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ADVENTI ELMÉLYÜLÉS 
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
2000 óta minden esztendőben adventi koncerttel kedveskedik a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola ének-zenei tagozatának gyermekkórusa 
mindazoknak, akik szeretnék egy időre megszakítani a mindennapi roha-
nást, és elcsendesülve készülni a karácsonyra, a Megváltó eljövetelére.

A lélekemelő hangversenyre idén december 
11-én került sor az evangélikus templomban. 
Énok Nagy Levente vezényletével először své-
dül csendültek fel karácsonyi gyermekdalok, 
majd a kórushoz csatlakozott városunk dísz-
polgára, Mukk József operaénekes is, aki cso-
dálatos hangjával varázsolta el a közönséget. 
Rajta kívül még a hangverseny közreműkö-
dője volt a Stellaria Media Női Kar, valamint 
Hutai Ágnes, aki gordonkán játszott. Nagyné 

Kánya Andrea és Nagy Tihamér hegedűn, míg 
Ombódi Diána zongorán kísérte a dalokat. Az 
esemény zárása előtt Lőrincz Csaba parókus 
a 130. zsoltár 6. versszaka igéjét olvasta fel – 
„Lelkem várja az Urat, jobban mint az őrök a 
reggelt” – és mondott hozzá rövid magyará-
zatot, kiemelve az advent, a várakozás, a lelki 
elmélyülés fontosságát. A csodálatos délután 
imával és két közös énekkel zárult.

R. Z

Kosztolányi Dezső 

KARÁCSONY
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden kedves Olvasónknak! 
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Önkormányzati határozatok

159/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat 
– Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Művelődési- Ifj úsági- 
Oktatási és Sport Bizottság 2017. év I. féléves 
értéktár bizottsági beszámolójának eredmé-
nyétől függően döntsön majd Képviselő-tes-
tület a Települési Értéktár Bizottság további 
feladatainak ellátása módjáról. 

160/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat 
– 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 
rendeletéhez
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy 2017. január 1-jétől a Mély 
úti pince működtetése kerüljön átadásra az 
Aszód Városért Alapítványnak tételes leltár 
eszközlista alapján, erről készüljön megállapo-
dás, amit a Polgármester terjesszen be decem-
beri képviselő-testületi ülésre.

161/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat – a 
helyiség bérleti díjak 2017. évre vonatkozó 
megállapításáról
Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évre a 
19/2013(IX.6.) ÖR. sz. rendelet 52.§ (6) bekez-
dése értelmében az alábbi intézmények terem-
bérleti díjait 2017. január 1. napjától az alábbi-
ak szerint határozza meg:

Helyiség Bruttó bérleti díj
AVKK- Kamaraterem 4.600.-Ft/óra
AVKK- Kisterem 2.530.-Ft/óra
Aranykapu Bölcsőde- Aula 920.-Ft/óra
Kistérségi Gondozási Köz-
pont (Petőfi  u.13.)- Társalgó

4.600.-Ft/óra

Kistérségi Gondozási Köz-
pont (Falujárók útja 5.)

2.300.-Ft/óra

Napsugár Óvoda- Torna-
szoba

1.150.-Ft/óra

Napsugár Óvoda Szivár-
vány Tagóvodája- Ebédlő

575.-Ft/óra

Közös szabályok:
1. A bérbeadással kapcsolatos hatáskör a 
Polgármestert illeti meg.

2. A bérbeadás terembérleti szerződés kere-
tében történik.
3. Az igénybevétel a bérleti díj megfi zetésé-
nek igazolását követően kezdődhet meg.
4. A bérleti díjak 2017. január 1. napjától 
2017. december 31. napjáig érvényesek.
Az érvényben lévő egyéb helyiség bérleti szer-
ződések esetében a bérleti díjak a szerződések-
ben foglaltak szerint alkalmazandók.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy 2017. évre vonatkozólag 
az önkormányzati lakások lakbérének mérté-
ke változatlan marad.

