ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

60 ÉVE TÖRT KI AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye
volt az 1956-os forradalom, amelynek 60. évfordulóját ünnepeltük október 23-án.

Az események sora a budapesti diákoknak az
egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött a neves napon, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával fejeződött
be november 11-én Csepelen. Miből volt elege
a magyar népnek? Elege volt a sztálinista mintájú terrorból, és ahogy azt a szabadságharc
eseményei bizonyították, elege volt a szovjet
katonai megszállásból is.

A pártvezetésnek az október 23-i budapesti tömegtüntetésre való ellenséges reagálása,
és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz
következtében a megmozdulás még aznap éjjel
fegyveres felkeléssé nőtt. Ezt követően a kormány megbukott, a szovjet csapatok (átmenetileg) visszavonultak, az országban megkezdődött a demokratikus átalakulás. November
első napjaiban az új kormány megkezdte a tár-

XXVIII. évfolyam, 10. szám | 2016. október
gyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok
teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való
kilépésről és az ország semlegességéről. A
szovjet politikai vezetés azonban nem hagyta,
hogy az érdekszférája sérüljön, és november
4-én csapatait megindította Magyarország
ellen. Az aránytalan túlerővel szemben a külföldi segítséget nem kapó országunk szabadságharca több napon át folytatott súlyos küzdelmeket követően elbukott.
A statisztikai adatok szerint 2652 magyar
és 720 szovjet állampolgár vesztette életét a
harcokban. A megtorlástól tartva hozzávetőlegesen mintegy 200 ezer magyar hagyta el az
országot, túlnyomó többségük Ausztria felé
menekülve.
1957 januárjától a Kádár János-féle rezsim a
forradalom résztvevőit tömegesen bebörtönözte, sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és
a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ
közvéleménye egyaránt elítélte. A kádári diktatúra csak 1963-ban hirdetett amnesztiát, ekkor
sokan hazatértek, de későbbi sorsukban is megszenvedték a forradalmi áldozatvállalást.
A forradalom leverését követő évtizedekben az 1956-os eseményeket a pártállami hatalom ellenforradalomnak bélyegezte és elítélte. A
rendszerváltás során ezen események hivatalos
értékelése is megváltozott. 1989. október 23. óta
ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének és
a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának
napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.
Az aszódi ünnepségre lapunk nyomdába
adását követően került sor, így erről a következő hónapban számolunk be.

ELVESZTETTE EDZŐJÉT AZ ASZÓD FC FELNŐTT CSAPATA
Rövid lefolyású, gyógyíthatatlan betegség ragadta el Dobes Attilát, az Aszód FC felnőtt csapatának edzőjét, aki
6 éven keresztül irányította a gárdát. A labdarúgók a címvédő Bag ellen győztesen megvívott találkozó után
tudták meg, hogy edzőjük nem sokkal a kezdés előtt elhunyt. A játékosok a mérkőzést mesterüknek ajánlották.
A Törtel elleni hazai találkozó előtt a játékosok és szurkolók közösen emlékeztek meg a nagyszerű sportemberről. Fia, Dobes Raymond
ezen a találkozón már vállalta a játékot, amely egyébként 3:1-es -s aszódi vereséggel zárult. A mieink gólját az elhunyt edző fia szerezte.
Kovács Tamás, az Aszód FC elnöke lapunkat arról tájékoztatta, az őszi szezont új edző nélkül fejezi be a felnőtt csapat.
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2016. szeptember 22.
137/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, Iklad, Domony Közműves
Szennyvízelvezető Rendszer ASZID-SZV, valamint az Aszód Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer ASZDTRS-SZV2017-2031.
időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervét
(GFT). jóváhagyja az alábbiak szerint:
1.A képviselő-testület megbízza a viziközmű
szolgáltató DAKÖV Kft.-t az ASZID-SZV viziközmű rendszer GFT. beruházási tervrészének elkészítésével,
2.A képviselő-testület a ASZID-SZV viziközmű rendszer GFT. beruházási tervrészét
véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
3.A képviselő-testület a ASZID-SZV viziközmű rendszer GFT. felújítási és pótlási tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
4.A képviselő-testület megbízza a viziközmű
szolgáltató DAKÖV Kft.-taa ASZDTRS-SZV
viziközmű rendszer GFT. beruházási tervrészének elkészítésével.
5.A képviselő-testület a ASZDTRS-SZV viziközmű rendszer GFT. beruházási tervrészét

véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
6.A képviselő-testület a ASZDTRS-SZV viziközmű rendszer GFT. felújítási és pótlási
tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
138/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat
-a Váci Szakképzési Centrummal
gyermekétkeztetési közfeladat ellátására
megállapodás megkötésére
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és a Váci
Szakképzési Centrum (székhely: 2600 Vác,
Naszály út 8.), mint a Váci SZC Petőfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szakgimnázium és
Kollégium (székhely: 2170 Aszód, Hatvani u.
3.) fenntartója között a gyermekétkeztetési
közfeladat ellátására kötendő megállapodást
és azt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
139/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat
-az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 30/2012. (XI.13.) számú
Vagyonrendeletének 3. számú üzleti vagyon
mellékletének módosításához
1. A Képviselő-testület hozzájárul, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 30/2012. (XI.13.) számú
Vagyonrendeletének 3. számú üzleti vagyon
mellékletének módosításához, aszerint, hogy
az alábbi már értékesített ingatlanok a Földhivatali bejegyzéssel egyezően kivezetésre kerüljenek:
- Aszód belterület, 1502 hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Szentkereszt utca
- Aszód belterület, 1568 hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Kómár Gyula utca 1.
- Aszód belterület, 1569 hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Városréti út.
- Aszód belterület 1357/48/A/30 hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Falujárók u. 5-7. II.lh.
2. em.2
2. A Képviselő-testület hozzájárul a 645
hrsz.-ú, és a mellette fekvő 644 hrsz.-ú ingatlan
összevonáshoz.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 645
hrsz.-ú, és a 644 hrsz.-ú ingatlan az összevonást
követően a „beépítetlen terület” megnevezésről
a „közterület” besorolást kapja és a Vagyonrendelet 1. számú mellékletét képező forgalomképtelen törzsvagyoni körbe tartozzon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az összevonással kapcsolatos ügyintézés elvégzésére.
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A Képviselő-testület hozzájárul a 1298
hrsz.-ú ingatlan területszámítási hiba kiigazítása miatt keletkezett változás (kivett közterület 6910 m2-ről kivett közterület 6615
m2-re), Vagyonrendeletben történő módosításához.
140/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat - az
Aszód belterület 1357/46/A/16 hrsz.-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat
útján történő értékesítése tárgyban
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód belterület 1357/46/A/16
hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Falujárók
útja 5/5. III. 4. szám alatti társasházi lakásra beérkezett pályázatokat eredményesnek
nyilvánítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti ingatlant az IMS és IM INVEST
Kft. (2173 Kartal, Hunyadi János u.41.) részére
értékesíti 6.300.000,- Ft vételáron.
141/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat -az
Aszód belterület 1357/48/A/26 hrsz.-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat
útján történő értékesítése tárgyban
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód belterület 1357/48/A/26
hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód, Falujárók
útja 5/7. 1.em. 3. szám alatti társasházi lakásra beérkezett pályázatokat eredményesnek
nyilvánítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti ingatlant Sentinelle Autó-Ház
Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u.
11. 1. em. 1.), részére értékesíti 2.000.000,- Ft
vételáron.
142/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat-az
Aszód, Szabadság tér 2. I/1. szám alatti
önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat
eredménye tárgyban
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, Szabadság tér 2. I/1. szám alatti
önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázatokat eredményesnek nyilvánítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti ingatlant Hajdú Ferenc és
Faragó Orsolya (Tartózkodási hely: Aszód,
Falujárók útja 5/11) részére adja bérbe az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati
rendelet szerint.
A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat jogi képviselőjét az 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés előkészítésével.
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143/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozataz Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletének és elidegenítésének
szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak
mértékének megállapításáról szóló
19/2016.(IX.6.) önkormányzati rendelet
módosításának előkészítése
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felül kell vizsgálni az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló
19/2016.(IX.6.) önkormányzati rendelet piaci
alapon megállapított bérleti díjak mértékét illetve a licit lehetőségét.
144/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozatCsatlakozási Nyilatkozat a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulójához
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében regisztrál a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntést az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által üzemeltetett https://
www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
A képviselő-testület kiírja a 2017. évre az „A”
és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot, azt meghirdeti a helyben szokásos módon.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás
összegét hallgatónként 4000.-Ft./hó összegben
határozza meg az e célra 2017. évi költségvetésében biztosított pénzügyi keret erejéig.

A Képviselő-testület oktatási, művelődési
sport, ifjúsági feladatokat ellátó bizottsága bírálja el a beérkezett pályázatokat a pályázati
kiírásban megjelölt szempontok és az e célra
megalkotott és hatályos szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével.
145/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat- Aszód
Város Önkormányzatának Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatainak elbírálási rendjéről szóló
szabályzatáról
Aszód Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatainak elbírálási rendjéről szóló szabályzatot elfogadja.
146/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozat- a
VEKOP-5.3.2-15 kódszámú, Fenntartható
közlekedésfejlesztés Pest megyében c.
pályázat benyújtásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztésben bemutatott Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében, VEKOP-5.3.2-15
kódszámú, 49-es sorszámon benyújtott pályázatot bruttó 157.823.980.- Ft becsült projekt költséggel, önkormányzati önerő nélkül, a mellékelt
helyszínrajz szerint jóváhagyja.
147/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozatvízrendezési terv készítésére vonatkozó
ajánlati felhívásról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vízrendezési terv
készítésére vonatkozó ajánlati felhívásról
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szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a
hrsz 0111/2, hrsz 1298, hrsz 02/2, hrsz 0119,
hrsz 0118/4 utak környezetéről az adott vízgyűjtő területre vízrendezési terv készüljön.
Megbízza Polgármestert, hogy a melléklet
szerinti ajánlati felhívást a következő szaktervezőknek küldje meg;
- MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. Levelezési
cím: 2030 Érd, Fuvaros u. 114.
- Ér Ipari és Szolgáltató Kft. Levelezési cím:
1115 Bp., Fraknó u. 14/A
- Vilimi Út Mérnöki és Környezetvédelmi
Bt. Levelezési cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út
80/B
A Képviselő-testület kéri Polgármestert,
hogy a beérkezett ajánlatok kiértékelését a következő soros testületi ülésen döntésre terjeszsze a testület elé.
148/2016.(IX.22.) ÖKT sz. határozatJelentés a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között tett
intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 31-én hozott 107. számú
határozatot, a 2016. június 21-én, rendkívüli
ülésen hozott 115.,116.,117., a 2016. június 30án hozott 123.,124., valamint a 2016. jú1ius
19-én, rendkívüli ülésen hozott 131.,132.,133.,
134.,135.,136. számú határozatok alapján a
lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri
jelentést elfogadja.

