De nemcsak a járművek, hanem a gya-
logosok is szenvednek az útszűkülettől. A Mély 
alsó szakaszán például egy oszlop foglal el helyet, 
ami miatt a babakocsit toló anyukák nem fér-
nek 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 elkészíttet-
te a fent említett munkák elvégzésének várha-
tó költségvetését, amely alapján ez több, mint 1 
millió 300 ezer forintba kerülne. A város most 
újra megkeresi a szolgáltatókat, vállalják fel ezt 
az összeget, mivel egyébként ingyen használ-
ják Aszód közterületeit. 

R.Z

Ki fi zeti az oszlopok áthelyezését?
Fotó: Rácz Zoltán
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Virágosítási program kezdődött

6300 TŐ VIRÁG SZÍNESÍTI ASZÓD KÖZTEREIT
Az elmúlt időszakban mintegy 6300 tő virágot telepítettek a városban a Városüzemeltetési és Műszaki Osz-
tály dolgozói, illetve a közmunkások. A leglátványosabb változást talán azok a virágtartók jelentik, amelyeket 
a körforgalom két oldalán, a Szent István Patika, illetve a Kossuth Lajos utca 99. szám előtti járda mellé 
telepítettek, de jutott belőlük a város számos más pontjára, így többek között a Falujárók úti lakótelepre is.  
A telepített növények többsége folyton nyíló begónia, de szép számmal akad petúniából is.

A virágosítási program szerepel a Városüze-
meltetési és Műszaki Osztály 2014. évi fel-
adattervében, amelyet 2014. március 27-én 
fogadott el a képviselő-testület.  A növénye-
ket, valamint a  megrendelt és kihelyezett 100 
darab virágkonzolt a parkosításra elfogadott 
pénzügyi  keretből fi zették ki. 

A virágosítási program szóba került a leg-
utóbbi képviselő-testületi  ülésen is, mivel 
Asztalos Tamás, a Városfejlesztési Bizottság 
elnöke egy ezzel kapcsolatban egy 12 kér-
dést tartalmazó  interpellációt   nyújtott be a 
polgármesternek. A képviselő többek között 
arra volt kíváncsi, ki rendelte meg a virág-
konzolokat , ki döntötte el , hogy azok hová 
kerüljenek,  miből fedezték a költségeket stb.   
Sztán István polgármester  a kérdésekkel 
kapcsolatban tételesen adott tájékoztatást.   
A képviselő-testület egy nem szavazat elle-
nében, egy tartózkodás mellett elfogadta a 
válaszadást.  

Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet 
–tartja a mondás. Viszont, aki lopja, az mégis-
csak az. Sajnos máris több tíz tő növény tűnt 
el a közterületről, és valószínűleg ezután ma-

gánterületet színesít. De vajon miért tud ben-
ne nyugodt lelkiismerettel gyönyörködni  a 
tolvaj?

R. Z. 

Fotó: Rácz Zoltán

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az Aszód Városért Alapítvány 2013. évi beszámolója
Alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Számlaszám: OTP Bank 11742166-20005849
A kuratórium elnöke: Pála Sándorné

Nyitó adatok 2 348 894 Ft
Nyitó pénzkészlet: 2 348 894 Ft
Tárgyév bevételei 5 233 562 Ft
NAV 2013. évi SZJA 1 %-a: 135 450 Ft
Célszerinti támogatás: 4 507 590 Ft
Egyéb kapott támogatás: 590 000 Ft
Kamatelszámolás: 522 Ft
Kiadások 6 166 948 Ft
NAV 2012. évi SZJA 1 %-a: 210 000 Ft
Működési kiadás: 21 678 Ft
Alapítvány által nyújtott támogatás: 223 500 Ft
Célszerinti juttatás: 5 651 352 Ft
Bank ktg. 60 418 Ft
Záró pénzkészlet 447 718 Ft
Előírt tartozás (pályázat) 540 000 Ft

Az alapítvány tisztségviselőinek bért és egyéb költségtérítést nem fi zetett ki. A kapott támoga-
tásokat az alapítvány teljes egészében az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordította.
Aszód, 2014. 05. 19.

A VOLT GAMESZ 
UDVARÁN SZABA-
DULHATUNK MEG 
ÜVEGPALACKJAINKTÓL
Július elsejével minden hulladékszi-
getről elvitelre kerülnek a szelektív 
gyűjtőedények, így kizárólag a zsá-
kos megoldás marad a szelektív 
hulladékok gyűjtésére. 

A változtatás oka a jogszabály megváltozásá-
ban keresendő, de az is meggyorsította a fejle-
ményeket, hogy a még működő hulladékszi-
getek szemétlerakó hellyé váltak, ahová nem 
csupán az ott lakók vitték ki hulladékukat, 
hanem még a szomszédos településekről is 
érkezett „szállítmány”.  Az üvegek esetében 
egyelőre átmeneti megoldásként a volt GAM-
ESZ udvarában kerül konténer elhelyezésre, 
oda lehet vinni a kiürült, vissza nem váltható 
palackokat. Az  udvar nemcsak hétköznap 
lesz nyitva, hanem szombatonként is, 8 és 12 
óra között.
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Vége a tanévnek

ELKEZDŐDÖTT A VAKÁCIÓ A DIÁKOKNAK
Június 13-a, péntek volt a 2013-14 es tanév utolsó tanítási napja. (Az 
evangélikus gimnáziumban egy héttel korában befejeződött a tanítás). 
A fiatalok a napokban kézhez kapták a bizonyítványukat is, és kezdetét 
vette a nyári szünet.

A Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulói közül 60-an  végleg búcsúztak tanintézményüktől, 
mivel végeztek alapfokú tanulmányaikkal. A tantestület és diáktársaik ballagási ünnepség kere-
tében köszöntötték őket, és kívántak nekik további sikeres életet. A 60 diák mindegyike közép-
fokú tanintézményben folytatja tanulmányait. 

A vakáció csak a diákoknak kezdődött el, a pedagógusok július 1-tól mehetnek szabadságra. A 
nyári szünet augusztus 31-ig tart, becsengetés szeptember elsején.

R. Z.

ASZÓDRA ÉRT A 
13. „DROGMENTES 
MAGYARORSZÁGÉRT” 
MARATON

Április 19-én indult útjára a 42 na-
pos kampánysorozat, a Drogmen-
tes Magyarországért Maraton. A 
csapat 13. alkalommal futja körbe 
az országot, hogy a lehető legtöbb 
emberhez vigye el a drogmentes-
ség üzenetét. 

A 2002-ben először megrendezésre került 
Maraton mára Európa legnagyobb sporttal 
egybekötött drogellenes mozgalmává nőtte 
ki magát, és olyan támogatókat tudhat maga 
mellett, mint pl. Antal Timi, Oláh Gergő, 
Sipos Péter, az Irigy Hónaljmirigy frontem-
bere, Katus Attila aerobic világbajnok vagy 
Görbicz Anita, a világhírű kézilabdázó.

A másfél hónap alatt a mozgalom számos 
települést és iskolát meglátogatott. Május 28-
án délután Aszódra is befutottak, ahol  Sztán 
István polgármester fogadta, és kínálta őket 
frissítővel. A délután a pihenésé volt, másnap 
pedig előadással kezdték a napot, amelyet a 
Csengey iskola diákjainak tartottak. Prog-
ramjukban ugyanis olyan akciók szerepel-
nek, mint drogfelvilágosító előadások tartása, 
aláírások gyűjtése, felvilágosító füzetek ter-
jesztése és Drogmentes Kapitányok avatása.

Az, hogy ez a mozgalom mennyire haté-
kony, jól mutatja a tavalyi adat: több, mint 25 
ezer gyermeket értek el közvetlenül az előa-
dásaikkal és több, mint 17.000 gyermek lett 
Drogmentes Kapitány, azaz, akik megfogad-
ták, hogy nem fognak drogokhoz nyúlni.  

Az előadást követően Vácnak vették az irányt 
a futók. Június 1-én pedig  2100 km megtétele 
után visszaérkeztek Budapestre.

R. Z. 

Fotó: Rácz Zoltán

Fotó: Rácz Zoltán



Önkormányzati hírekASZÓDI TÜKÖR10

2014. június

1.) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény (továbbiakban Ttv.) 27/A.§ (1) bekez-
dése értelmében 2014. február 1. napjától a tár-
sasházak törvényességi felügyeletét a társasház 
fekvése szerinti település önkormányzatának 
jegyzője látja el.

A törvényességi felügyelet keretében a 
jegyző ellenőrzi a társasházak alapító ok-
iratát, szervezeti és működési szabályzatát, 
azok módosításait, a társasház működését, 
közgyűlési határozatait, hogy azok megfe-
lelnek-e a hatályos jogszabályok rendelke-
zéseinek.

A Ttv. szerinti törvényességi felügyelet el-
látása érdekében a közös képviselőket, vala-
mint intézőbizottsági elnökeit kérjük, hogy a 
társasház hatályos, a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 

szervezeti és működési szabályzatát postai 
úton, vagy személyesen Aszód Város Jegy-
zője részére megküldeni szíveskedjenek.

2.) Felhívjuk a fi gyelmet arra is, hogy a tár-
sasházi törvény 35. § (1) bekezdése értelmé-
ben társasházi közgyűlést szükség szerint, 
de legalább évente egyszer kötelező tarta-
ni.  A társasház éves elszámolása, valamint a 
költségvetésének megállapításáról társashá-
zi közgyűlést évente a szervezeti-működési 
szabályzatban meghatározott időpontig be-
záróan, de legkésőbb május 31-éig kötelező 
tartani.

A Ttv. 39. § (4) bekezdése alapján a közös 
képviselőnek vagy az intézőbizottság elnöké-
nek a közgyűlésen meghozott határozatokat 
a közgyűlés megtartásától számított nyolc na-

pon belül a társasházban jól látható helyen ki 
kell függesztenie.

Tekintettel a fenti, 39.§ (4) bekezdésben sze-
replő, a társasház törvényes képviselőjét terhe-
lő kötelezettségre, kérjük a közös képviselőket, 
valamint az intézőbizottságok elnökeit, hogy a 
Ttv. 35.§ (1) bekezdése szerint megtartott köz-
gyűlésről szóló jegyzőkönyvet – a törvényes-
ségi felügyeleti jogkör ellátása érdekében – szí-
veskedjenek Aszód Város Jegyzője számára 
postai úton, vagy személyesen megküldeni 
legkésőbb 2014. július 15-ig.

3.) A törvényességi felügyelet folyamatos ellá-
tása, feltételeinek biztosítása érdekében Aszód 
Város Jegyzője részére szíveskedjenek megkül-
deni a társasház törvényes képviselőjének 
(közös képviselő, intézőbizottsági elnök) 
nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail és 
postacím), legkésőbb 2014. július 15-ig.

Aszód, 2014. június 5.
dr. Bóta Julianna

jegyző

Tájékoztatás társasházak közös képviselői, 
valamint intézőbizottsági elnökei részére

TÁJÉKOZTATÓ
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Az Aszód Városi Kulturális Központ oldala

A tárlaton látható 
képek egyik feltű-
nő jellegzetessége, 
hogy a táj természe-
ti látványa hullám-
zó, kanyargó színes 
sávokká, csíkokká 

bontva jelenik meg a vásznakon. A sötét hát-
térben, fehéren vagy sárgán világító sávok, 
csíkok végtelen hullámzását, kanyargását pe-
dig szabályos mértani idomokra, négyzetek és 
téglalapok egységére töri szét az alkotó.

Talán nemcsak az aszódi sajtótermék „tük-
rében”, hanem a városlakók belső világának 
tükrében is ismerős képként tűnnek fel ezek a 
kompozíciók…

Honnét is ismerősek? Felidézik-e azokat a 
hétköznapi tapasztalatainkat, amikor a kisvá-
ros XXI. században megszokott, összefüggő 
kékes-szürke útburkolatait hirtelen megsza-
kítják a föld lélegzésének helyet hagyó érdes 
felületű négyzetlapok? Aztán pedig a termé-
szet termésköveit érezhetjük a talpunk alatt 
vagy századokkal korábbi téglaburkolatokat? 
Felidézik-e a festmények az aszódi városla-
kóknak azt a különös útjáró élményét, amikor 
egy utca két oldalának tengerszint feletti ma-
gasságában, láthatóan is jelentős különbséget 
észlelhetnek? Amikor a fent és a lent élménye 
egyetlen utca világában szerves egymásmel-

lettiségben élhető meg? 
Érzik-e a rokonságot a Ghyczy György festmé-

nyeiben őrzött életérzések és a magukéi között, 
amikor a Petőfi  utcából a múzeum felé kanya-
rodva a lábuk alatt, vízszintesen nyugvó, a dom-
borzattal enyhén emelkedő téglaburkolat füg-
gőleges rendezettségben is megjelenik a XVIII. 
századi épület falán? És amikor tovább haladnak 
a Szontágh lépcső horizontális meghatározott-
ságú elemein, amely mégis vertikális irányban 
emeli fel az azon járót – lassan, a város fölé?

Megélik-e a „Nagyon összesűrűsödtek az 
utak” című festmény látványában, hogy a föld-
rajzi térben a város fölé emelkedettség egyúttal 
a múltba is visszavezeti az arra járót, a régi tör-
ténelmi korok emlékeit őrző földterületek felé?

Ha hétköznapi útjaikon öntudatlanul talál-
koznak is ezekkel az élményekkel, megenge-
dik-e, hogy Ghyczy György alkotásai tudatosít-
sák őket Aszód lakóiban? Észreveszik-e eztán a 
felfedezés mindennapos örömével, hogy lépteik 
a város jelenkori, összefüggő, vagy négyzetekre 
és téglalapokra tördelt burkolatú útjain a múlt 
és a jövő között hullámzó, kavargó, fénylő vég-
telenben haladnak? Észreveszik-e, hogy milyen 
biztonsággal tudnak közlekedni a horizontvo-
nal nélküli valóságban is?

Bakonyvári M. Ágnes
művészettörténész

A júniusi hónap műtárgya:

GHYCZY GXÖRGY NAGYON ÖSSZESŰRŰSÖDTEK AZ UTAK 
című (akril, vászon / 45x60cm) kompozíciója
A Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a  II. T.A.P.S. című program-
jának keretében megnyitottan Ghyczy György festőművész kiállítását. 

GYERMEKNAP A 
KÖNYVTÁRUDVARBAN
Idén a városi gyermeknapi rendez-
vénynek a könyvtár udvara adott 
helyet. Az Aszód Városi Kulturális 
Központ munkatársai, könyvtáro-
sok, múzeumi dolgozók összefog-
tak, és egy jó kis „játszós” délelőt-
töt szerveztek a gyerekek számára. 
Volt ott minden: aszfaltrajz-ver-
seny, játékkészítés, csocsóverseny, 
társasjáték. Egy kicsit más, egy 
kicsit játékosabb, mint az eddigiek.

Kisebbek és nagyobbak egyaránt találtak szó-
rakozást. Megszemlélhették a mentőautó és a 
tűzoltóautó belsejét, meghallgathatták sziré-
náját, majd játszhattak egy parti csocsót a 
mentős bácsikkal. 

Az aszfaltrajz-versenyt az épület előtti járdán 
rendeztük meg Csodapalota – Podmanicz-
ky-kastély témában. Szebbnél szebb alkotások 
születtek a délelőtt folyamán, gyönyörködhet-
tek benne a járókelők.

Vendégművészek is felléptek: Kovács József Lász-
ló és P. Nagy Ferenc adott színvonalas koncertet a 
gyerekek és az őket kísérő felnőttek számára.

Köszönjük mindenkinek, aki itt volt játszani, 
rajzolni, énekelni. Jövőre veletek újra!

A Gyermeknap sikeres megrendezésében segí-
tőink voltak: Könyvtárlakók, Íródeák Papírbolt, 
Országos Mentőszolgálat Aszódi Mentőállomá-
sa, Aszód Katasztrófavédelmi Örs, Aranykapu 
Bölcsőde, Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszó-
di Javítóintézet, Aszód Város Képviselő-testülete, 
Kovács Ferencné, Kalina, Csaba, Oláh János.

Köszönjük a segítséget, a közreműködést!

Nagy Judit
gyermekkönyvtáros
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Egészség

Melyik korosztályt érintik elsősorban a hallásproblémák?
Egy bizonyos kor után, nagyjából 45 év körül, a hallásban 
fi ziológiás hanyatlás kezdődik. Ezért alapvetően mindannyian 
hallásromlásra vagyunk ítélve, de a panaszok jelentkezése és 
mértéke sok mindentől függ, például, hogy elkerültük-e az erős 
zajokat, dohányoztunk-e, milyen az érrendszerünk, rendben 
van-e a vérnyomásunk, volt-e fejsérülésünk, vagy volt-e közép-
fülgyulladásunk, stb. Mindazonáltal 70 éves korban a hallás soha 
nem lesz olyan, mint 20 évesen, és valószínűleg előbb-utóbb az 
idősek nagy százalékának szüksége lesz hallókészülékre.

Ha valaki nem hall jól, feltétlenül hallókészüléket kell-e 
viselnie, 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 használatából áll, a nagyothallás szintjé-
től és egyéb tényezőktől függően.

Mennyire fontos szempont a hallásproblémák kezelésénél 
a gyors beavatkozás?
Minél korábban kezeljük a fennálló problémát, annál 
nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megoldani azt. 

Lehet, hogy csupán fülzsírdugó okozza a kellemetlensé-
get, de ha például egy akut halláscsökkenésről van szó – 
amit akár vírusfertőzés is okozhatott – a kezelés eredmé-
nyessége 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 tudják 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 Hallás-
központban!

Ingyenes hallásszűrést szervezünk aszódi
lakosok számára 2014. június 25. 
és július 25. között a gödöllői Amplifon
Hallásközpontban. A vizsgálatok várakozás
nélkül, de előzetes telefonos egyeztetés
alapján történnek. Bejelentkezéshez hívja 
a 06-28 620-665-ös telefonszámot!

Amplifon Hallásközpont
Gödöllő, Szabadság tér 1.
amplifon.hu

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT 
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉK 
PRÓBAHORDÁS

ÚJ

Amplifon hallásközpont, Gödöllő
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK PRÓBAHORDÁS ASZÓDI LAKOSOK SZÁMÁRA

Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb jöjjön el hozzánk, ugyanis minél korábban kezeljük a fennálló problé-
mát, 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 Réz-
gombos 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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ÖÖnkorrmányyzati hírekKözélet

Június 1-jén vasárnap hajnalban indultunk, s 
10 órakor érkeztünk meg Szatmárnémetibe. 
Többek között megnéztük a Láncos Temp-
lomot, a Püspöki Székesegyházat, a Kölcsey 
Főgimnáziumot és a magyar nyelvű Színházat.