KEDVES SZÜLŐK!
TISZTELT ASZÓDI LAKOSOK!
Tisztelettel felkérem azon szülőket, hozzátartozókat, akik
fogyatékos, vagy beteg gyermekről, hozzátartozóról gondoskodnak,
hogy a Polgármester nevére címzett levélben, zárt borítékban adják meg nevüket, elérhetőségüket, jelöljék meg, milyen betegségben szenved, illetve milyen idős hozzátartozójuk,
továbbá azt is, hogy milyen segítséget igényelnének a várostól.
Leveleiket 2016. november 30-ig juttassák el részemre.
Az Önök és a fogyatékos hozzátartozóik speciális igényeihez igazított intézkedések kidolgozásához az Önök együttműködése elengedhetetlen!
Sztán István
polgármester
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Helyi közélet

Közmeghallgatás

MINDEN EDDIGINÉL KEVESEBB ÉRDEKLŐDŐ
Szeptember utolsó napján a szokottnál jóval kevesebb érdeklődő előtt
zajlott Aszód Város Képviselő-testületének idei közmeghallgatása, amelyet a Művelődés Háza kamaratermében tartottak. A gyérebb érdeklődés oka talán az volt, hogy a városban párhuzamosan két másik program is zajlott.
A közmeghallgatás első részében Sztán István
polgármester számolt be az elmúlt időszak
eredményeiről. Úgy fogalmazott, nagyon jó
évet zár idén az önkormányzat. Az erre a ciklusra meghatározott gazdasági program teljesítése
időarányos, a szükséges feladatokat végrehajtották. Az intézmények működése biztosított.
A Csengey Gusztáv Általános Iskola KLIK-nek
történő átadása 2017. január 1-jén megtörténik,
jelenleg ennek előkészítése zajlik.
Az elmúlt egy esztendő legnagyobb fejlesztése a főtér felújítása volt, amely rendben, határidőre elkészült, ma pedig már a megóvása
a feladat. Két utca – Tél utca, Dózsa György út
– aszfaltszőnyeget kapott, míg a Hegyalja utca
és Öreghegy utca tervei elkészültek, jelenleg az
engedélyezési eljárás folyik. Elkészült a Tüdőgondozó előtti parkoló, a Petőfi múzeumhoz
vezető utcácska szintén új burkolatot kapott, és
megújult az Arany János utca egyik járdaszakasza is. A Széchenyi utcában telket vásárolt az
önkormányzat, ennek sorsáról 2017-ben dönt a
képviselő-testület. Nem maradt el az intézmények nyári karbantartása sem. Az Aranykapu
Bölcsőde kerítését szinte teljesen újjá kellett építeni, mivel egy ellenőrzés kifogásolta a kerítéslécek egymástól való távolságát -amit korábban a
pályázatban egyébként jóváhagytak. A Mosolygó Antal utca mögötti terület geodéziai felmérése folyamatban van, itt a városnak megoldást
kell találnia arra, hogy nagyobb esőzések után a

Falujárók útja külső szakasza ne váljon járhatatlanná a sár miatt. Eszközbeszerzésre is sor került
az értékelt időszakban. A város egy kistraktort,
hozzá fűkaszát, ágaprító adaptert vásárolt a város. Feladat van bőven, ugyanakkor a város csak
15 közmunkást kap, a kisgép az ő munkájukat
teszi hatékonyabbá. Váratlan kiadásként jelentkezett a kegyeleti hűtő beszerzése, ami 1,5 millió
Ft-ba került. Az új közösségi térként funkcionáló Podmaniczky pince megvalósítását tulajdonképpen a partfal leomlása indította el. A veszély
elhárítására a kormány 11 millió Ft-ot biztosított, amelyből új támfalat építettek. Közben
alakult ki az a vélemény, ne befalazásra kerüljön
a Podmaniczky család egykori pincéje, hanem a
város azt saját erőből tegye rendbe, és használja
kisebb összejövetelek befogadására. Idén várhatóan megoldódik még a temető közvilágítása is.
A jövőbeni tervekkel kapcsolatban a város
első embere kiemelte az SZTK felújítását, amely
kiemelt kormányprogramként szerepel. Ennek
keretében a Tüdőgondozó átkerül a Szakorvosi
Rendelőintézetbe. A munkák várhatóan novemberben kezdődnek meg. Ugyancsak pályázati
pénzből újulhat meg a Kossuth Lajos utcai háziorvosi rendelő épülete és a Szivárvány óvoda.
További pályázatokat adott be a város úthálózat
fejlesztésére, kerékpárút építésére. A pénzösszegek elnyerése szempontjából bíztató, hogy időközben Pest megye Közgyűlése projektek szempontjából kiemelt térségként kezeli az aszódi
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járást. Aszód városa nem titkoltan abban bízik,
hogy állami segítséggel az ipari park valamenynyi útja megújulhat. A polgármester abban is
reménykedik, hogy 2017-ben a Leader program
keretéből mintegy 110 millió forintot jut Aszódra, amiből szeretnék bővíteni a városi piacot, illetve játszóterek újulhatnának meg. Szükséges a
temetői kolumbárium bővítése is, mivel már alig
van szabad hely. A gazdasági programban szerepel még a buszmegállók idén elmaradt felújítása,
amelyre jövőre mindenképpen sor kerül.
A polgármester a tájékoztatóját azzal fejezte
be, hogy tudja, még rengeteg a feladat, de az
önkormányzat és a képviselő-testület mindent
megtesz azért, hogy Aszód még komfortosabbá váljon. Ehhez bírja Vécsey László országygyűlési képviselő, Szabó Zsolt államtitkár és
Szabó István, Pest megye Közgyűlésének elnöke Aszód irányába tett ígéretét.
A tájékoztató után a résztvevők kaptak szót.
A Régész utca lakóinak nevében többen is kifogásolták, hogy „szemétlerakóvá” változott a
környékük, hiszen a városi beruházások során
minden törmeléket és földet ott depóznakle,
ami elviselhetetlenné teszi mindennapjaikat,
mert folyamatos zaj- és porterhelés éri őket.
Van, aki már árulja is emiatt az ingatlanát.
A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy valahol el kellett helyezni ezeket az anyagokat. A közmeghallgatás délutánjára egyébként a területet megtisztították, a földet pedig
elegyengették. Arra a kérdésre, hogy kerül-e
még erre a területre föld a későbbiekben is,
Sztán István elmondta, hogy nem nagyon lehet már ide elhelyezni. Beszélt az evangélikus
gimnázium igazgatójával is, hogy az általános
Iskolai szárny építése során keletkezett földet
és törmeléket máshová szállítsák. Úgy tűnt, ez
a válasz nem győzte meg a téma felvetőit, akadt,
aki sarkosan úgy fogalmazott, lehet, hogy azért
járnak kevesen a közmeghallgatásra, mert a
problémákat nem megoldják, hanem lesöprik.
Egy másik lakó a Rákóczi utca és Hajnóczy
utca vízelvezetésének problémájára hívta fel a
város vezetésének figyelmét, illetve arra, hogy
a vasútállomás felé vezető járdaszakasz végén
lévő lépcső balesetveszélyes állapotban van. Reagálásában a polgármester kérte a műszaki irodát, illetve az alpolgármestert, hogy nézzenek
utána a problémának és a szükséges lépéseket
tegyék meg. Akadt, aki a Szabadság tér felújítási költségmódosítása felől érdeklődött. Neki a
város első embere elmondta, a gazdasági programban előirányoztak egy összeget, de ez csupán egy előzetes kalkuláció volt, erre jött számos olyan tétel, amelyek kiadták a végösszeget.
A közmeghallgatás végén a polgármester
megköszönte a jelenlévőknek, hogy érdeklődtek a város ügyei iránt.
R. Z.

Helyi közélet

ÁTADTÁK ASZÓD MEGÚJULT FŐTERÉT
Szeptember 24-én átadásra került városunk megújított főtere. A nemzeti színű szalagot Sztán István, Aszód Város polgármestere, dr. Tarnai
Richárd kormánybiztos és Vécsey László, térségünk országgyűlési képviselője vágta át. Az ünnepség során működésbe hozták a tér szökőkútját,
majd a résztvevők birtokba vehették Aszód új közösségi terét, a Podmaniczky pincét is.

A Himnusz hangjai – amelyet a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola szimfonikus zenekara játszott dr. Magyari Zita vezényletével
– után elsőként Sztán István polgármester lépett mikrofonhoz, aki a vendégek köszöntését követően városunk történetét elevenítette
fel, kiemelve a Podminiczky-család jelentőségét. A térrel kapcsolatban úgy vélekedett,
hasonló léptékű fejlesztés utoljára 1941-ben
történt, akkor emelték a Morzsa-Mordhart
Gyula által készített I. világháborús emlékművet, amely a mostani felújításnak köszönhetően újra eredeti szépségében mutatkozik,
és helyére került a fő oszlopán eredetileg szereplő kard is.
A tér 75 millió forintból újult meg. Mivel
erre nem sikerült pályázati pénzt nyerni, kizárólag az adófizetők pénze állt rendelkezésre,
valamint az a mintegy 3, 35 millió Ft, amelyet
aszódi vállalkozók és polgárok támogatásként
fizettek be a tér további csinosítására. A város
első embere – megköszönve az aszódiak türelmét és áldozatkészségét – arra kérte a jelenlévő
kormánybiztost és országgyűlési képviselőt,
hogy lobbizzanak továbbra is Aszódért, amely
járási székhelyként több kormányzati támogatást érdemelne.
Dr. Tarnai Richárd kormánybiztos a terek fontosságáról beszélt, amely nélkülözhetetlen a közösségek életében, egyben azt
kívánta, hogy óvjuk meg ezt gyöngyszemet,
és – igazodva a népszavazás előtti politikai
hangulathoz – arra kérte a jelenlévőket, vigyázzanak arra, hogy a térhez pozitív emlékek kötődjenek, illetve mások ne tudják azt a
saját képükre formálni. Hasonló szellemben
beszélt a terekről Vécsey László országgyűlési
képviselő is, aki arról szólt, hogy Európában
évszázadok óta úgy építkeztek, építkeznek,
hogy az adott településnek legyen egy főte-

re, amely helyszíne lehet a fórumoknak, de
akár szakrális helye is egy adott közösségnek.
Fontos a víz is, amely felfrissülést adott és ad
a vándoroknak, a turistáknak. Nekünk aszódiaknak azt kívánta, olyan vendégek érkezzenek a térre, akik jószándékkal vannak az itt
élőkkel szemben.
A beszédek után Sztán István okleveleket
nyújtott át a tér kivitelezőinek, majd a szalagátvágás következett, amely során városunk
polgármesterének dr. Tarnai Richárd és Vécsey
László segédkezett. A tér megáldását és felszentelését Lőrincz Csaba evangélikus lelkész,
dr. Gyurkovics István plébániai kormányzó és
Barthos Gergely református lelkész végezte.
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Az ünnepélyes ceremóniát a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola szimfonikus zenekarának műsora követte, majd elérkezett
az ünnepélyes pillanat: feltört a víz a szökőkút
csapjaiból, és a vízsugarakat megfestő fények
még szebbé tették a teret.
Ezt követően a tömeg a Podmaniczky
pincéhez vonult, ahol igazi meglepetésként

egy cigányzenekar muzsikája, némi harapnivaló, és a pincéhez illően bor várta az ide
látogatókat. A pincébe betérők örömmel tapasztalhatták, hogy egy nagyon hangulatos,
mintegy 70-80 embert befogadni képes közösségi tér született, és áll az aszódiak rendelkezésére.
Túlzás nélkül állítható, az átadás óta a teret
belaktuk. Volt itt koncert, sokan ülnek le a padokra sütkérezni még az őszi napsütésben, s
mindig akadnak, akik a déli és az esti órákban
a Podmaniczky -induló felcsendülését várják.
A szökőkutat a napokban téliesítik, a tér azonban fontos helyszíne lesz az adventi időszak
programjainak is.
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Támogatások