Délután Nagybányán jártunk, először az Ás-
ványtani Kiállítást néztük meg, majd a főtér ne-
vezetes épületeit. Ezután tovább mentünk Kol-
tóra és megtekintettük a Teleky Kastélyt, ahol 
Petőfi  – többek között – megírta a Szeptember 
végén című versét. Este 7 órakor elfoglaltuk a 
szállásunkat, ahol kedves családok vártak min-
ket. Kicsit megpihentünk, és indulhattunk az 
esti programra – a táncházba a helyi fi atalokkal. 

Hétfőn Máramaros vidékén jártunk, először 
Deszken megnéztük az UNESCO listán is sze-
replő, kulturális örökség részét képező XVIII. 
századi fatemplomot, majd Barcánfalván a 
Kolostort. Innen Szaploncára mentünk a „Vi-
dám temetőbe”. A nap végén megismerked-
tünk Máramaros nevezetes épületeivel. Visz-
szaérve a szállásra, vacsora után közös sétára 
indultunk Koltón.

A harmadik napon ellátogattunk a gyönyörű 
Bódi tóhoz, ahol vizibicikliztünk, majd libegőz-

hettünk. Csodálatos tájat láttunk, a libegővel 
1000 méteres szintre emelkedtünk. Délután a 
koltói csapattal barátságos focimeccsen mértük 
össze erőinket, Az eredmény 1: 2 lett, a koltói 
csapat nagy bánatára. Az esti program kürtös-
kalácssütés volt, ami gyorsan el is fogyott.

Az utolsó napon ellátogattunk a helyi isko-
lába. Mivel június 4-e volt, közösen megem-
lékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról, 
a műsor mi adtunk. Fájó szívvel elindultunk 
hazafelé. Előtte azonban még ellátogattunk 
Érmindszentre – ma már Adyfalva – Ady 
Endre szülőházához. Majd Nagykárolyt ej-
tettük útba, megnézni a Károlyi Kastélyt. 
Utolsó állomásunk Érsemjén volt, Kazinczy 
Ferenc szülőfaluja. 

Fárasztó, de élményekkel és ismeretekkel 
gazdag négy napot töltöttünk Erdélyben.

Csengey Gusztáv Általános Iskola 
7.a és 7. b osztály 35 tanulója

és 4 kísérő pedagógusa

Erdélyben

HATÁRTALANUL
A Határtalanul program keretében 
4 napig lehettünk Erdélyben, a ma-
gyarlakta területeken. 

A küldöttségen túl ugyancsak Nyárádszeredára 
utazik a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Isko-
la szimfónikus zenekara, amely ezúttal nemcsak 
a Nyárád mente központjában lép fel, hanem 
Szovátán, a Medve tó partján is ad egy koncertet. 

Augusztusban, a XXIII. Aszód Fesztivál és 
Testvérvárosi Találkozó keretében folytatódik  
a két évtizedes kapcsolat megünneplése. Ek-
kor hozzánk érkeznek vendégek Nyárádsze-
redáról, illetve fellép az idei Fölszállott a páva 

népzenei és néptánc tehetségkutató verseny 
különdíjasa, a Bekecs táncegyüttes is.  

R. Z.

20 éves a testvérvárosi kapcsolatot

NYÁRÁDSZEREDÁN KEZDÜNK ÜNNEPELNI
Sztán István polgármester vezetésével 34 tagú aszódi küldöttség indul 
testvértelepülésünkre július végén az ottani  Nyárádszeredai Vásárna-
pok rendezvénysorozatra. Ennek keretében kerül sor arra az ünnepség-
re, amely a két település 20 éve történt testvérvárosi szerződéskötését 
hivatott megünnepelni. 
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Podmaniczky Művészeti Iskola

A VERSENYEK ÉS 
DÍJAK ÉVE
A 2013/2014 tanév második fél-
évében a Művészeti Iskola növen-
dékei több országos és nemzetközi 
versenyen is megmérették magu-
kat, különböző formációkban, kü-
lönféle hangszereken, vagy éppen 
„két lábon”. A gyerekek szorgalmá-
nak meg is lett a gyümölcse, büsz-
kévé téve felkészítő tanáraikat, és 
egyben az iskolát is. 

Március 14-én, Dunakeszin került megrende-
zésre a VIII. Regionális Gitárverseny, melyen 
négy növendékünk indult szólistaként. Ma-
gyar Gábor tanár úr tanítványai, Rosenber-
ger Tamás és Ludányi Csongor nagyszerűen 
teljesített saját korcsoportjában, kiérdemelve a 
zsűri által adott III. helyezést.

A következő hónapban, április 16-án Dr. Ma-
gyari Zita felkészítésével, Hévízné Király Csilla, 
Nyári László és Ábrányi Tibor növendékeiből 
verbuválódott kamaracsoportjaink hozták el az 
I. díjat két kategóriában is, az I. Kiskunfélegy-
házi, magyar zeneszerzők vokális és hangszeres 
műveire kiírt versenyen. A fi atalabbak, Vanyó 

Ingrid, Vanyó Vanda és McFegan Rebecca trió 
felállásban szerepelt kiválóan, míg a nagyobbak 
korosztályából McFegan Louisa és Kovács Ger-
gely kettőse vitte el a pálmát. 

A májusi hónapban ifj . Rónai Lajos néptán-
cos növendékei mutathatták be tudásukat a 
II. Aranypergő-Aranyláb Gyermek és Ifj úsági 
szólótáncversenyen. Jánosy Zalán szólótánc 
kategóriában bronzérmet kapott, és ugyan-
csak a bronzéremmel jutalmazták Sándor Or-
solya és Bagi Gergő páros táncát. 

A néptáncosok a hónap végére is tartogat-
tak meglepetéseket. A „Dunán innen, Tiszán 
túl” Kárpát-medencei gyermek- és ifj úsági 
tehetségkutató versenyen Széphalmi-Tóth 
Judit, néptánctanár növendékei szerepeltek 
páros- és szóló tánc kategóriákban. Közülük 
Kröel-Dulay Viola és Pető Fanni kettőse har-
madik helyezéssel térhetett haza.

A tanév utolsó hónapja is eredményekben 
gazdag. Szóló hegedűseink és kamaracso-
portjaink minden kategóriában dobogós he-
lyen végeztek a Szlovákiában megrendezett 

Nemzetközi hegedű és kamaraversenyen. 
Szólistaként, Nagyné Kánya Andrea nö-
vendékei közül Ribai Vilmos arany-, Kristóf 
Kata ezüst- és Samu Barbara bronz fokozatot 
nyert, a legkisebbek közül pedig Nyári László 
hegedűse, Bartos Eszter kapott bronzérmet. 
A már jól összeszokott kamaracsoportjaink 
is részt vettek ezen a versenyen. A tavasszal 
összeállt trió csoport (Vanyó Ingrid és Van-
da, McFegan Rebecca) bronzérmet nyert, és 
a már szintén díjazott kamaracsoport (Mc-
Fegan Louisa, Kovács Gergely) Hutai Ágnes 
csellós növendékével, Kovács Orsolyával ki-
egészülve ezúttal is arany fokozattal tért haza. 
Ám ez a verseny nem csak növendékeink 
számára végződött jó eredménnyel, hiszen 
Dr. Magyari Zita, zongora-korrepetítort is 
külön-díjjal jutalmazták a szólisták precíz kí-
séretéért és felkészítő munkájáért. 

Ezúton is gratulálunk a felkészítő tanárok-
nak és a növendékeknek a kiváló eredménye-
ikért, és kívánunk további sikereket a követke-
ző években is!

Nem kis áldozatot vállal manapság az a gyer-
mek, és szülője, aki úgy dönt, zenét tanul, 
néptáncol vagy más művészeti tevékenységet 
végez. A kisdiákok az egyre növekvő iskolai 
terheken túl a szabadidejük nagy  részét adják 
fel érte,  a szülőkre pedig a tandíj, és sok eset-
ben a napi szállítás költsége ró terhet. 

- Higgyék el, megéri – köszönte meg a szü-
lők és diákok kitartó lelkesedését Római Lajos 
igazgató, aki azzal indokolta állítását,  más fel-
nőtt lesz abból a gyermekből, aki a napi tud-
nivalókon túl a művészetekben is otthonosan 
mozog. Játékával képes lesz szórakoztatni, iga-
zi közösséget varázsolni a jelenlévőkből.

A köszöntő utáni koncert, illetve a délutáni 
előadás az igazgató urat igazolta.  Erőteljes tapsok, 

a szereplők és a közönség tagjainak széles moso-
lya mind-mind azt jelezte, elégedett a fellépő nö-
vendék, az őt hallgató, néző, a teljesítményéért  
büszke  szülő, hozzátartozó és a felkészítő tanár 
is.  A végén pedig mindenkinek szólt a vastaps.

Idén hat növendéktől – Németh Dorina, 
Mrkva Eszter, Hajdú Gréta, Baboss Bozsóka, 
Kiss Márton és Blaubacher Dávid – búcsú-
zott az iskola vezetése, mivel becsülettel elvé-

gezték a 12 osztályt, és bár szeretnek zenélni, 
nem ezen a területen kívánnak továbbtanulni. 
Három diák – Homoki Adél, Blaskó Norbert,  
Herédi Zsombor – viszont a zenélést képzeli 
életpályaként, ezért jelentkeztek a váci zenei 
szakközépiskolába, és sikeres felvételit követő-
en ott folytathatják tanulmányaikat.

Még egy ünnepélye aktusra került sor az 
este folyamán. Néhány éve Koncz István, az 
Evangélikus Gimnázium igazgatóhelyettese 
díjat alapított tehetséges diákok jutalmazására 
Aszódi Diák-díj néven, amely évente  intézmé-
nyenként 50 ezer Ft-ot biztosít. Ezt az összeget 
a művészeti iskola  Vanyó Vandának, Vanyó 
Ingridnek, Mac Fegan Rebekának, Mac Fegan 
Lujzának és Kovács Gergelynek adományozta, 
akik két országos zenei versenyen is első helye-
zést értek el. A pénzjutalmat a koncerten jelen-
lévő alapító adta át. 

R. Z.

Zenés búcsú a tanévtől

TANÉVZÁRÓ A DALLAMOK SEGÍTSÉGÉVEL
Színvonalas fellépésekkel búcsúztak az idei tanévtől a Podmaniczky Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei június 15-én szombaton. Délután az 
iskola ifjú néptáncosai, népzenészei mutatták meg szüleiknek, hozzá-
tartozóiknak, hogy mit tanultak az elmúlt hónapok során,  este pedig a 
klasszikus zenét tanuló  növendékek hangszeres játéka örvendeztette 
meg a több száz érdeklődőt.
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Ezt követően városunk polgármesterének, 
Sztán István úrnak a közreműködésével ne-
vezett be énekkarunk, a Magyar Honvédség 
szervezésében megrendezésre kerülő „...felte-
kintek a nagy égre...” című kórusversenyre. Öt-
vennégy jelentkező közül huszonhárom jutott 
be a döntőbe, amit május 30-án Budapesten, a 
Stefánia Palotában rendeztek meg, az I. Világ-
háború 100 éves évfordulójának alkalmából. 
Ebben az impozáns környezetben, a professzi-
onális alapossággal megszervezett versenyen, 
a Kicsinyek Kórusa kiválóan helyt állt. A zsű-
ri elnöke Rossa László zeneszerző, gratulált a 
versenyen elért harmadik helyezésért, melyet 
bronz plakettel jutalmazott. Külön örömet je-
lentett számunkra, hogy iskolánk volt tanulója 
Puskás Máté kísérte mindkét esetben énekese-
inket, művészi zongorajátékával.

Köszönjük Énok-Nagy Levente tanár úrnak 
a színvonalas felkészítést, valamint a kísérő 
pedagógusok (Ladosné Kern Katalin, Szűcs 
Ildikó, Braun Krisztina) segítségét.

Továbbá köszönjük a Polgármester úrnak, 
hogy segítette énekkarunkat abban, hogy részt 
vehettek ezen a mindannyiuk számára felejt-
hetetlen élményt nyújtó versenyen.

Örömmel tölt el minket, hogy iskolánk zenei 
tagozatának hírnevét tovább öregbíthettük.

Iskolavezetés

KICSINYEK KÓRUSA:
KÉT ÚJABB ORSZÁGOS SIKERE
A Csengey Gusztáv Általános Iskola zenei tagozatának énekkara má-
jusban Kaposváron vendégeskedett. Az Éneklő Ifjúság Országos Minő-
sítő Kórusversenyén vett részt. A találkozón tíz kórus mérette meg 
magát az ország különböző pontjairól. Tanulóink Aranydiploma minősí-
tést szereztek.

a munka jövője

ÁLLÁSLEHETŐSÉG !

Hatvani multinacionális ügyfelünk részére 
keresünk gyár tósor i  operá toroka t ,  gépmes tereke t  
és rak tár i  munkásoka t ,  t a rgoncásoka t  3313-as okj 
vezetői engedéllyel. Minden munkakörnél alap-
feltétel legalább a szakmunkás bizonyítvány és 
a tiszta erkölcsi bizonyítvány.

Csopor tos  tá jékoz ta tóra és tesz t  í r ásra je len tkezn i  
az  a lább i  e lérhe tőségeken lehe t :

hu j obgyongyos@t r enkwa lde r. com
+36 (20)  333 4450

Csengey-énekkar

GALGAMÁCSAI 
LAKODALMAS 
ZÁRTA A TANÉVET 

Nagysikerű tanévzáró koncer-
tet adtak a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola ének-zene ta-
gozatának kisdiákjai az iskola 
tornatermében.

A hangverseny igazi megkoronázása volt 
a kórus és vezetőjük, Énok–Nagy Levente 
egész éves teljesítményének. Az ilyenkor 
szokásos gyermekdalok és kórusművek 
előadásán túl igazi meglepetéssel, a galga-
mácsai lakodalmassal is szolgált a kisdiák 
sereg, jókedvet és vastapsot kicsalva ezzel 
a közönségükből.

R. Z.
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Szerelemféltés miatt kellett intézkedni a ren-
dőröknek a Dobó közben. Egy hölgy hívta ki 
őket kétségbeesetten, mert a korábbi és a jelen-
legi szeretője összetalálkozott, és egymásnak 
estek. 

Akár az életét is köszönheti a rendőröknek 
az a férfi , aki meghosszabbítván a főzőverseny 
estéjét, részegen mászkált a közúton, majd 
beesett az árokba, minek következtében meg-
sérült. Szemtanúk értesítették a rendőröket, 
akik kihívták az orvosi ügyeletet. Az ügyelet 
munkatársai megállapították, hogy az illető 
nemcsak részeg, de a vérnyomása is rendkívül 
magas, 250 körüli, ezért azonnal bevitették a 
hatvani kórházba. 

Az orvosi ügyelet munkatársai hívták ki a 

rendőröket egy Falujárók úti tragédiához. Egy 
93 éves bácsi vágta fel az ereit és ennek követ-
keztében meghalt.

Két nevelt is megszökött a Javítóintézetből. 
Egyiküket még keresi  a rendőrség. A másik fi -
atalt  a  vasútállomás utcájában elfogták, ő egy 
lakatlan házban próbált meghúzódni. 

Úgy tűnik, egy elkövetői csoport állt rá arra, 
hogy az éjszaka az utcán vagy az udvaron álló 
gépkocsikból leszívják a benzint. A környéken 
több ilyen eset is történt, legutóbb egy Suzuki 
tulajdonosa járt így a Szőlő utcában, aki haj-
nalban indult volna, mikor észrevette, alig van 
benzinje. Begördül a benzinkútra tankolni, és 
ott észlelték a töltőállomás kezelőjével együtt, 
hogy a benzincső van elvágva. A rendőrség 

nyomoz az ügyben, egyben arra kér minden-
kit, aki teheti, éjszaka zárt garázsban tárolja 
gépkocsiját.  

A hőség beköszöntével  sokan úgy próbálunk 
enyhíteni a hőmérsékleten, hogy éjszakára 
nyitva hagyjuk az ingatlanunk ablakait. A ren-
dőrség mindenkit fi gyelmeztet, ezt kíméletle-
nül kihasználják a besurranó tolvajok, és a haj-
nali órákban, amikor a legmélyebben alszunk, 
a szúnyoghálót kivágva látogatnak hozzánk. 
Éppen ezért kérnek mindenkit, az ablakokat 
ne tárva nyitva hagyjuk, hanem lehetőség sze-
rint bukóra állítva.

R. Z.

Rendőrségi hírek

A SZÚNYOGHÁLÓ NEM VÉD MEG 
A BESURRANÓ TOLVAJTÓL
Nyár ide, nyár oda, a rendőrség munkatársai nem lazíthatnak, több köz-
lekedési-illetve közbiztonsági akciót is folytatnak párhuzamosan. Így egy 
ideje fokozatosan ellenőrzik éjszakánként a nemzeti dohányboltok kör-
nyékét, tekintettel az utóbbi időben elszaporodott rablásokra. Ugyan-
csak folyamatos ellenőrzéssel igyekszik a rendőrség kiszűrni az ittas 
vezetőket. Ilyen fokozott ellenőrzés volt a pünkösdi ünnepek alatt, és 
bizony számos, önmagával és másokkal szemben is felelőtlen  gépkocsi-
vezetőt sikerült átmenetileg kivonni a forgalomból. 

PLÉD A 
TŰZOLTÓKNAK
A Rőfös üzlet tulajdonosa, Szilágyi  Györgyné 
az aszódi tűzoltóőrs részére plédeket és fali-
szőnyeget ajándékozott.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 5940
Polgárőrség:
(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816 0437

Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 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) 30 6352 608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500 035
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Nem kellett új hitelt felvenni, nem voltak lik-
viditási gondjaink. Az intézmények működtek 
és lehetőségünk szerinti fejlesztés is történt. 
Nincs tartozása a városnak.

Köszönet Önöknek az együttműködésért, mert 
csak össze-fogva tudtuk ezeket végrehajtani. 

Sokukban talán felmerül a kérdés, hogy mi-
lyen változások történtek a városban. Amikor 
sétálnak, látniuk kell a volt Fesztivál tér fejlő-
dését. Igaz, ezek magánerőből történtek, de 
mégis – joggal – büszkék lehetünk erre a vá-
rosrészre. Nekünk „csak” egy szép teret kellett 
hozzáálmodnunk és megvalósítanunk. Elké-
szült a Szent István park, melynek költségki-
hatása az önkormányzat részéről 3,7 millió Ft. 
Azért csak ennyi, mert megvalósításához ren-
geteg társadalmi munka adódott, amelynek 
értéke felbecsülhetetlen. 