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Aszód Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra azok az Aszód területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az Aszód területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizettek és a 2017/2018. tanévtől

kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtási határideje:
2016. november 8.
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉKTAPÉTA ÜZLET
AJÁNDÉK
UTALVÁNY
vásárlási lehetőség

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

Igény szerint
HELYSZÍNI
SZÍNKEVERÉS!
• Öntapadós tapéták, falmatricák
• Sima és habosított mintás és VLIES,
fűrészporos tapéták készleten és
rendelésre
• Bordűr csíkok különböző
szélességekben

• Poszterek széles választékban,
kedvező áron azonnal elvihető
• Díszlécek külső-belső
• Baumit termékek
flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat

• Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
• Hőszigetelési rendszer
• Dulux, Supralux színes beltéri festék

Szom
baton

Nyitva:

újra 6
-
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nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód,
Szabadság tér 9.) I. emeletén (Jegyzői Osztály
33. szoba), Gorda Bettinél egy példányban – a
pályázati kiírásban meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
Kapcsolódó dokumentumok letölthetők a
www.aszod.hu oldalról:
• „A” típusú pályázat (pályázati kiírás)
• „B” típusú pályázat (pályázati kiírás)
• Jövedelem-és vagyonnyilatkozat (melléklet)
• Szabályzat

Önkormányzati támogatási
lehetőségek városunkban
TISZTELT ASZÓDIAK!
Aszód Város Önkormányzata az alábbi
támogatásokkal tudja segíteni a lakhatási kiadásaik rendezésében, rezsi költségek fizetésében a családokat. A kérelem
nyomtatványok letölthetők az aszod.hu
oldalról, vagy beszerezhetők, leadhatók a
Jegyzői Osztály munkatársainál… éljenek
a lehetőséggel!
Lakásfenntartási támogatás
• folyamatosan benyújtható 1 évre kerül
megállapításra valamelyik szolgáltatóhoz kerül utalásra
• 71250 Ft/1 főre jutó megelőző havi
nettó jövedelemnél adható, ha nincs
a háztartás tagjai egyikének sincs
855.000 Ft-értéket meghaladó hasznosítható vagyona (más ingatlan mint
amiben lakik, gépjármű, földterület
stb.)
• Mindenki beszámít az együttlakók
közé, aki az adott címen állandó vagy
tartózkodási helyre be van jelentve
(fontos rendezni a lakcímeket)
• Min. összeg havi 3500 Ft.
Szociális célú tüzifa juttatás
• igényelhető: 01.01-03.31., 09.01-12.31.
• 57.000 Ft/fő (egyedülálló 71.250 Ft/fő)
• 15q/háztartás

nk ny

itva!

Elérhetőség: (+36) 70 423 8290
Hétfő–Péntek: 06–17 Szombat: 06–12
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Sztán István
polgármester
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Közbiztonság

Kiemelt feladat a drogprevenció

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM
Szeptember 28-án közbiztonsági egyeztető fórumot rendeztek Aszódon
a Városháza tanácstermében, amelyen a rendőrség munkatársai mellett az aszódi rendőrőrshöz tartozó települések polgármesterei, a polgárőr szervezetek képviselői, és számos intézmény vezetője vett részt.
A résztvevőket elsőként Sztán István, városunk
polgármestere üdvözölte, aki örvendetesnek
tartotta, hogy bizonyos időközönként a rendőrség maga kezdeményezi a megbeszélést, így az
érintetteknek módjában áll jelezni a tapasztalt
problémákat. A tanácskozás helyzetértékeléssel kezdődött: Nagy Gábor rendőr százados, az
aszódi rendőrőrs parancsnoka az év első nyolc
hónapjának bűnügyi adatait ismertetve arról
számolt be, hogy több településen nőtt a bűncselekmények száma [Aszódon csökkent – a
szerk. megjegyzése]. A számadatokra reagálva
Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok elmondta, néhány helyen beavatkozást tart szükségesnek, amelynek végrehajtásához segítségére
van a nemrégiben felesküdött 24 új kolléga.
Nem rejtette véka alá elégedetlenségének okait sem: néhány településen nem tartja kellően
aktívnak az ottani körzeti megbízottat, és úgy
érzi, ellaposodott a rendőrség és a polgárőrség
együttműködése, sok esetben inkább csak egy-

más mellett dolgoznak. A bűncselekményekkel
kapcsolatban megemlítette, azok egy része a kábítószerezéssel függ össze, a fogyasztók ugyanis sok esetben lopással, illetve az eltulajdonított
eszközök értékesítésével igyekeznek pénzhez
jutni. Azt is elmondta, bár a lakosságtól sok bejelentés érkezik, ám ezek többsége olyan információkat hordoz, amikkel nem tudnak mit kezdeni, máskor meg a bejelentő az adott ügyben
nem vállalja a tanúskodást. Pedig ahhoz, hogy
a rendőrség eredményesebben tudjon dolgozni,
nagyobb támogatottságra van szüksége.
Sztán István a drogprevenciót tartotta kiemelt
feladatnak. Mint mondta, bízik abban, hogy a
Szabadság téren felszerelt kamerákkal elérik,
hogy a továbbiakban ne történjen itt drogelosztás. A közlekedéssel kapcsolatban elmondta,
készül a város új parkolási rendelete. Az önkormányzat a Kossuth Lajos utcában néhány
új parkolóhelyet létesít, a Deák Ferenc utcában
pedig fizetős parkoló lesz. Ugyanakkor arra

kérte a rendőrséget, büntessék meg a szabálytalankodókat, mivel úgy tűnik, csak így lehet
érvényt szerezni a KRESZ táblák előírásainak.
Természetesen a migránskérdés sem maradt
ki az egyeztető fórum témái közül. Ezzel kapcsolatban dr. Bozsó Zoltán megjegyezte, a térségünkben ez nem jelentkezik nagyobb problémaként, mivel nem erre volt, illetve van a
vonulási útjuk. Ugyanakkor a határ védelme a
térségünkből is von el rendőri erőt, amin a határvadászok szolgálatba állása enyhíthet majd.
R. Z.

LÁTNI ÉS LÁTSZANI
2016-ban is
A Látni és látszani plusz az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság
és az X-MEDITOR Kft. közös közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek
2012, a kezdetek óta az a célja, hogy
a balesetmentes közlekedés érdekében felhívja a figyelmet a látás és a
láthatóság kiemelt fontosságára.

Tavaly háromszáznál is több autós szerviz
és közel száz optikai szaküzlet állt a Látni
és látszani plusz kampány mögé, míg a másik oldalon a 21 ezret is meghaladta azon
autósok száma, akik csatlakoztak a kampányhoz és ezzel is kifejezték, mennyire
fontos számukra a biztonságos közlekedés.
2016-ban az országos kampány keretében október 15. és december 10. között ellenőriztethetik járművük láthatóságért felelős alkatrészeit és a szélvédőt ingyenesen a személy- és
haszongépjárművek, a motorkerékpárok és a
kerékpárok vezetői az akcióhoz csatlakozott
szervizekben. A regisztrált optikai szaküzletek pedig díjmentes látásellenőrzéssel és hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket.
A közlekedésben részt vevők közös érdeke, hogy a vezetők átvizsgáltassák járműveik világítástechnikai berendezéseit, szélvédőjüket és ellenőriztessék látásukat.
Az akcióban részt vevő szervízek és optikusok a latnieslatszani.hu honlapon szerepelnek.

2016. október

2016.
20
016
16. október
októ
ok
t berr

10

ASZÓDI TÜKÖR

Közélet

A 180. a sorban

REKORDGYORSASÁGGAL ÉPÜLT FEL
A JEHOVA TANÚI KIRÁLYSÁGTERME
Bámulatosan rövid idő, mindössze 69 nap alatt készült el városunkban
a Jehova Tanúi Királyságterme. A mintegy 80 fő befogadására alkalmas
épület a legkorszerűbb anyagokból, földrengésbiztos kivitelben készült.
A Jehova Tanúiról közismert, hogy tagjaik
házról-házra járnak és beszélnek hitükről
az embereknek, így igyekeznek megmutatni
a bibliai értékeket. Aszódra és környékére
korábban Gödöllőről jártak ki a testvérek.
Munkájuk annyira eredményes volt, hogy
szükségessé vált egy gyülekezet létrehozása,
egy, a találkozásokra alkalmas hely megtalálása és bérlése, végül pedig egy új királyságterem építése.
Az aszódi gyülekezet magja jelenleg 55 főből áll, de Jézus Krisztus halálának évfordulós
ünnepén – ezt a történelmi egyházak utolsó
vacsoraként szokták említeni – általában 120130-an vesznek részt az alkalmakon, és ez egy
jövőbeni növekedés képét vetíti előre. Többek
között ezért is döntött az egyház felső vezetése
az építkezés mellett.
Az új gyülekezeti terem építésekor arra törekedtek, hogy annak belső tere napfényes és
otthonos legyen, és olyan anyagok kerüljenek
felhasználásra, amelyek hosszú távon is biztosítják az olcsó fenntartást. A 190 négyzetméteres épület különlegessége, hogy földrengésbiztos kivitelben készült, így adott esetben
- bár reméljük erre sohasem kerül sor – akár
segélybázisként tud működni. A világon erre
egyébként már volt példa, így az USA-ban a
Katrin hurrikán pusztításakor az ottani királyságtermekben is fogadták a vihar miatt
hajléktalanná vált embereket.
Az oktatást a legkorszerűbb eszközök – lap-

top, projektor, hangosítás stb. – segítik, és még
arra is gondoltak, hogy aki nem bírja a tömeget, az egy kisebb, a nagyteremhez üvegfallal
kapcsolódó kisebb teremben követhesse figyelemmel az előadást.
Maga az építkezés rekordgyorsasággal zajlott, mindössze 69 nap volt szükség ahhoz,
hogy a hívek birtokba vehessék a létesítményt. A megvalósításhoz azonban példás
összefogás kellett. Az összesítések szerint 17
szakcsoportban összesen 1260-an dolgoz-

tak az épületen, természetesen nem egyszerre, hanem napokra elosztva. Nemcsak
a környékről jöttek önkéntesek, hanem az
ország minden tájáról, így például Tatabányáról vagy éppen Sárvárról. Rengeteg
felajánlás is érkezett: ki pénzösszeget, ki
építőanyagot adományozott saját lehetőségéhez mérten, az építési tervek is felajánlásként készültek. A vásárolt építőanyagokat
az aszódi és környékbeli Tüzép-telepeken
szerezték be. A beruházás végösszege 31, 4
millió Ft lett, ebben a megvásárolt telek ára
is benne van.
A helybeli gyülekezetnek mindössze egymillió Ft állt rendelkezésére, a szükséges kiegészítést a Jehova Tanúi Főhivatala biztosította.
Az aszódi gyülekezet új központja Magyarországon a 180. királyságterem. Megvalósításának módja azt bizonyítja, a hit és az összefogás ereje csodákra képes.