Az alábbiakban csak azokat a megvalósított 
fejlesztéseinket sorolom fel, amely az itt élők 
közérzetét is nagyban javította.

Felújításra került a Nyár utca, az Osváth G. 
utca, a Nyárád utca, a Majna utca, a Malom köz, 
a Berkes utca, a Síklaki hegy, a Berek utca, a Sző-
lő utca úthálózata, közel 54 millió Ft értékben.

A Podmaniczky utcát teljes hosszában leasz-
faltoztuk, 63 millió Ft felhasználásával. 

A Szentkereszt utca első szakasza 7 millió Ft 
értékben került felújításra. Az utakra az elmúlt 
időszakban 124 millió Ft-ot költött a város.

Támfalakra – Dózsa Gy. u. 20., Koren köz, 
Kossuth 56., Kossuth u. 58, Kossuth u. 48., Vezér 
utca, Tarsoly utca –, közel 139 millió Ft-ot köl-
töttünk, főleg állami támogatásból (vis maior), 
az önkormányzati önerő mintegy 25 %-os volt. 

Aszód 100 %-os csatornázottságának meg-
valósítását akár történelmi eseménynek is te-
kinthetnénk, de azt gondolom, ennek megléte 
egy tiszta, gondozott városban kötelező. 6.551 
folyóméter új csatorna épült Aszódon belül, 
450 millió Ft-ból, amely pályázati pénzből, ön-
kormányzati önerőből és lakossági megtakarí-
tásból tevődött össze. Az állami támogatás az 
összeg 85 %-a volt. A közreműködő szervezet, 
az Önkormányzat által befi zetett önrészből 
idén várhatóan visszatérítenek egy nagyobb 
összeget, amelyből tovább tudjuk folytatni 
útjaink felújítását. Ezen utak – Tavasz utca, a 
Dózsa Gy. út, a Szentkereszt utca II. szakasza, 

a Tél utca, a Hegyalja utca, a Kakashegy, az 
Öreghegy, a Vas Mór utca és a Baross utca – ki-
viteli tervei elkészültek, 2014 július 31-ig pedig 
aszfaltozásuk is megtörténik. 

Bővítésre került a szennyvíztelep, illetve el-
készült a komposztáló üzem pályázati összeg-
ből és önerőből, 480 millió Ft értékben. 

A  csatornakiépítéssel párhuzamosan elké-
szült mart aszfaltozással járhatóbbá vált a Ve-
zér utca, a Kard utca, a Tarsoly utca, a Huszár 
köz, a Béke köz, valamint a Béke utca. 

Önkormányzati pénz nélkül – együttmű-
ködve a lakókkal és a MÁV-val – sikerült sár-
talanítani a Szentkereszt utca II. szakaszát, a 
Pauler Ede utcát, a Kómár Gy. utcát és a Város-
réti út alsó szakaszát. Ezen utak aszfaltréteggel 
történő végrehajtása a következő időszak fel-
adatai közé tartozik.

Elkészült a vasúti átjárótól a szennyvíztelepig 
vezető út aszfaltozása, közel 8 millió Ft-ért, ame-
lyet pályázati pénzből fedeztünk. 15,9 millió Ft-
ot fordítottunk az önkormányzati utak kátyú-
zására, amely munkát idén is elvégeztetjük. 

Bizonyára mindenki előtt ismert a Gondozá-
si Központ helye és szerepe a térségben. Aszód 
Város Önkormányzat irányításával pályázati 
pénzből és önerőből 392 millió Ft-ot fordítot-
tunk a hét településen lévő gondozási közpon-
tok felújítására, illetve megépítésére.

A  Szivárvány Óvoda tagintézményben ki-
alakítottunk egy új csoportszobát, a melegítő-
konyhába pedig a legkorszerűbb konyhatech-
nológiai berendezéseket telepítettük, közel 50 
millió Ft értékben.

Befejezés előtt áll a Napsugár Tagóvoda felújítása, 
amelynek ünnepélyes átadására 2014. augusztus 
20-án kerül sor. A bekerülési költsége 190 millió Ft, 
amelyhez 120 millió Ft pályázati pénzt nyertünk.

A rendelőintézet működtetéséhez Aszód Vá-
ros önkormányzata közel 18 millió Ft-ot biz-
tosított, hogy a 42 ezer potenciális betegnek ne 
kelljen messzebbre, más településre utaznia. 

A  Csengey Gusztáv Általános Iskolában a 
mosdók felújítására közel 6 millió Ft-ot, villám-
védelemre 2 millió Ft-ot, egyéb járulékos mun-
kák végrehajtására 2,7 millió Ft-ot fordítottunk.

A Városi Piac korszerűsítésére, illetve annak 
szakszerű üzemeltetéséhez 19 millió Ft-ot biz-
tosítottunk. 

Az  egyéb pályázatokhoz – amelyek a városi 
intézmények, az önkormányzat és a Polgár-
mesteri Hivatal működtetéséhez szükségesek 
– 47 millió Ft önrészt tudtunk biztosítani. 

Ugyancsak pályázati pénzből Aszód szemét-
lerakó rekonstrukciója is elkészült, erre közel 
110 millió Ft-ot nyertünk. 

Végül, de nem utolsó sorban tájékoztatom 
Önöket, hogy a hogy a városkép kialakítására, 
annak fenntartására közel 110 millió Ft-ot köl-
töttünk az elmúlt időszakban. Kiemelt fi gyelmet 
fordítunk a város szépítésére és virágoztatására.

Összességében Aszód Város Önkormányza-
ta 2 milliárd 176 millió 300 ezer Ft-ot költött 
Aszód fejlődéséért.

Feladataink, terveink bőven maradtak a 
következő időszakra (2014-2020) is, úgymint 
utak, járdák felújítása, térfi gyelő kamerák 
kihelyezése, új sportpálya építése (mivel a 
vasúti nyomvonal rekonstrukcióját az állam 
végzi, ennek a költségét is onnan igényel-
jük), Ifj úsági Ház építése, a főtér felújítása, 
az iparterületek rehabilitációja, a volt Tiszti 
Klub átépítése, felújítása, a könyvtár bővíté-
se, a múzeum felújítása, a volt Nőtlen Tiszti 
Szálló felújítása átalakítása, iskolák (Rákóczi 
úti, Csengey úti) felújítása, intézményeink 
hatékony energiával való ellátása, közösségi 
infrastruktúra és az egészségügyi alapellátás 
fejlesztése a Rendelőintézetben – közösen a 
hatvani kórházzal –, és a laktanya vállalkozá-
sok centrumaként történő hasznosítása. 

Az  alapfeladatok maradéktalan biztosítása 
mellett a közeljövőben el kell végeznünk útja-
ink rendbetételét.

A  felsorolt, 2014–2020. között elvégzendő 
feladatokra megközelítőleg 6 milliárd 820 mil-
lió Ft-os igényt nyújtottunk be az úgynevezett 
VEKOP pályázat keretében. 

Hiszem és tudom, hogy ezek összefogással, 
önzetlen együttműködéssel, tervszerű mun-
kával megvalósulhatnak.

A felsorolt, elvégzett fejlesztésekhez Önök is 
hozzájárultak. 

Köszönöm, hogy együtt tudtunk és tudunk 
gondolkodni, köszönöm az együttműködésüket. 
Kérem Önöket, hogy a további feladatok mara-
déktalan végrehajtásához – hasonlóan, mint az 
elmúlt években – legyenek velünk, és szépítsük 
együtt Aszódot, mindnyájunk szeretett lakhelyét

Köszönettel és Tisztelettel, 

Sztán István
Aszód Város Polgármestere

Még egyszer az elért eredményeinkről és terveinkről

KÖZÖS SIKEREK
Tisztelt Aszódi Polgárok!
Tavaly a közmeghallgatáson részletesen beszámoltam a városban az el-
múlt, gazdaságilag talán a legnehezebb időszakban végzett feladatokról. 
Lehet, sőt biztos, hogy többet kellett volna tenni Aszód fejlődéséért, de 
vallom, így sincs miért szégyenkeznünk.

ASZÓD
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A  verseny lebonyolításának – amelyet a Test-
nevelési Egyetem tanárai vállaltak magukra 
– szigorú szabályai voltak. A szervezők 16 fel-
adatot jelöltek ki, ezt kellett február közepétől 
gyakorolniuk edzéseken a csapatba került 24 
kisdiáknak. Az egyes döntőkön azonban csak 
7 – mindig más – feladatot kellett teljesíteni a 
12 versenyző kisdiáknak.

– Alaposan megnehezítette a dolgunkat az is, 
hogy úgy kellett kiválogatnunk a csapatot, hogy a 
2-3-4. osztályosok közül azonos számú verseny-
ző legyen, és a lányok-fi úk aránya is megegyez-
zen – mesélte Korpás Lászlóné, Erika néni, aki 

az aszódi iskola felkészítője volt Buzásné Sánta 
Erzsébettel közösen. – A feladatokat pedig szinte 
mozdulatról mozdulatra ki kellett dolgoznunk, 
hiszen minden fölösleges lépés, elhibázott dobás 
elvesztegetett másodperceket jelentett. 

Nem túlzás állítani, hogy a versenyző 64 
iskola mindegyike nyert. A  cég ugyanis biz-
tosította a feladatokhoz szükséges összes 
sportszert, s bár ezeket az egyes döntőre vinni 
kellett a csapatoknak, a végén az eszközök az 
adott iskola tulajdonába kerültek. A  Ferrero 
Magyarország Kft . vállalta a versenyekre való 
utaztatás költségeit is. 

A  Csengey iskola kisdiákjai kiválóan helyt-
álltak. Az érdi elődöntőben többek között két 
gödöllői iskolát utasítottak maguk mögé, és 
jutottak a törökszentmiklósi középdöntőbe, 
ahol újabb győzelmet értek el. A Budapesten, 
a MOM Sportcsarnokban rendezett döntőt a 
győriek nyerték, megelőzve a pécsieket, és az 
aszódiakat. Negyedik a Szeged lett. 

A mieink csapata Aszódnál sokkal nagyobb 
városok gárdáját utasította maga mögé. Noha 
a kiírás szerint sporttagozatos iskolák nem in-
dulhattak, tudni lehetett, hogy a győriek nyer-
tes csapatából szinte valamennyien már most 
leigazolt versenyzői a helyi sportegyesületnek. 

Arra a kérésre, hogy miként lehetett velük 
lépést tartani, Korpásné Erika több okot is 
említett.

– Egy olyan korosztály került most hoz-
zánk, ahol nagyon sok ügyes gyerek van. Nem 
volt nehéz dolgunk kiválasztani 24 kisdiákot. 
Az  viszont már komoly fejtörést okozott, hogy 
közülük végül ki legyen az a 12, aki versenyez-
zen. A legnagyobb erőt talán az összefogás adta, 
azt, hogy a kollégák és a szülők mellénk álltak, 
kíváncsiak voltak ránk és a versenyekre is elkí-
sértek, szurkoltak. A döntőre eljött Skuczi Erika 
igazgató is drukkolni, és valamennyi csapatta-
got igazgatói dicséretben részesítette. És remé-
lem, nekünk, felkészítő tanároknak is részünk 
van abban, hogy helyt álltunk a nagyok között.

Az  iskola a harmadik helyezéssel egymillió 
forintot is nyert, amit sportfelszerelésekre fog-
nak fordítani.

A versenyzők: Denkinger Ákos, Rétfalvi Ba-
lázs, Schwarcz Benedek, Tóth Nimród, Dala 
Gergely, Mihail Márk, Krácsala Piroska, Ver-
segi Viktória, Ludányi Georgina, Nyerlucz 
Melinda, Kovács Hanga, Kovács Réka, Kará-
csony Márton, Hajdú Benedek. 

A tervező cég új javaslattal állt elő

EGYMILLIÓT ÉR A KINDER HARMADIK HELYE
Harmadik helyezést el a Csengey Gusztáv Általános Iskola csapata a 
Kinder Sportverseny országos döntőjében. A bronzéremmel egymillió 
Ft pénzjutalom is jár, amelyet sporteszközökre költhet az iskola. A szép 
siker  igazi összefogás eredményeként született.   (Folytatás az 1. oldalról)
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
VI. 28-29. dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938

VII. 5–6. dr. Márton János (+36) 30 400 9819

VII. 12–13. dr. Szőke Zsolt (+36) 20 9566 529

VII. 19–20. dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319

VII. 26–27. dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

VIII. 2–3. dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718

VIII. 9–10. dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938

VIII. 16–17. dr. Márton János (+36) 30 400 9819

VIII. 20. dr. Szőke Zsolt (+36) 20 9566 529

VIII. 23–24. dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319

VIII. 30–31. dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszódon az Újtelepen 70 négyzetméteres felújítandó ház eladó. Lakáscsere is érdekel. Irány-
ár: 8 MFt. Tel.:06 30 360-7127. 

☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit  őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, mi-
előtt  szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek!  Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, 
kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban átadjuk!  
„Hogy a múlt jelen legyen!”  Tel.: 28 636-414.

☐ Eladó Aszódon, harmadik emeleten egy szobás összkomfortos lakás 7,2 millióért. 06 70 542-7450.

☐ Eladó egy 52 négyzetméteres fi atalosan felújított lakás. Tel.: 06 30 377-3464

☐ Aszód központjában két üzlethelyiséggel (70nm),  lakás (120 nm) és 3100 nm ingatlan eladó. 
Ár: 45 millió Ft. Tel.: 06 958.7434

☐ Csemegebolt berendezve (70 nm) reális áron kiadó. Tel.: 28 400-114 
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A megcsonkított Magyarország sokat szenve-
dett népe az 1920-as évek elején katonaszob-
rokat, emlékműveket emelt, emléktáblákat 
helyezett el, melyekre rávésette az adott tele-
pülésnek frontokon hősi halált halt katonáit. 
Félmilliónál is több magyar gyalogos, huszár, 
tüzér, közlegény és tiszt alussza örök álmát 
Galícia, Szerbia, Olaszország és még ki tudja 
mely ország földjében, akiknek sírhantjára (ha 
egyáltalán megmaradt) árván maradt családja 
sohasem vihetett virágot. Ezért is emlékeztek 
meg az életben maradók Aszódon is a három 
vallási felekezet templomainak és zsinagógá-
jának a falára helyezett emléktáblára vésett, a 
hős katonák nevével örök emléket állítva.

A  dombon álló evangélikus templom falára 
1925. november 15-én helyezték el ünnepé-
lyes keretek között az emléktáblát, amelyre az 
evangélikus vallású, aszódi illetőségű hősi ha-
lottak nevét vésették fel:

BABINYECZ JÓZSEF, BALÁZSIK 
JÁNOS, BÁNYÁNSZKI JÓZSEF, 

BENTSOK GYULA, BOLDIS JÁNOS, 
CHUGYIK JÁNOS, CHUGYIK PÁL 

K., CSOBÁN PÁL, DEMETER JÓZSEF, 

DÖGEI ELEK, FASKA ISTVÁN, 
GÖNDÖR ISTVÁN, HARAJKA ISTVÁN 

felső, HARAJKA ISTVÁN alsó, 
HARAJKA MÁTYÁS, HARAJKA PÁL, 
HRUSKÁR MIHÁLY, JAKUS ISTVÁN 

id., JAKUS ISTVÁN ifj ., KÖVÉR PÉTER 
dr., KVASZ PÁL, LÁSZLÓ JÓZSEF, 

LIPTÁK JÁNOS H., LUKÁCS MIHÁLY, 
LUX SÁNDOR, MASZNYIK ISTVÁN 
V., MASZNYIK PÁL, MEDVECZKY 

MÁRTON, MOLNÁR ANDRÁS, MOLNÁR 
JÁNOS, NÉMEDY ISTVÁN, NOVÁK 

ERVIN, ONDRIK JÁNOS, PATAKI PÁL, 
PODLAVICZKI PÁL, RAUSZ GYULA, 

RUTTKAI-MIKLIÁN ÖDÖN dr., 
STEFANIK MÁRTON, SZENDTRNER 

GYULA, SZTRISKO ISTVÁN.
A hősi halottak javarészt olyan családok leszár-

mazottai, akiknek ősei már háromszáz éve a tele-
pülés lakói. Többségben földművelők, de sokan 
iparosok, sőt magosabb iskolákat is végeztek.

A  négy Harajka közül Mátyás a Császári és 
Királyi 22. gyalogezred katonájaként, 33 évesen 
1915. július 22-én halt meg Galíciában. Masz-
nyik Máriával kötött házasságában ugyan négy 

gyermek született, de csak Erzsébet érte meg a 
felnőtt kort és lett Szikora Pál hitvese.

Masznyik Pálnak az őse már a XVII. szá-
zadban Aszód lakója volt. Felesége, Masznyik 
Mária 1916-ban, Pál az olasz fronton halt meg 
1917. december 31-én, hét árva maradt utánuk. 
A leszármazók napjainkban is közöttünk élnek.

Két említésre méltó iparos család sarja is éle-
tét áldozta az I. világháborúban. A  városban 
közkedvelt, 1875-ben születettt Bentsok Gyula 
hentes mester túl a negyvenedik életévén halt 
hősi halált. A nemesi családból származó Mik-
lián Mihály szűcsmester fi a volt, az 1874-ben 
született, Ruttkay előnevet 1898-ban felvevő, 
jogi diplomával rendelkező Ruttkay-Miklián 
Ödön dr., aki tisztként halt hősi halált a hábo-
rúban. Az ő testvérbátyja volt Ruttkay-Mikli-
án Gyula építési vállalkozó, aki a hatvani úti 
Petőfi  Gimnáziumot építette 1931-ben.