Népszavazás 2016

ASZÓDON VALAMIVEL TÖBBEN SZAVAZTAK AZ ORSZÁGOS ÁTLAGNÁL
Október 2-án a kvótaellenes népszavazáson városunkban a szavazásra jogosult 4.876 polgár közül 2.282en éltek jogukkal, és adták le voksukat, ami 46, 8 %-os részvételi arányt jelent. Ez közel három százalékkal magasabb az országos átlagnál (43,91).
A leadott szavazatok közül 2113 volt érvényes, 169-en érvénytelenül dobták be a szavazólapot. Az érvényes szavazatok közül 2077 volt a NEM,
míg az IGEN-ek száma mindössze 36, ami 1,7 %.
A választókerületek tekintetében a 4. számú választókerületben lakók voltak a legaktívabbak, itt a választópolgárok 50,48%-a
szavazott, ami az érvényességi küszöb átlépését jelentette. Legkevesebben a 3. számú választókerületből mentek el szavazni, innen
a választópolgárok 44,75 %-a voksolt.
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Egészségügy

AZ IDEÁLIS SÓBARLANGOZÓ
Ha feltennék nekem a kérdést, hogy kinek ajánlom a sóbarlangot, csak
azt tudnám mondani: mindenkinek! De sajnos a „mindenki” nem túl jó
célcsoport, így mégis kicsit le kell szűkítenem a kört, és meghatározni,
ki is az ideális sóbarlangozó?
Nos, egy dolog, hogy nekem ki az ideális, ezt
elég könnyen össze tudom szedni (bérletet
vesz, rendszeresen jár, ír a vendégkönyvbe,
ajánl minket másoknak, és még vásárol is a
sótermékekből, hogy otthon is gyógyulhasson a család), de persze a vendégnek kicsit más
szempontjaik vannak.
Igazából leginkább azok járnak hozzánk,
akik már régóta küszködnek valamilyen
légúti betegséggel, sőt inkább a gyereküket
hozzák, és elegük van a visszatérő megfázásokból, az átvirrasztott éjszakákból, a
fuldokló köhögésből, és a több doboz beszedett antibiotikumból.
Ilyenkor mindig kihangsúlyozom, hogy
egy alkalomtól ne várjanak csodát, egy komoly betegségből csak rendszeres kezeléssel
lehet kilábalni. Arra viszont garanciát vállalok, hogy ha két hét alatt végigjárják a tíz alkalmat, rohamosan javul majd az állapotuk.
Persze a legjobban akkor hat a só, ha megelőzésnek használjuk, és szinte észre sem
vesszük, csak azt, hogy nem esünk egyik betegségből a másikba, vagy hogy sokkal kevesebbet költünk gyógyszerre, mint máskor.

Sokan kérdezik, hogy lehet-e kisbabát hozni a sószobába? A válaszom igen, ugyanis
nálunk nem befúvásos technológia van, így
még minimális esély sincs a befulladásra. A
hőmérséklet 20-21 fok között van télen-nyáron, ennek megfelelően kell öltözni, ennél
melegebb már kevésbé lenne hatásos.
A másik gyakori kérdés, hogy fertőző
betegek jöhetnek-e? Lehet, hogy furcsán
hangzik, de a sós közeg megakadályozza
a vírusok, baktériumok terjedését, így itt
nincs fertőzésveszély. Ennek ellenére nem
szoktuk összeengedni a fertőző betegeket
más sóbarlangozókkal, és minden alkalom
után szellőztetünk.
Tévhit az is, hogy az asztmások rosszul
reagálnak a sóterápiára. Egyes asztma típusoknál előfordulhat, hogy a befúvásos
sószobában felerősödnek a panaszok, de
ezért ott mindig fokozatosan növelik az
időt, másrészt ez a „hagyományos” sószobában nem fordulhat elő, itt nem olyan intenzíven lélegzik be a sót.
Akkor ki az, aki tényleg nem veheti igénybe a sószobát? Egyedül a lázas betegeknek

A kormány kiemelt programként kezeli

RÖVIDESEN KEZDŐDHET AZ ASZÓDI SZTK
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
A Magyar Közlöny egyik szeptemberi számában megjelent az Aszódon
és környékén élők számára minden bizonnyal örvendetes hír, hogy a kormány kiemelt programként kezeli az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet
energetikai fejlesztését, amely megvalósítása így biztosra vehető.
Mint ismeretes, az aszódi Szakorvosi Rendelőintézetet a hatvani Albert Schweitzer Kórház
és Rendelőintézet működteti, amellyel azt
követően kötött 2013. április 1-jén szerződést
az önkormányzat, hogy a korábbi működtető
Medcenter Kft. felmondta a megállapodást.
Az együttműködés tavaly még szorosabbá
vált a hatvani kórházzal, ugyanis a pályázatok
könnyebb lebonyolítása érdekében az önkormányzat átadta a kórház menedzsmentjének
a két – rendelő és a tüdőgondozó - épületre
vonatkozó vagyonkezelői jogokat is. A küszöbön álló fejlesztés szintén a hatvani kórház
rekonstrukciójához kötődik, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium e projekthez kapcsolta
az aszódi fejlesztést is, amely immáron a kor-

mány kiemelt programja lett.
Az önkormányzat egymaga nem tudott
volna élni a pályázati lehetőséggel - vélekedett Sztán István polgármester, aki igazolva látja, hogy a vagyonkezelői jogok átadása jó döntés volt. Tájékoztatása szerint
néhány pontosítás van még hátra, és ezt
követően indulhat a munka. A fejlesztés
keretében hőszigetelést kap a külső homlokzat, kicserélik az összes nyílászárót, és
megújulnak a gépészeti berendezések. A
későbbiekben pedig egy másik pályázat segítségével a teljes tetőszerkezetet is újjáépítik. A tervek szerint ebbe az épületbe kerül
át a Tüdőbeteggondozó Intézet is, amelyet
külön bejáraton lehet majd megközelíteni.
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nem ajánlott, ilyenkor mindig kérem, hogy
várjanak 1-2 napot, és utána kezdjék el a
kúrát, mert a láz enyhén megemelkedhet a
sóterápia hatására.
Összefoglalva tehát nincs sok ember, akinek ne ajánlanám a sót, de leglátványosabb
javulást mindig a gyerekeknél érünk el, ha
még időben elhozzák őket, és ezzel megspórolhatják az erős gyógyszerezést és a
több heti hiányzást. Ilyen esetben könnyen
válhatnak a vendégek számomra is ideális
sóbarlangozókká, hiszen ha elégedettek, ezt
elmondják másoknak is, visszatérnek hozzánk, és szívesen fogadják a tanácsaimat is.
Ha úgy érzed, hogy illik rád a fentiekből valamelyik leírás, kérj egy időpontot a
(+36) 30 641 4253-as számon, és gyere el a
kartali Kuckó Sóbarlangba, ahol természetes úton gyógyulhatsz!
De helyettem beszéljenek inkább a vendégek:
„Rozinám a hét elején még felső légúti betegségtől szenvedett. Azonban a szokásos két hét helyett öt nap alatt gyógyult meg. Mit csináltunk?
Öt nap alatt felhasználtunk egy Kuckó bérletet a
sóbarlangban. Mellesleg nekem pedig elmúlt az
allergiám, ami másfél hónapja kínzott. Köszönjük Kuckó Sóbarlang!”
(x)
A munkák várhatóan november közepén
indulnak, egyidejűleg a hatvani fejlesztésekkel, a befejezés 2017 tavaszán várható.
A teljes projektre - amelynek lebonyolítását
a hatvani kórház gazdasági osztálya végzi 1,3 milliárd forintot biztosít az állam.

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20 516 5940
Polgárőrség: 06 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész: 06 30 816 0437
Szabó Imre
Orvosi ügyelet: 06 70 370 3104
Aszód Baross u. 4.
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
06 30 452 9674
dr. Jólesz József
06 20 593 8628
Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna
28 500 035
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Aszódi Diákszalonban

HONISMERETI
KIÁLLÍTÁS
2016. november 30-ig látogatható „Patrióták és lokálpatrióták a Kárpát-medencében és
a Galgamentén” című honismereti kiállításunk az Aszódi Diákszalonban (Szontágh lépcső 4.,
bejárat a Csengey utca felől).

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 2016. november
26-án 18-órakor, szombaton rendezendő
hagyományos koncertünkre

Szeretettel várjuk látogatóinkat, akik
érdeklődve fogadják a mi kis régiónk
„képes-regényes” történeti bemutatását
kávéházi hangulatban, hogy minél több
érdekes és izgalmas dolgot tudhassanak
meg elődeink: hősök és hazafiak példaértékű életéről, bátor tetteiről és örökérdemű vállalásaikról.
Jó szívvel ajánljuk kiállításunkat családoknak, barátoknak, pároknak, pedagógusoknak és növendékeiknek, bármilyen
korosztálynak. Tarthatnak nálunk történelemórát, magyarórát, drámaórát, előadást, felolvasást, koncertet vagy éppen egy
meghitt beszélgetést, társasági alkalmat.

Budai András,
Tóth-Deme Gabriella,
Ruszkai-Geiger Beáta,
Farkas Gábor
Helyszín:
Római Katolikus Hitéleti Központ
Belépés:
Díjtalan

Kreativitást kedvelő hölgyek számára,
egyedi és különleges díszítőtechnikák elsajátítására

MÉZESKALÁCSKÉSZÍTŐ ÉS DÍSZÍTŐ
2 napos tanfolyamot szervez
a Podmaniczky Júlia Nőegylet.
Időpont:
2016. november 5. szombat 9-15 óráig, november 6. vasárnap 8-12 óráig
Helyszín:
Evangélikus Gimnázium ebédlője, Aszód, Régész utca 34.
Jelentkezés: max.12 fő, a részvételt a hívás és regisztráció sorrendjében tudjuk biztosítani.
Tel: 06-20-401-4312; naponta 15-17 óráig.
A tanfolyam önköltsége 2 napra 2000 Ft.
Ez tartalmazza az anyagköltséget és az eszközöket.
A kész díszített termékek hazavihetők.

2016. október

Bejelentkezésüket az alábbi telefonszámon várjuk: +36/30-506-61-24, Vargáné Marsal Ágnesnél.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombatonként: 8-12
Vasárnaponként: 9.30-11.30
Szent István Patika:
Október 1-2.
Október 15-16.
Október 29-30.
Városi Gyógyszertár:
Szeptember 24-25.
Október 8-9.
Október 22-23.
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Helyi élet

Útfelújítás

MÉG VAN ESÉLY A PÁLYÁZATI PÉNZRE
Első körben nem nyert Aszód Város önkormányzata a Belügyminisztériumhoz útfelújításra benyújtott 15 millió Ft-os pályázat.
Mint ismeretes, négy utcában nem kátyúztatott a város – Bercsényi utca, Bocskai utca,
Szent Imre utca eleje, Mély utca eleje a Csengey utca torkolatáig –, mivel ezek egyes szakaszait célszerű volna új aszfaltréteggel ellátni. Egy ideig még szükség van az itt lakók, illetve
erre közlekedők türelmére, ugyanis a pályázatnak egy második fordulója is van, amelyről
október közepén döntenek. Ezt mindenképpen meg kívánja várni az önkormányzat, és e
döntés ismeretében határoz majd a képviselő-testület a szükséges tennivalókról.