A Tabán téri r.k. templom falán látható em-
léktábla elhelyezésének időpontját nem ismer-
jük. Az  itt felsorolt katolikus hősi halottak a 
következők:

AGÓCS ISTVÁN, ÁBELOVSZKI JÁNOS, 
ANGYAL ALADÁR, BOROVSZKI 

MIHÁLY, BUBENCSOK MÁRTON, 
CSORDÁS LAJOS, DALIK JÁNOS, 

DOBAI MÁRTON, DVORSZKI ISTVÁN, 
DVORSZKI MÁRTON, FABÓ ISTVÁN, 

FÜLEKI JÓZSEF, FÜLEKI PÁL, GREGUS 
PÁL, GERI MIHÁLY, GULYÁS ISTVÁN, 
HORVÁTH ISTVÁN, IZRAEL ISTVÁN, 
IZRAEL PÁL, JANKÓ GYULA, JAJHÓ 

MIHÁLY, KMETY JÓZSEF, LEZSÁK 
DEZSŐ, LUDSZKY SÁNDOR, MAJOR 
PÁL, PRUTEK JÁNOS, RAJTA JÓZSEF, 

RAJTA MÁRTON, RADICS JÓZSEF, 
SZLABA DEZSŐ, SZKLENÁR ANDRÁS, 

TOLMÁCSI JÓZSEF, TOLMÁCSI 
PÁL, VAS FERENC, WALLA GÉZA, 

ZSIGA JÁNOS, ZSIGA JÓZSEF.
A  katolikus hősi halottak javarészének az 

ősei a XIX. században települtek be Aszód-
ra. Azért itt is találunk olyanokat, akiknek a 
felmenői a török utáni újratelepítéssel, illetve 
a XVIII. század első évtizedeibe kerültek a 
településbe. Ezek a családok: Bubencsok, Do-
bai, Dvorszky, Fabó, Izrael, Rajta, Tolmácsi. 
Tolmácsi József apja erdőőr volt, ő 1893-ban 
született, és mint a Magyar Királyi 1. honvéd 
huszárezred huszárját halálos lövés érte a galí-
ciai hadszintéren 1916. július 4-én.

A  beköltözők egyik a Pusztamonostoron, 
1879-ben született Agócs István, aki népföl-
kelő honvéd volt a Magyar Királyi 29. honvéd 
gyalogezredben. Aszód első világháborús ha-
lottai közé tartozott, hiszen Galíciában, 1914. 
november 13-án esett el, négy árvája és özve-
gye (Buzás Judit) gyászolta.

Gyász volt Walla Ákos aszódi községi bíró 

Az I. Világháború és Aszód

FŐCÍM 
A  száz éve, 1914. július 28-án kirobbant és Magyarország számára 
1918. október 26-án befejeződött I. világháború frontjai ugyan messze 
elkerülték az ország belsejében létező Aszódot, azért az akkor élt őseink 
számára a „nagy háború” sok nyomorúságot, keserűséget és rengeteg 
fájdalmat okozott. E cikk a szenvedőkre, a hősi halottakra és azok hozzá-
tartozóinak fájdalmára emlékezik: a gyermeküket elvesztő édesanyákra, 
a férjüket temető, támasz nélkül maradt feleségekre és az édesapjukat 
soha többé nem látó hadiárvákra.
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családjában is, hiszen Géza fi a, a Császári és 
Királyi 24. tábori vadász zászlóalj katonája 
az olasz hadszíntéren, 1915. október 22-én 
halt hősi halált. A  népszerű mézeskalácsos 
Angyal Béla tizedik, legkisebbik gyermeke, 
a 25 éves Aladár, a Császári és Királyi 32. tá-
bori ágyúsezred katonája Piave Sotta telepü-
lés tábori kórházában, harctéri sebesülésében 
akkor távozott az élők sorából akkor, amikor 
már érvényben volt a fegyverszünet, amikor 
már elnémultak a fegyverek.

A  Petőfi  utcai, 1910-ben épült és 1950-ben 
napjainkig sem tisztázott okok miatt lebon-
tott, szép szecessziós zsinagó falán is elhe-
lyezték az aszódi zsidó hősi halott katonák 
emléktábláját. Ám ez a templommel együtt 
elpusztult. Tudjuk viszont, hogy kiknek a neve 
lehetett ezen a táblán:

BAMBERGER GYÖRGY, LOSONCI PÁL, 
SÁRKÁNY ERNŐ, SÁRKÁNY SÁNDOR, 

VÉRTES (WEISZ) REZSŐ, WEINER 
BÉLA, WEINER JÓZSEF, WEISZ IGNÁC, 

WEISZ SÁNDOR.

Közülük három személyt emelünk ki:
Bamberger György zászlós a Császári és Királyi 

13. tarack ezred zászlósa mindössze 23 éves volt, 
amikor a szerb hadszintéren 1914. október 10-én 
halt hősi halált. Bamberger György volt az 1912-
ben megalakult Aszódi Sport Egyesület ügyve-
zető alelnöke, a labdarúgó szakosztály vezetője 
és egyben az egyik legkiválóbb labdarúgója.

A Weiner testvérek közül József volt az idő-

sebb, 30 éves, amikor az olasz hadszíntéren, 
1918. július 25-én hősi halált halt. Öccse, a 22 
éves Béla a Császári és Királyi 32. gyalogezred 
hadnagya szintén az olasz hadszíntéren (Cam-
po Maggiore) halt hősi halált 1918. március 
10-én. A  legkisebbik Weiner testvér Mihály, 
szintén részt vett az I világháborúban, hiszen 
1938-ban „tűzharcos” elismerést kapott, ám 
ennek ellenére 1944 nyarán ő is (feleségével 
együtt) a Holocaust áldozata lett.

Családkutatással felderítettük, hogy a fentie-
ken kívül még a következő aszódi illetőségűek 
haltak hősi halált, akik nem kerültek fel egyik 
emléktáblára sem:

BARTÓK ISTVÁN póttartalékos honvéd, 
DULA  DÉNES 30 éves közkatona, KALI-
NA  MIHÁLY 39 éves, KUBIK ÁGOSTON
népfelkelő, VARRÓ MIHÁLY 31 éves, mind-
annyian római katolikus, valamint JELLE 
OTTMÁR népfelkelő, 40 éves református 
vallású.

Aszód gyászoló lakossága először 1926. má-
jus 30-án, az evangélikus emléktábla előtt tar-
totta meg a hősök ünnepét, mely ünnepségre 
1944-ig minden esztendőben sor került Aszó-
don. A  II. világháború idején az ünnepség 
színhelye a Podmaniczky téren (napjainkban 
Szabadság tér), az 1941. november 4-én felava-
tott Hősi emlékműnél volt, ahol nagy tisztelet-
tel emlékeztek meg az I. világháborúban a ma-
gyar hazáért hősi halált halt aszódi katonákra.

A.I.

1.
Vöröslő lombok
bársonyos, lágy neszében
sejlik alakod.

2.
Esős, szélfútta
parkok, ázott lombsátra
rejt múlt éveket.

3.
Zajló folyókból,
erőt, bízva merítek:
kezedet fogva.

4.
Szél pendíti már,
múlt évek lugasának 
ágbog-húrjait.

5.
Ormok dércsipkés
lombsátra alatt, léptünk
nesztelen sóhaj.

6.
Szemed tükrében
évszakok tánca lobban,
messzi alkonyban.

7.
Lépteid neszét
óvó tájból kivonom,
s bensőmben őrzöm.

8.
Rigód, a furcsa,
látod-e: illeg-billeg…
utánunk kiált!

9.
Évek zápora
mosta rímvirágaim,
csak neked nyílnak.

10.
Szőke mezőkön
felém futottál, bomló 
hajadban fűszál.

11.
Vackor s áfonya
lettem, zsémbes-fanyar, de
hű és szerető.

12.
Érzem a léted,
tudom: egyek vagyunk, mint
faág és rügye!

Klamár Zoltán:

HAIKUFUTAMOK A HITVESNEK
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Sport

Vége a fociszezonnak

NEGYEDIK HELYEN ZÁRT AZ ASZÓD FC
Befejeződött a szezon labdarúgóink számára minden korosztályban. Re-
mek hónapot zárt a sportegyesület melynek köszönhetően a felnőtt csa-
pat teljesítette a szezon előtt megfogalmazott elvárásokat, az U21-es 
és az U14-es csapat pedig dobogón zárt.

Aszód FC – Nagymaros SE: 2-0 (1-0) 
Gólszerzők: Masznyik Dávid, Miklósi Tamás
A Galgahévíz ellen idegenben elszenvedett, ta-
lán kicsit váratlan vereség után hazai pályán a 
Nagymaros  ellen volt lehetőség a javításra. A 
heves nyári zivatar miatt a találkozó csúszással 
kezdődött. A közjáték szerencsére nem zavar-
ta meg a csapatot, amely az elejétől fogva kezé-
ben tartotta a találkozót. Az első gólra a félidő 
közepéig kellett várni, ekkor Masznyik Dávid 
lépett ki a védők közül, és  lőtt higgadtan a 
hosszú sarokba (1-0).A játék képe nem válto-
zott a folytatásban sem, ám az első félidőben 
nem sikerült több gólt szerezni. A második 
játékrészben megélénkült kicsit a találkozó, 
mindkét oldalon egy-egy kapufát láthatott a 
nagyérdemű. Az idegnyugtató második gólra 
a 83.percig kellett várni, ekkor Lázár László 
remek cselek után talált önzetlenül Miklósi 
Tamás elé, aki higgadtan a kapuba lőtt (2-0). 
A hátralévő időben az eredmény már nem vál-
tozott, így magabiztos győzelemmel sikerült 
kiköszörülni a csorbát.

Vác-Deákvár SE – Aszód FC: 1-3 (0-1) 
Gólszerzők: Terjéki Dávid, Kovács Dániel (2)
Utolsó idegenbeli mérkőzését Vácott a megye 
II-es alakulat ellen játszotta az Aszód FC csa-
pata. Dobes Attila távollétében Késdi Gábor 
irányította a srácokat. 

Nem is kezdődhetett volna jobban a találko-
zó, már a 3. percben nálunk volt az előny, egy 
remekül elvégzett szöglet után Terjéki Dávid 
bólintott a kapuba (0-1). A gól megnyugtatta 
a mieinket, és okosan, a labdát sokat járatva a 
félidőig sikerült megtartani a vezetést az ide-
gesen játszó hazaiakkal szemben. A második 
játékrész közepén  Kovács Kristóf gyönyörű 
gólpasszát Kovács Dániel váltotta gólra (0-2). 
Negyedórával később pedig végképp eldőlt a 
találkozó: Kovács Dániel egy kapu előtti kava-
rodás végén talált a kapuba (0-3). A végén egy 
vitatható büntetőből összejött a szépségtapasz 
a hazaiak számára (1-3), azonban az aszódi 
csapat sima és megérdemelt győzelmet aratott.

Aszód FC – Kistarcsa VSC: 4-1 (1-0) 
Gólszerzők: Terjéki Dávid, Miklósi Tamás, 
Késdi Gábor (2)
Az utolsó forduló előtt több dolog is motiválta 
a csapatot, szépen búcsúzni a közönségtől és 
lezárni a szezont, valamint egy esetleges bagi 
vereséggel a bronzérem megszerzése is célként 
lebegett a srácok előtt. Ennek megfelelő men-
talitásban kezdett a csapat és a kezdő sípszó-
tól kapuja elé szegezte a vendég tarcsaiakat. 
A 25.percben össze is jött a hőn áhított veze-
tő gól, a múlt heti meccshez hasonlóan egy 
jobb oldali szögletre Terjéki Dávid érkezett 
a legjobb ütemben és fejelt a kapuba (1-0). A 

második félidőben fokozta a tempót a csapat, 
a frissen beállt Késdi Gábor nagyszerű játéká-
nak is köszönhetően. A számtalan gólhelyzet 
a 65.percben érett újabb góllá, ekkora Kovács 
Kristóf remek beadását Miklósi Tamás belsőz-
te a kapuba (2-0). Nem állt le a csapat és a nagy 
kedvvel játszó Késdi Gábor három gólosra nö-
velte az előnyt (3-0). A harmadik gól talán picit 
túlságosan megnyugtatta a csapatot, ennek 
eredményeképp Téglás László bravúrjai elle-
nére is sikerült a szépítés a vendégeknek (3-1). 
Még mielőtt elhitték volna azonban a kistar-
csaiak, hogy lehet esélyük a visszakapaszko-
dásra Késdi Gábor egy okos góllal megadta a 
kegyelemdöfést (4-1). 

Szép játékkal és magabiztos győzelemmel 
zárta a 2013-14-es szezont az Aszód FC, amely 
a bajnokság 4. helyén zárt teljesítve az elnökség 
elvárását. GRATULÁLUNK!

Utánpótlás:
• Az U21-es csapat óriási fejlődésen keresz-

tül menve felért a dobogóra és végül 3. 
helyen zárta a bajnokságot!

• Az U15-ös csapat a 8. helyen végzett .
• Az U14-es csapat szintén a dobogó harma-

dik fokára kapaszkodott fel.  
Köszönet az információkért az aszodfc.hu-nak

Hajrá Aszód!

Átadás előtt az edzőpálya

KÉSZ A KERÍTÉS
Elkészült az Aszód FC sporttelepét kö-
rülvevő kerítés, megnehezítendő ezzel az 
arra illetéktelen személyek behatolását. 

A kerítés beton elemekből készült,  így a mostanában 
szóban forgó, de még korántsem biztos költözés esetén 
szétszedhető, és az új helyszínen újra összeszerelhető. 
A kivitelező 2, 4 millió Ft-ért vállalta a munkát, amit 
a TAO-pályázaton nyert pénzből fedez a sportklub. 
Ugyancsak ez a cég újítja fel az egyesület edzőpályáját. 
A teljes talajcsere és újrafüvesítés 6, 55 millió Ft-ba ke-
rült. A pálya felújításával június 30-ig kell végezniük a 
munkásoknak, onnantól pedig már  a fűnek kell hatá-
ridőre megnőni.
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„Az igazi bajnokok a célt látják maguk előtt, …” (Lionel Messi)

Vízszintes: 1. A futballista gondolatának folytatása (zárt betű: K) 12. Béke, an-
golul 13. Ókori indiai uralkodó 14. Mérkőzés 15. Fut 16. Arrafele! 17. Idegen levegő 
19. Dánia betűi, keverve 20. Méter 21. Hidrogén 22. Lettország fővárosa 24. Liter 
25. Vissza: dunántúli város 28. Oxigén 29. Fa része 33. Férfi név 35. Bór 36. Mozi, 
németül 37. Kén 38. Ilona, becézve 41. Félsz! 42. Kálium 43. Csillagjegy 47. Kettős 
betű 48. Római 1 49. Éjfélig tart 50. Püspökhatvani gépészeti és kereskedelmi Kft . 
(Galga …) 52. Földbe helyez 54. Becézett Ágnes 56. Mesebeli alak 57. Az egyik leg-
nagyobb állóvíz
Függőleges: 1. Nitrogén 2. Kora nyári gyümölcs 3. Mecsek darab! 4. Tintafolt 5. Pest 
megyei település 6. Ám! 7. Félti! 8. Sok pénze van 9. Vissza: az USA Nemzeti Repü-
lési és Űrhajózási Hivatala 10. Zoltán, becézve 11. AKAA 14. Nagyi 15. Es! 18. … de 
Janeiro 21. Kopoltyús állat 23. Gramm 26. Torta darab! 27. Morze hang 28. Origó 
30. Akarni kezd! 31. Elizabeth becézve 32. Középen ülni! 33. Hosszú nyakú állat 
34. Sportszer márka 35. Búsulni kezd! 39. Liter 40. Szüret része! 44. KIGE 45. Erik 
betűi keverve! 46. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület röv. 48. Kilincs darab! 
49. Kitalált történet 51.Félni! 53. Bő 55. AT 56. Nóta közepe! 58. Spanyol autójel 
59. Sugár jele

- fné - 

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Hogy jobbá tegyék szívünket.” A helyes 
megfejtést beküldők közül a szerencse Kalászi Melindának (Tavasz utca 5..) és Bor-
bély Benőnének (Rákóczi utca 30.) 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! 

Rácz Zoltán felelős szerkesztő
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REJTVÉNYTANÉVZÁRÓ SAKKÉVZÁRÓ
Május 31-én, szombaton az evangélikus gim-
náziumban harmincnégy diák részvételével 
megrendeztük a II. EGA-Galga Kupa megyei 
egyéni sakkversenyt. 

Az aszódi tanulók mellett Acsáról, Csömörről, Erdőkürt-
ről, Fótról, Gödöllőről, Hévízgyörkről, Turáról, Versegről, 
Zebegényből érkeztek sakkozók. Az iskolás korosztály 
mellett két óvodás / Benkó András Barnabás, Fodor Zsom-
bor / is volt az indulók között. A versenybírói feladatokat 
Solymosi László, a Pest megyei sakkszövetség elnöke, illet-
ve munkatársa,  Dávid Béla látta el. A hétfordulós, „sváj-
ci”-rendszerben lebonyolított rendezvényen négy korcso-
portban (külön leány, külön fi ú) és óvodás korosztályban 
hirdettünk eredményt. 

A győztesek: 
Kapitz Dominik Hévízgyörk, Orgoványi Dóra EGA, Csapó 
Krisztián Acsa, Fodor Zsombor Verseg, Juhász Attila Fót, 
Karácsondi Lili Csengey Gusztáv Ált. Iskola, Virág Bálint
Zebegény, Vanyó Ingrid Csengey Gusztáv Ált. Isk. és helye-
zettek érem- és oklevél elismerésben részesültek.

Külön köszöntöttük  az Aszódi Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola három diákját: Karácsondi Lilit, Vanyó Ingridet 
és Vanyó Vandát, akik az idei sakk diákolimpia csapatver-
senyén bejutottak a szombathelyi országos döntőbe és a ti-
zenkilencedik helyen végeztek.

Koncz István
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PROGRAM
Augusztus 15. (péntek)
19.00-19.10: Fesztivál megnyitása a Szent István-parkban

Megnyitja Sztán István polgármester
19.10-20.30: Blackriders koncert (Tolcsvay Trió, 100 Folk Celsius)
20.30-21.30: Bekecs Táncegyüttes műsora
22.00-23.00: Dupla kávé koncert

Augusztus 16. (szombat)
9.30-11.00: Gyermek foglalkozás

Rendőrség, Katasztrófavédelem, Mentőszolgálat bemutatója
15.00-16.00: Napsugár Óvoda bemutatása
19.00-20.00: Nauro City koncert
20.00-20.45: Kvaka Andrea műsora
21.00-21.40: Abba Sisters műsora
22.00-22.30: Péter Szabó Szilvia műsora
23.00-23.35: Unisex együttes műsora

Augusztus 17. (vasárnap)
19.00-19.30: Szinetár Dóra műsora
20.00-20.30: Szabó Ádám koncert
21.00-22.00: Vándorok Táncszínház: István, a király előadása
22.00-22.15: Tűzijáték

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXIII. ASZÓD 
FESZTIVÁL ÉS 
TESTVÉRVÁROSOK 
TALÁLKOZÓJA 2014. 
AUGUSZTUS 15-17.

AszódFESZTIVÁL