MÁRIS KONCERTEK
HELYSZÍNE VOLT
A MEGÚJULT FŐTÉR
Október elsején a Zene Világnapja alkalmából három órán
keresztül folyamatosan szólt a
zene a Főtéren.

120 ÉVES AZ ASZÓD–BALASSAGYARMAT–
LOSONC VASÚTVONAL
Vasúttörténeti kiállítással és fotótárlattal emlékeztek meg Magyarnándoron az Aszód–Balassagyarmat–Losonc vasútvonal megnyitásának
120. évfordulójáról. Az ünnepségen beszédet mondott többek között
Veszprémi László, a MÁV Zrt. budapesti pályavasúti területi igazgatója
és Sándor István, a település polgármestere.

Budapesten 1895. június 25-én alakult meg a Nógrádvármegyei HÉV-társaság, és egy hónap
múlva megkezdődött a 112 kilométer hosszú, Aszódot Balassagyarmaton át Losonccal összekötő vonal építése. A korabeli előírásoknak megfelelően a vasútvonalat 30 km/h-s sebességre építették (a mellékvonalakon akkoriban maximum 40 km/h lehetett az engedélyezett sebesség), és
összesen 221 hidat, 19 állomást, illetve megállóhelyet, 25 nyíltvonali őrházat, 18 felvételi épület
és 18 áruraktárt létesítettek. Az építkezés azonban nem volt zökkenőmentes: a hóolvadás és az
Ipoly áradása többször elmosta a megépített töltéseket. A vasútvonalat végül 1896. szeptember
12-én nyitották meg a nagyközönség előtt. Kilencvenhat évvel ezelőtt a trianoni döntés Ipolytarnóc és Kalonda között kettévágta a vonalat, azóta a MÁV szerelvényei Balassagyarmatról csak
Ipolytarnócig járnak. (A szlovák oldalon 13 évvel ezelőtt viszont megszűnt a személyszállítás.)
A MÁV az utóbbi öt évben jelentős munkálatokat végzett el a vonalon: felszámolta a sebességkorlátozásokat, Ipolyvece és Drégelypalánk között egy hosszabb szakaszon korszerűsítette a
vasúti pályát, a Nógrádkövesd és Galgamácsa közötti szakaszon megoldotta a csapadékvíz-elvezetési problémákat, és több helyen hidakat újított fel. Az útátjárók biztonságosabbá tétele érdekében Aszód és Balassagyarmat között több fénysorompót félsorompóval és erős napfényben is
jól látható LED-optikával egészített ki.
MÁV Kommunikációs Igazgatóság

2016. október

A bámészkodókat a Podmaniczky Művészeti Iskola növendékei és tanárai szórakoztatták, akik Zenei Minimaraton címmel megrendezett programjuk keretében
adtak ízelítőt repertoárjukból. Az alkalmi nézők nemcsak zenéket hallhattak,
hanem táncokban is gyönyörködhettek,
ugyanis a művészeti iskola néptáncosai
szintén a szereplők között voltak. Mindehhez szépséges hátteret adott a felújított
tér, amely úgy tűnik, rövid idő alatt kedvence lett az aszódiaknak.
Másnap a malsfeldi zeneiskola diákjai
és tanárai játszottak a zenepavilonban.
A zenészek Bagon vendégeskedtek, a két
település között 20 éve tartó partneri
kapcsolat van. A zenekar fellépési lehetőséget keresett, Sztán István polgármester
pedig örömmel ajánlotta fel a lehetőséget.
A koncert idején a téren sétálók nemcsak
klasszikus fúvós zenekari számokat hallhattak, hanem filmzenéket és közismert
slágerek átdolgozását is.
R.Z.

Következő lapzárta:
November 11.
Következő megjelenés:
November 23.
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Iskolai élet

KUTATÓK NAPJA
A PSG-BEN
A PSG Kutatók Napja rendezvény
az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakgimnázium és
Kollégium szervezésében immár
harmadik éve nyújt lehetőséget a
felső tagozatos általános iskolások
számára, hogy megismerkedjenek
a természettudományi tantárgyak
szépségeivel, érdekességeivel.
Kísérletek sokasága várta idén is az érdeklődőket. A fiatalok érdekes és változatos programokon vehettek részt a biológia, fizika, kémia
fakultációk és az iskola 12.c osztályának köszönhetően. Teljes biztonságban figyelhették
meg illetve próbálhatták ki a látványos kísérleteket. Érzékelhető volt a gyerekek ámulata
és érdeklődése, mikor közelről tapasztalták
meg azt, amiről eddig csupán csak a tankönyvekben olvashattak. A mágneses kísérletektől
kezdve a nem-newtoni folyadékig rengeteg jelenségről szereztek hasznos tudást.
A nap végén örömmel figyeltük, hogy a diákok élménnyel gazdagon távoztak és beszélgettek a kísérleteinkről. Ez az, ami új lendületet ad és inspirálja a természettudományi
munkaközösséget és minket, tanulókat arra,
hogy a rendezvényt jövőre is megszervezzük.
Obendorfer Attila
12.C osztály

EGA-HÍREK
Október 24-én megkezdődnek az
általános iskolai szárny alapozási
munkálatai. Az épület helyén jelenleg
lévő kis domb útban lévő részét már
elhordták, ez több 10 tonna földtömeget jelentett. Közben folytak a
tervezés előkészületei is, a napokban pedig kiválasztják a kivitelező
céget, hogy a megadott időpontban
megkezdődhessen az építkezés.
Nagy megtiszteltetés érte a gimnázium énekkarát, ugyanis felkérték őket szereplésre az
Uránia Nemzeti Filmszínházban október 16án tartott Reformációi Gálán. A rendezvény
házigazdája Bényi Ildikó, az MTVA műsorvezetője, díszvendége pedig dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter volt, aki Reformáció és
rend címmel előadást is tartott.
Országos első helyezést ért el a Budapesti
Műszaki Egyetem, és a Magyar Mobilinnovációs Központ által kiírt, 1app névre hallgató
alkalmazásfejlesztői versenyén Jakub Ákos,
az evangélikus gimnázium 12. d osztályos tanulója. Teljesítményének értékét növeli, hogy
egyetemistákat megelőzve lett első LocalizR
névre hallgató tool-jával az Egyéb/Kisegítő
eszközök kategóriában.
Novemberben nyílt napot tart az evangélikus
gimnázium. November 23-án szerdán 8.30 és
11.30 között a nyolc évfolyamos képzésről, november 24-én csütörtökön és 25-én pénteken
8.30 és 11.30 között a négy évfolyamos képzésről kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.

EVANGÉLIKUS DIÁKPARLAMENTEREK ASZÓDON
Szeptember utolsó hétvégén tartották az Aszódi Evangélikus Petőfi
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban a II. Evangélikus Diákparlament ülését, amelyen 16 evangélikus iskola küldöttei vettek részt. A
rendezvény fő témája – amelyet a diákok választottak – a szolidaritás
volt. Ehhez igazodott a program is.
A fiatalok többek között meghallgatták Mészáros Attila diakóniai munkatárs előadását
a migránsok aktuális helyzetéről, projektmunkákat készítettek az empátia-érzékenyítő
program keretében, amelyet Mandák Csaba,
az EPSZTI igazgatóhelyettese vezetett, és színházban is voltak, ahol a Virágot Algernonnak című színdarabot tekintették meg. Nem
maradtak könnyűzenei élmény nélkül sem,
a Snétberger Alapítvány által felkarolt tehetséges fiatal roma zenészek produkciójának tapsolhattak. Különleges élményt jelentett számukra az aszódi Javítóintézetben tett látogatás, ahol
néhány ottani növendéktől is kérdezhettek. A szolidaritás jegyében zajlott beszélgetés dr. Ozvári-Lukács Ádám ügyvéddel, aki vakfoci játékos, és Holló András kerekes székes tánctanárral.
A háromnapos program záró áhítattal ért véget.

2016. október

TESTNEVELÉS
MÁSKÉNT
Az ősz a betakarítás, a rendrakás évszaka- így gondolja ezt a
Rákóczi úti Általános Iskola is.
A tanítás után délutánonként,
a gyermekek a tollat és a ceruzát kapára, ásóra, és gereblyére cserélték.

Nekünk a Rákóczi úti telephelyen nagyon
nehéz hatékonyan a diákok egészségéért
kihasználni az időt, amit az oktatáspolitika biztosít erre. Szoktam mondani:
„Sok mindent meg lehet oldani, csak jó szándék, akarat, és persze egészség kell hozzá.”
Gondolkodtunk rajta, mik is a lehetőségeink? Először is az idei tanévben van
testnevelőnk, akivel összefogva hirdettünk egy kétszer három órás társadalmi
munkát a salakos sportpályánk rendbetételéért. Szeptember 29-én elkezdtük a
gyomtalanítást a pályán, és az ugrógödör
felásását, amelybe 2m3 homokot kaptunk. Köszönjük a Szőke házaspárnak, és
volt tanítványainknak is a segítséget.
Október 10-i héten a szülők beleegyezésével saját felső tagozatos tanítványainkkal nagy lelkesedéssel ástunk, kapáltunk,
gereblyéztünk. Feltételeket teremtettünk
a kinti balesetmentes testnevelés órákhoz.
Gyerekek! Nagyon büszke vagyok RÁTOK! Szerettek dolgozni, és tudtok is.
Örülök, hogy erről az oldalatokról is megismerhettelek Benneteket!
Köszi a kollégáknak és a gyerekeknek!
Nagy Erzsi néni
Október 10-én Hétfő délután a papírgyűjtés ideje volt, 4 tonna papír gyűlt össze.
Sokat segítettek a gyűjtésben a szülők is, tavasszal megismételjük. A cél egy okos TV
vásárlása a nyelvi laborba, amit minden
osztály tud majd használni. I. helyezést a
7.b osztály, II. helyezést a 4.b osztály ért el.
Gratulálunk!
Péter Éva tanárnő
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Beszélgetés Puskás Péterrel, az Aszódi Javítóintézet igazgatójával

„ VANNAK SIKERTÖRTÉNETEINK,
AMIK ERŐT ADNAK A FOLYTATÁSHOZ”
2016. áprilisától Puskás Péter az Aszódi Javítóintézet igazgatója. Régi
a kötődése az intézményhez, hiszen a diplomája megszerzését követően – némi vargabetűt írva- lett ez a munkahelye, és gyakorlatilag végig
járva a ranglétrát lett az első számú vezető. Családi kötődése is van,
hiszen édesapja szintén itt dolgozott nevelőtanárként, majd igazgatóhelyettesként. Interjúalanyomat elsőként arról kérdeztem, gyerekként
hogyan emlékszik édesapja munkahelyére.

1961-ben, amikor megszülettem édesapám már
5. esztendeje dolgozott itt. Természetes volt,
hogy az akkori nevelőintézeti dolgozók egy nagy
családot alkottak. Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban a szolgálati lakások csak egy 100
centiméter magas drótkerítéssel voltak elválasztva az Intézettől. 3-4 évesen sokszor előfordult,
hogy az intézetis gyerekek átemeltek a kerítésen
és velük játszottam a parkban. Kamaszként eléggé közvetlen módon ismertem meg az ő életüket,
sorsukat. Igaz, akkoriban másként, illetve más
típusú cselekmények kapcsán kerültek ide, és az
intézmény sem volt ennyire zárt.
Ma már nem biztos, hogy Te átengednéd a
gyermekedet?
Most is benn van mind a két gyermekem, mivel a feleségem is itt dolgozik. De ma már más
a helyzet, nem sűrűn járnak be a gyerekek a
fiúkhoz.
Hogyan emlékszel édesapád munkásságára? Beszélt otthon az intézetről vagy elkülönítette a munkát a családi élettől?
Abban az időben más volt a munkabeosztása
a dolgozóknak. Apám a befogadó csoportban
kezdett, így ők este 9-ig voltak szolgálatban.
Délelőtt 10-11 órakor kezdtek. Mindig nagyon
vártuk őt haza a testvéremmel, ami az esti le-

fekvés és tévézés időpontjára esett. Mivel szeretett volna velünk lenni és mi is vele, egy kicsit
tolódott a lefekvés ideje. A napi eseményeket
természetesen édesanyámmal beszélte meg, aki
szintén pedagógus volt. Ugyanakkor sok kollégája járt hozzánk. akik beszéltek a gyerekek
ügyeiről, és ebbe kamaszként már én is belekotyogtam. Megtiszteltetésnek éreztem, hogy
kíváncsiak egy korosztálybeli véleményére.
Miért kerültek be akkoriban a fiúk?
Nagyon sok fiatal politikai okok miatt, főleg
„izgatásért” (politikai bűncselekmény), ami
a Szabad Európa Rádió hallgatását és az ottani információk, kapitalista gondolatok továbbadását jelentette. A mentális állapotuk,
intelligenciájuk jóval magasabb szinten volt
a más típusú bűncselekmények elkövetőinél.
Sok volt azokból a srácokból is, akik a KMK
(közveszélyes munkakerülés – a szerk. ) miatt
kerültek be. Természetesen olyanok is akadtak
szép számmal, akik ma is köztörvényes bűncselekménynek számító eset miatt kerültek be.
Nyitott volt az intézmény az akkor még községi ranggal bíró Aszód irányába?
Ez a mindenkori vezetőkön múlott szerintem.
Ahogy visszaemlékszem, sok közös akciója és
programja volt a városnak és az intézetnek.
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A javítós növendékek részt vettek a városi
ünnepségeken, és akadtak olyan alkalmak,
amikor a régi filmszínházat a javítós gyerekek
töltötték meg. De említhetem a Kossuth Lajos
utca 99. számú ingatlant, amely javítós fiatalok
segítségével épült fel. Az intézeti zenekar is ismert volt.
Említetted, hogy Neked nagyon imponált,
mikor beleszólhattál a nagyobbak dolgába.
Mégsem ebben az irányban kezdtél tanulni.
Igen, mert láttam a vívódást, láttam a szakmai
nehézségeket a szüleimnél. Akkoriban tényleg
igaz volt, hogy a pedagógus a nemzet napszámosa. Szerencsére anyagi téren ma már van
egy kis előre lépés. Mivel fizikából és matekból
egészen jó voltam, azt gondoltam, hogy egy
mérnöki pályát fogok megcélozni, ami végül
sikerült is: a Kandón végeztem műszer-automatika szakon. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy amikor megkaptam a diplomát, tudtam,
hogy nem azon a területen fogok dolgozni.
Üzletkötőként helyezkedtem el, dolgoztam,
bizsukat árultam hölgyeknek, ám ez egy magányos szakma, én meg mindig társaságban
szerettem lenni. Így egy év után megkérdeztem édesapámat, mit szólna, ha jelentkeznék
az Intézetbe és nevelőként dolgoznék.
Akkor ő még itt dolgozott?
Igen, igazgatóhelyettesként. Ő kért időpontot
nekem az igazgatótól, akivel jól sikerült a személyes megbeszélés, így 1984. december 16-án
elkezdtem itt dolgozni.
Kellett pedagógusdiplomát szerezned?
Akkoriban máshogy kezelték például a diplomát. Engem a műszaki diplomámmal, rögtön
tanár 2-be vettek fel, míg, akinek tanítói végzettsége volt, az alacsonyabb fokozatba került.
Ez szerencsére az elmúlt években a szakképesítési előírások szigorodásával a helyére került.
A hétköznapi gyakorlat, a munkám arra ébresztett rá, hogy nagyobb tudást kell szereznem.
Visszamentem a Kandóra, ahol műszaki tanári
végzettséget szereztem, majd a Műegyetemen
elvégeztem a közoktatás vezetőit és még számos
képzésen vettem részt. Ma egyetemi végzettséggel, szociális szakvizsgával, mesterpedagógusként, minősítési szakértőként is dolgozom.
Végigjártad a ranglétrát, hiszen az Intézetben több szerepkörben dolgoztál. Mely terület volt a legnehezebb?
Minden itteni munkakörnek megvannak az
örömei és szépségei. A nevelői munkára nagyon jó szívvel emlékszem vissza, akkor rengetegen jöttünk ide, és kezdtünk egyszerre
dolgozni. Egy új koncepció alakult ki Bujdos
László vezetésével, megtörtént a generáció-
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váltás, ami szakmailag Szarka Attila igazgatói
munkásságával teljesedett ki.
Egyszer csak azt mondták, Péter szeretnénk,
ha Te lennél az igazgató helyettes.
Sok szabadidős tevékenységet terveztem a gyerekeknek, nagyszabású vetélkedőket például,
amikben mindenki partner volt, és ezek jó
élményekkel zárultak. Valószínűleg azt látták
bennem, hogy jó szervező vagyok, képes vagyok mozgósítani és meg tudom győzni a kollégákat egy-egy közös cél elérése érdekében.
Milyen volt Szarka Attila és közted a munkamegosztás?
A felkérés idején otthonvezetőként dolgoztam,
ahol a munkabeosztás, a munkaszervezés, a
programok szervezése és ellenőrzése volt a fő
feladatom. Általános igazgatóhelyettesként
megváltozott a feladatköröm, a pedagógiai
színterek közötti koordináció, információcsere
biztosítása, gazdálkodási feladatok megvalósítása volt a feladatom. Attila inkább humán
beállítottságú ember és vezető volt, én pedig inkább a racionális vonalat képviseltem. Mindez
azt eredményezte, hogy jól kiegészítettük egymást. A feladatmegosztásban mindketten azt a
munkát végeztük, mely közelebb állt hozzánk.
A Javítóintézet legfontosabb feladata, hogy
a növendékek úgy kerüljenek ki innen, hogy
ne válasszák újra a bűnözést, mint megélhetési lehetőséget. Tudtok-e szakmát adni a
kezükbe?
Az oktatás mindig fontos volt itt, és ma is az,
már csak azért is, mert sok olyan növendék
érkezik hozzánk, aki az általános iskolát sem
végezte el. Az általános iskola mellett szakképzést is működtetünk, és reménykedünk, hogy a
szakképzési törvény úgy változik, hogy az 1 éves
rész szakképzést vissza tudjuk állítani. Ez – például egy szobafestő, faipari gépmunkás szakmával – nagyon nagy esélyt adna a gyerekeknek a kinti elhelyezkedésre. Bizakodó vagyok,
nemrégiben megállapodtunk a Hegmen BT-vel,
hogy 12 gyermek térítésmentesen végezhet el
hegesztő minősített képzést, a műhely használat ellentételezéseként, ami azért is fontos, mert
a hegesztők nagyon keresettek manapság.

tozásnak látom, hogy sok gyermeket látogatnak
a szülők és jellemzően támogatják, hogy a gyermek szabálykövető legyen. Ha van a családban,
aki képes volt munkahelyet teremteni, jellemző,
hogy beajánlja a gyerekét. A családon kívül még
meghatározók a szomszédok, maga a település,
ahol lakik majd. Összetett a kérdés, és százalékot
sem tudok mondani. Az életesélyek eltérőek.
Vannak sikertörténeteitek?
Szerencsére vannak, és ezek nagyon jóleső dolgok. Van olyan volt növendékünk, aki Szerbiában békefenntartóként dolgozott. Van, aki
Dortmundban dolgozik hegesztőként. De a
szűkebb környezetünkben is akad, aki innen
került ki, és tisztességesen él most. Van soksok gyerek, aki visszatelefonál a nevelőknek,
hogy rendben van az élete, mások azért telefonálnak, hogy szeretnék megmutatni a feleségüknek, hogy hol voltak, és minek, kiknek
köszönheti azt, hogy most együtt élnek. Ezek a
sikertörténetek erőt adnak a folytatáshoz.
Lassan, de biztosan az intézmény 150 esztendős lesz. Van jövőkép?
Tudom, néha felröppennek ilyen-olyan pletykák. Az aszódi intézmény a legelső, erre a célra épített épület, így nem lenne egyszerű más
funkciót adni neki. Az utóbbi időben számos
beruházás történt, hogy a növendékek ellátása

Nyílván a szakma megszerzése egy kitörési
pont. Van arra adat, hogy a növendékek közül hány százaléknak sikerül beilleszkedni a
társadalomba?
A köszönöm megvan a gyerekek részéről, elsősorban a velük közvetlenül foglalkozó pedagógusok felé, akik az aktuális fejlesztési munkát
végzik. A benti közegben könnyebb normakövetőnek lenni, mint odakinn, főleg, ha a fiatal
ugyanoda kerül vissza, ahonnan jött. Pozitív vál-
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megfeleljen az európai normáknak. Szerintem a jogalkotók számára a 132 év alatt egyszer sem volt kérdés, hogy szükség van erre az
intézményre vagy sem. A javítóintézeti ellátás
szabályait törvények határozzák meg, és mivel
az elmúlt években ezek magasabb jogszabályi
szintre kerültek, biztos vagyok abban, hogy
a jogalkotók változatlanul fontosnak tartják
működését a társadalom ezen rétege számára,
a sikeres integráció érdekében.
A személyes sorsodat illetően mivel lennél
elégedett?
Azzal, ha a fiatalok visszailleszkedése még sikeresebb lenne. Szerencsésebb volna, ha ezt a
folyamatot az alapellátás, a fiatalkorú mikrokörnyezetében lévő szakemberek még jobban
segíthetnék, mert ők jobban ismerik a fiatalokat, a helyi viszonyokat, mint egy kirendelt
pártfogó. Az pedig már az idealizmus a részemről, ha lenne olyan gazdasági erőforrás, amelylyel nemcsak a fiatalt, hanem annak családját
is segítenék, hogy sikerüljön kitörni abból, ami
miatt a rossz útra térés történt. A fiatalnak azt
kellene látni, hogy a szülei is becsületesen dolgoznak, nem pedig azt, hogy több generáción
át munkanélküliek. Valós esélyegyenlőség
kell, mely életesélyt teremt, természetesen az Ő
együttműködésükkel.
R. Z.
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Közbiztonság

MIT REJT A DESIGNER DROGOK DIZÁJNJA?
A designer drog vagy új pszichoaktív szer kifejezést azokra a szerekre
használják, melyek molekuláris szerkezetükben illegális drogokra (pl.: marihuána, kokain, extasy) hasonlítanak, így azokhoz hasonló hatásokat idéznek
elő. Mivel azonban kémiai szerkezetük a kábítószer-listákon szereplő anyagokétól kissé eltér, tehát nem szerepelnek a tiltólistákon, ezért ellenőrzés
alá vonásukig jogi következmények nélkül terjeszthetők, forgalmazásuk és
használatuk legális. Azonban ez nem jelenti azt, hogy veszélytelenek.
Milyen formában ( dizájnban) vannak jelen
a piacon?
Ismeretlen eredetű, összetételű növények, növényi védőszerek, olykor illatosítók, füstölők,
fürdősók vagy szintetikus drogokat tartalmazó
porok, (parti) tabletták vagy kísérleti vegyszerek.

Ezek többségét Interneten keresztül is árulják,
azonban emberi fogyasztásra alkalmatlan minősítéssel. A piacon már pár száz forintért is hozzájuthatunk designer droghoz, amelyeket házi
laborban hozzá nem értő személyek különféle
vegyszerekből, adalékanyagokból kevernek ki.

DROGPREVENCIÓ
A Gödöllői Rendőrkapitányság drogprevenciós-összekötő tisztje: Török Eszter r. hdgy.
Fogadóóra: minden hónap első hétfője 15:00 óra és 16:00 óra közötti időben.
Telefonos ügyelet: minden hónap második hétfője 15:00 óra és 16:00 óra közötti időben.
E-mail: töröke@pest.police.hu Tel.: 06-28-524-600/7243.

TANÁCSOK A MIKROCENZUS IDŐSZAKÁRA
Október 1, és november 8. között zajlik a mikrocenzus, más néven kisnépszámlálás, ami a háztartások 10 %-át érinti. Erről az érintettek már
megkapták az értesítést.
A mikrocenzus két szakaszban történt: az
elsőben – október 1 és 9 között – interneten
keresztül önállóan is ki lehetett tölteni a kérdőíveket. Akik nem éltek ezzel a lehetőséggel,
azokat számlálóbiztosok keresik fel.
A számlálóbiztosnak magát számlálóbiztosi igazolvánnyal kell igazolni, amelyen
a neve és az azonosítószáma szerepel. Az
igazolvány kizárólag a számlálást végző
személy személyi igazolványával együtt

érvényes. A számlálóbiztosok személyét a
Központi Statisztikai Hivatal ingyenesen
hívható zöld számán – 06 80 200-014 – lehet ellenőrizni.
A mikrocenzus során a megkérdezettek
személyes okmányait a számlálóbiztosok
nem kérhetik el.
A rendőrség minden mikrocenzusban
érintett személyt arra kér, hogy győződjön
meg a számlálóbiztos személyazonosságá-

Vécsey László,
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője fogadóórát tart

Milyen veszélyeik vannak?
– Mivel összetételük teljesen ismeretlen így a
fogyasztóra kiszámíthatatlan hatásai vannak.
Legrosszabb esetben akár halállal is végződhet
a szer használata.
– Használatuk során előfordulhat szélsőséges
viselkedés, pszichés zavar, melynek következtében súlyosan veszélyeztetheti a használó saját és mások testi épségét.
– Sokan kórházi ellátásra szorulnak, sőt egyre
gyakrabban kell pszichiátriai ellátást biztosítani a szerhasználóknak.
– Amennyiben a szer a 66/2012. Kormányrendelet C listájában felsorolt hatóanyag valamelyikét tartalmazza, annak akár súlyos jogi
következményei lehetnek.
Legyen az új trend a drogmentes élet!
Bővebb információkért keresse a Gödöllői
Rendőrkapitányság drogprevenciós összekötő
tisztjét:
toroke@pest.police.hu
06/28-524-604/7243 mellék

ról. Ez azért fontos, mert a trükkös csalók
kihasználhatják ezt a lehetőséget, hogy
magukat számlálóbiztosnak kiadva bejussanak az otthonokba, és onnan különböző
értékeket tulajdonítsanak el.
Az ilyen esetek elkövetőire jellemző az
ápolt külső, a megnyerő modor. Határozott
fellépésükkel igyekeznek elnyerni az emberek bizalmát. Mondanivalójukat sokféle
hihető, életszerű történetekbe szövik bele,
hogy ezzel eltereljék a háziak figyelmét.
A rendőrség felhívja az összeírásban részt
vevők figyelmét, hogy ha idegent engednek
be otthonukba, soha ne hagyják őt egyedül, felügyelet nélkül.
Forrás: internet

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Helyszín: Képviselői Iroda, Aszód, Szabadság tér 4-5./6
Időpont: 2016. november 17. csütörtök 16:00–17:30

Október
29-30.: dr. Fodor Sándor
31-1: dr. Németh Mihály

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:
Mavrák Krisztina
+36-20-212-9660,
vecseylaszlo@fidesz.hu
facebook/vecsey.laszlo

November
5-6.: Dr.Szőke Zsolt
20-956-6529
12-13.: Dr.Márton János 30-400-9819
19-20.: Dr.Tóth Béla
30-449-6319
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20-446-0938
30-275-4718

Óvodai élet

„HÉTPRÓBÁSOK”
A SZIVÁRVÁNY
ÓVODÁBAN
Igen, azok leszünk tavaszra. Na,
nem kell mindjárt rosszra gondolni, sőt!
Nevelőtestületünk szakmai munkaközössége
fontosnak tartja a gyermekek mozgásigényének
minél sokrétűbb kielégítését, mozgáskultúrájuk sokoldalú fejlesztését, annál is inkább, mivel ez a személyiségfejlődés minden területén
jótékony hatással bír. Ezért az idén „Hétpróba”
elnevezéssel, hét hónapon át, havi egy alkalommal sport- délelőttöt szervezünk a gyermekek

számára. A próbatételek keretében kipróbálhatják ügyességüket, erőnlétüket, kitartásukat.
A résztvevők minden alkalommal matricát
kapnak, melyet egy füzetben gyűjtenek a nevük, jelük mellé. A matricákat a hetedik próba
végeztével ajándékra lehet majd váltani.
Szeptember 14-én az óvodai sportszerek fel-
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használásával zajlott az első próba. Az ügyességi pálya teljesítésével diót, mogyorót gyűjthettek a gyerekek annyiszor, ahányszor csak
végig küzdötték magukat az akadályokon.
Maga a mozgás öröme és az apró nyeremények egyaránt motiváló hatással bírtak,
lelkesen vették birtokukba a tornaszereket,
fáradhatatlannak bizonyultak még a legkisebbek is.
A közel egy órán át tartó örömteli mozgásnak az ebédidő eljövetele vetett véget. Örömmel mutogatták egymásnak és a felnőtteknek
az összegyűjtött dió, mogyoró halmokat.
Első próba teljesítve, jöhet a következő!
Kenessey Erika
óvodapedagógus

AUTÓMENTES NAP A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN
Óvodánk számára nagyon fontos a környezettudatos magatartás kialakítása, ezért törekszünk arra, hogy óvodásaink minél szélesebb körben
szerezzenek ismereteket környezetükről és annak megóvásáról. A nevelési év folyamán változatos programokat igyekszünk tervezni számukra,
célunk a környezetvédelem iránti pozitív érzelmi viszonyulások megalapozása.
Immár hagyomány a szeptember végén megrendezésre kerülő „Autómentes Nap”. Az
intézménybe járó gyermekek idén is nagyon
izgatottan készültek erre a programra.
A szervezési, előkészületi munkák után
végre elérkezett a várva-várt nap. Az óvoda udvarán a csoportok zászlói jelezték a
„parkolókat”, ahol gyorsan gyűltek a kis járművek: futóbiciklik, kismotorok, rollerek,
kerékpárok. Tízórai után vette kezdetét a
„tanuljunk helyesen közlekedni” program.
A rendőrség munkatársai a biztonságos köz-

lekedésre hívták fel a gyermekek figyelmét,
valamint az óvodások megismerhették a
gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait. A lezárt Szent Imre utca is helyszíne volt
a programnak. A gyermekek különféle akadálypályákon próbálhatták ki magukat: volt
akadálykerülés, kanyarodás, szlalomozás és
különböző közlekedési helyzetekben való
megfelelő magatartás. Az óvoda udvarán a
kisebbek számára volt lehetőség ügyességük
bizonyítására. A program fénypontjának egy
igazi rendőrautó bizonyult, amelybe a gye-

ISMERD MEG!
Marton Ildikó, az AVKK muzeológusa volt az egyik vendége az M5 csatorna Ismerd meg című műsorának, amelynek ezúttal a mese volt a fő
témája. Ildikó is egy mesét vitt, illetve az abban szereplő tárgyak közül
néhányat, amelyekre a mai gyerekek igen csak rácsodálkoztak.
Főleg azon a 20. század elején viselt nyolcszeles kendervászon bőgatyán álmélkodtak,
amelynek a dereka közel két méteres. Hogy
ne essen le, gatyamadzaggal húzták össze. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a hétköznapi munkák közben csak két vagy négyszeles
gatyát hordtak.

Az én korosztályomnak ma már furcsa,
hogy a – legalábbis a tévében szereplő – gyerekek nem tudják miből készül a hagyományos seprő. A megoldáshoz legközelebb álló
tipp a szárított búzaszár volt. De az sem
volt számukra ismert, hogy a Kincskereső
kisködmön című regény címében szereplő
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rekek beülhettek, kipróbálhatták a szirénát
is. Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk
ezen a napon - nem csupán a gyerekek, hanem mi felnőttek is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az aszódi
Rendőrőrs részéről Nagy Gábor rendőr-százados, őrsparancsnok és Deszk Péter törzszászlós közreműködését.
Karácsonyné Izeli Zsuzsanna,
Petréné Magyar Mária
óvodapedagógusok

ruhadarabot a szűcsök készítették. Ildikó
ebből is egy különlegességet vitt, mégpedig
egy női ködmönt, amely 1958-ban 380 Ft-ba
került. Összehasonlításként a muzeológus
elárulta, egy kendőt akkoriban 20 Ft-ért lehetett vásárolni. A ködmön azért volt jóval
drágább, mert több hetes munkával lehetett
elkészíteni.
Természetesen a mai fiatalok más téren sokkal tájékozottabbak, mint az a középkorú korosztály, amelyhez én is tartozom, de azt gondolom, nagyon fontos, hogy a múltunkat is
megismerjék. Éppen ezért van létjogosultsága
ennek a műsornak.
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Megemlékezés

EMLÉKTÁBLA ŐRZI DR. DEÁK ANDOR EMLÉKÉT
Emléktábla avatás volt október 3-án az aszódi Szakorvosi Rendelőintézetben. A kis ünnepség keretében Sztán István polgármester idézte
fel dr. Deák Andor néhai bőrgyógyász munkásságát, majd leleplezte és
megkoszorúzta a márványtáblát.
Az aszódi képviselő-testület néhány hónappal
ezelőtt döntött arról, hogy emléktáblát avat,
így őrizve meg dr. Deák Andor bőrgyógyász
főorvos, a Szakorvosi Rendelőintézet egyko-

ri igazgatóhelyettesének emlékét. Bandi bácsi 1963. november 1-től dolgozott az aszódi
SZTK-ban, egészen a nyugdíjazásáig. Több,
mint 20 éven keresztül az aszódi SZTK igaz-

gatóhelyettesi teendőit is ellátta. Helyben
végzett munkája mellett évente rendszeresen
helyettesített a hatvani kórházban és a gödöllői rendelőintézetben is. Sokirányú érdeklődésével, szorgalmával, pontosságával, megbízhatóságával kivívta a betegek és munkatársai
elismerését. A Szakorvosi Rendelőintézethez,
Aszód városához és a Galga mente lakosságához való hűségét a képviselő-testület 2014-ben
az „Aszód Város Szolgálatáért” kitüntetéssel
ismerte el.

„ÉDES FIAM, NEKED FOGALMAD SINCS,
MILYEN RENDEZVÉNYEN VAGY… KOMOLYAN MONDOM!”
Aki rendszeres látogatója az aszódi felnőtt futballmeccseknek, annak e szavak ismerősen csengenek. Dobes
Attilát minden mérkőzés ott találta az aszódi kispad előtti felfestett területen. Hol nyugodtabban álldogált,
hol idegesen járkált fel és alá. Sohasem ült, mindig állt, együtt élt a mérkőzéssel, minden idegszálával a pályán
történtekre figyelt. Láttam, sokszor a lába is lendült, ha egyik-másik játékosa helyzetbe került.
Élete volt a futball. Minden év június elején,
amikor véget ért a szezon, mindig azt mondta: elég volt, elfáradtam, nem csinálom tovább.
Aztán még egy hét sem telt el és hívott: már
nagyon bizsereg a lábam mondta, és hozta az
új terveit, elképzeléseit a következő szezonra.
Alig várta a július elejét, amikor végre újra
edzést vezényelhetett fiainak. Új szezon, új
tervek, új remények…
Több, mint hat évig dolgoztunk együtt az
aszódi futballért, és bármerre mentünk, mindenhol tisztelték, szerették. Becsülettel beval-

lom, kezdetben túlzásnak tartotta, amikor
mesternek szólították. Aztán megértettem,
miért hívják őt így. Játékosok egész nemzedéke nevelődött a keze alatt. Nem volt olyan
falu, ahol ne jött volna szembe ismerős játékos, sportvezető. S aki ismeri a magyar amatőr
futball mostoha körülményeit, a megbecsülés teljes hiányát, az pontosan tudja, micsoda
szenvedély kell ahhoz, hogy valaki évtizedekig
ebben éljen, kitartson benne és ne fordítson
hátat neki. Benne mindig ott lobogott a tűz, és
soha el nem múló szeretettel jött minden alka-

HALOTTAK NAPJÁRA
Felkúszott az esti hold
az égnek köntösére.
Jelezze nékünk még, hogy
lelkek találkozhatnak.
Új csillaga kélt a rút
setétségnek, mely most
felébreszté a nyugvó
lelkeket. Temetőbe
kélve nyílok alélve,
sírok közelébe. Nem
múlhat el nap, szépeket
ne regéljek, mely a múlt
árnyékát ötvözi egy
zimankós novemberi
éjben. Hófehér gyertya
fényét keltjük a fényben,
emlékezvén hű elménk
életre kél, a múltba
vissza, vissza, révedvén.
Bartók Anikó
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lommal a pályára.
Mester! Most már új csapatod van. Remélem, tudom, most is ott állsz az égi futballpálya szélén, levegőbe csapsz az öklöddel,
és azt kiabálod: Édes fiam, neked fogalmad
sincs, milyen rendezvényen vagy… komolyan
mondom!
Dobes Attila! Emléked megőrizzük, a tüzet
tovább visszük! Nyugodj békében!
Kovács Tamás
Aszód FC elnök

Sport

TOVÁBBRA IS JOBBAN MEGY IDEGENBEN
A legutóbbi tudósítás óta nem sokat változott az Aszód FC teljesítménye. A srácok továbbra is idegenben teljesítenek jobban, hazai pályán
sajnos döcög a szekér

Aszód FC – Tápiószentmárton SE 4:1 (1:0)
Gólszerzők: Tóth Levente, Vogel Márk, Polyák Attila , Berndt András
Remek futballidőben, április óta az első hazai
győzelemre várva látogattak ki a nézők a Micsinay Ernő pályára. A tabellán mögöttünk
álló Tápiószentmárton ellen joggal bízhattunk a kötelező győzelemben. Az első játékrész nem hozta a várakozásokat, elég langyos
iramban csordogált a találkozó. Szerencsére
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egy pontrúgás után még a szünet előtt mégis
sikerült vezetést szerezni. A második félidőben már teljesen más csapatot láthattunk.
Ötletes szép támadásokat vezetve hamar 3
gólos előnyre tettünk szert. A találkozó végén még szépítettek a vendégek, de mielőtt
vérmesebb reményeik lettek volna, egy újabb
góllal lezártuk a meccset. Április után először
győztünk otthon!
Üllő SE – Aszód FC: 5-5 (3-1)
Gólszerzők : Vogel Márk,Berndt András (3)
Gráczki Péter
A szebb napokat megélt hazaiak otthonában
joggal bízhattunk egy esetleges újabb győzelemben, azonban hamar látni kellett ez messze
nem lesz egyszerű… A múlt héthez hasonlóan
ismét álmosan kezdett a csapat és ezt a hazaiak rendesen megbüntették , és a félidőre 3-1-es
előnnyel mentek. Szerencsére az elmúlt meccs
tendenciája folytatódott, és a második félidőre
egy más aszódi csapat jött ki. Berndt András
duplájával az egyenlítés is összejött. Egy remek színvonalú, nyílt sisakos játékot láthatott
a közönség, amelyet végül mindkét csapat
megnyerhetett volna, de egészen ritka 5-5ös
végeredményt hozott a találkozó. Akaratból és
küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk .
Aszód FC – Úri KSK: 1-1 (1-0)
Gólszerző : Berndt András
Fontos meccs várt ismét a csapatra, hiszen
egy győzelemmel le lehetett volna rázni a tabellán a vendégeket és tapadni az élmezőnyre. Az elmúlt hetekkel ellentétben most jobban indult a találkozó és a remek formában
futballozó Berndt András vezetést szerzett. A
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vendégek erejéből csak egy szabálytalan gólra
futotta, amit nehezen viseltek a vendégek, így
gól-és emberelőnyben mehettünk szünetre.
Sajnos nem azt kaptuk a második játékrésztől, amit vártunk: a vendégek teljesen beszorították a csapatot. Tégla Laci a kapuban
remekül állta a sarat, de ahogy lenni szokott
a hajrában nem bírtuk a nyomást és 90. percben kiegyenlítettek a vendégek.
Bag–Aszód FC 1 -3 (1-1)
Gólszerzők: Berndt András (2) Polyák Attila
A Galgamente legnagyobb rangadóján a tavalyi
bajnok Baghoz látogatott csapatunk. Az ilyen
meccsek sajátossága azonban, hogy mindig
három esélyesek. Nagyon jól kezdtük a találkozót és már az 5. percben itt volt az előny. Ki
más szerezte volna a gólt, ha nem Berndt András? Kiegyenlített találkozó zajlott, itt is ott is
voltak helyzetek, amiből a bagiak egyet gólra is
váltottak így döntetlen volt a félidő. A kapott gól
nem törte meg a csapatot, remekül jöttünk ki a
szünetről és gyorsan visszavettük a vezetést. Ezután már hiába támadtak a hazaiak, gólt mi szereztünk, 3-1-es győzelmet aratva a rangadón.
Aszód FC – Törteli KSK 1:3 (1:1) Gólszerző:
Dobes Raymond
Egy rövid megemlékezés, majd egyperces
gyászszünet előzte meg a mérkőzést, melyen
a játékosok és a szurkolók az alig egy hete elhunyt aszódi edző, Dobes Attila emléke előtt
tisztelegtek. Aztán felharsant a sípszó, mintegy jelezvén, az élet megy tovább.
A találkozót a vendégek kezdték jobban, és a
10. perc után megszerezték a vezetést is, miután előtte alaposan szétzilálták a védelmünket.
Lassan aztán az Aszód is szárnyra kapott, és a
22 perc környékén az első hazai lövésnek tapsolhatott a közönség. A 32. percben pedig már
az egyenlítésnek is: egy a vendégek kapuja előtti
kavarodásban Dobes Raymondot lerántották. A
jogos 11-est a sértett maga értékesítette. Ezt követően egyre-másra születettek az újabb aszódi
gólhelyzetek, ám ezek rendre kimaradtak.
A második félidőben pedig pontosan az
történt, ami a labdarúgásban ilyenkor szinte
törvényszerű, nevezetesen az aszódi kimaradt
helyzetek után az ellenfél két kontrából két
gólt szerzett. Az 55.perc környékén kapott találatot követően számtalan egyenlítési lehetőség adódott, de a harmadik vendég gól végleg
eldöntött mindent. A döntetlen igazságosabb
lett volna.
Az Aszód FC 10. fordulót követően a tabella 6.
helyén áll. Az ősz hátralévő részében is szurkoljunk a helyszínen a csapatnak, most talán
minden eddiginél nagyobb szüksége van rá a
srácoknak! Hajrá Aszód!
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Mozaik

REJTVÉNY
Sírod szélén fekszem. Üres a párnád.
Álmomban még tapogatom helyed.
Mint homok a homorú forma vázát…
(Beney Zsuzsa)
Vízszintes: 1. Az írónő versének befejező sorának első része, zárt betű: T 12. Női név 13. Ének 14. Nem álló 15. Evangélikus Gimnázium Aszód röv. 16. Sérülés 17. Nóta 18. Nem
idegen szóval 19. Sikít a malac 21. Pohárba tölt 22. Egye! 23.
Szélein énekli! 24. OMS 26. Jód 27. Csíkos ragadozó állat 31.
Végre elkezdődik! 32. Névelő 33. Félsz! 34. Hamis 35. Bűbáj
38. Kén 39. Becézett Ágnes 40. Kiejtett betű 41. Zé 42. Adria
része! 44. Influenzás 48. Majer Edit 49. Plébános 50. Ollós
állat 51. Rí 52. Krákogni kezd! 53. Szaglószerv 54. Kitalált
történet 55. Személygépjármű 57. Az írónő versének befejező sorának második része
Függőleges: 1. Továbbított információ 2. Énekes madár 3.
József Attila egyik testvére 4. Sas Andrea 5. Egyes! 6. Cukortól lesz ilyen 7. Becézett Gabriella 8. Tova 9. Átmérő
jele 10. Rossz szagú 11. Melange darab! 16. Téli sport 19.
Illatos növény 20. El 23. Lángol 25. Halált okozó ital 28.
Aroma 29. Vissza: gyerekek vécézésre használt edénye 30.
Az út jele a fizikában 32. Határozott névelő 35. Római 5 36.
Földet forgat 37. Imád 38. Fejfedő 39. Honfoglaló vezérünk
43. Madár féle 45. Ebbe az irányba 46. Partner 47. Fekete
darab 48. Istentisztelet 51. Szintén nem 53. Motor darab!
54. Menni kezd! 56. Római 1 58. Tanuló vezető

– fné –
Szeptemberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „A béke egy mosollyal kezdődik”. A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Kiss Mária (Kossuth
Lajos utca 80.) és Fóner Rita Falujárók útja 5/22. IV. em.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2016. november 11-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!
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