162/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat – a 
helyi adórendszer felülvizsgálatáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta a helyi adórendszer felülvizs-
gálatáról szóló előterjesztést és azt elfogadja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017-ben 
új adónem bevezetését nem tervezi, továbbá a 
kommunális adó, a telekadó valamint az ipa-
rűzési adók tekintetében a jelenleg hatályos 
mértékeket hagyja jóvá.

163/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat – 
Aszód Város Önkormányzat 2017. évi belső 
ellenőrzési tervének elfogadására
1. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a jelen határozat 1. mellékletét 
képező 2017. évi belső ellenőrzési tervet jó-
váhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
terv folyamatos teljesítését kísérje fi gyelemmel.
2. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőrzési 
feladatokat a Galga-menti Önkormányzatok 
Társulása útján kívánja ellátni.
3. A költség fedezetét a 2017. évi költség-
vetésben tervezni szükséges, mely 975.000,- 
Ft+ÁFA költséget jelent Aszód Város Önkor-
mányzatának. 

164/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat – az 
orvosi ügyelet ideiglenes elhelyezésére
1. Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy az Orvosi 
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság ( a 
továbbiakban: Orvosi Ügyelet Kft ., székhely: 
4031 Debrecen, István út 6.) pihenőjének ide-
iglenes áthelyezését nem javasolja.
2. A Képviselő-testület felkéri és felhatal-
mazza a Polgármestert, hogy az ASK Hatvan 
és az Orvosi Ügyelet Kht.-val újabb tárgyalást 
folytasson az Aszódi Szakrendelő fejleszté-
sét előirányozóprojekt, valamint az ügyeleti 
szolgálat elhelyezésével kapcsolatban. Ennek 
ismeretében a Képviselő-testület tűzze az elő-
terjesztést ismételten napirendjére.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2016. november 17.
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Önkormányzati határozatok

165/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat 
– a 2017. évi városi rendezvényterv 
elfogadására
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a 2017. évi városi 
rendezvényterv és fi nanszírozásának jóváha-
gyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 2017. évi városi ren-
dezvénytervet a határozathoz csatolt 1. sz. mel-
léklet szerint támogatja és jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy 
a 2017. évi városi rendezvényterv megvalósí-
tásához szükséges önkormányzati fedezetet 
12.665.000-Ft összegben, keretösszegként – az 
1. számú melléklet alapján - az önkormányzat 
2017. évi költségvetésében tervezni szükséges.

166/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat – a 
Településszerkezeti terv és Helyi Építési 
Szabályzat módosításának szándékáról
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megvitatta a Településszerkezeti 
terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának 
szándékáról szóló előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza.
1. Aszód Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja az 
119/2011.(V.10.) Ökt számú határozatával jóvá-
hagyott, 163/2015. (XII.10.) ÖKT sz. határozatá-
val módosítottTelepülésszerkezeti tervét, annak 
megfelelőségét a hatályos jogszabályi előírások-
nak és jelenlegi városfejlesztési elképzeléseinek. 
Jogosultsággal rendelkező tervezővel elkészítteti 
az igényelt változtatásoknak megfelelő doku-
mentációt a Város teljes területére az „Az orszá-
gos településrendezési és építési követelmények-
ről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
hatályos településrendezési követelményeinek 
és jelmagyarázatának fi gyelembevételével.
2. Aszód Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja az 
„Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről” szóló 14/2011. (V.10.) 

önkormányzati rendeletét, annak megfelelő-
ségét a hatályos jogszabályi előírásoknak és vá-
rosfejlesztési elképzeléseinek. Jogosultsággal 
rendelkező tervezővel elkészítteti az igényelt 
változtatásoknak megfelelő dokumentációt a 
Város teljes területére „Az országos település-
rendezési és építési követelményekről” szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályos 
településrendezési követelményeinek és jelma-
gyarázatának fi gyelembevételével.
3. Felkéri Polgármestert, hogy „Aszód Város 
településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól” 
szóló 89./2014. (V.29.) önkormányzati határo-
zat, valamint„a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
36. § szerinti teljes egyeztetés 37. §-ban foglalt 
előzetes tájékoztatást kezdeményezze.
4. Megbízza Polgármestert, hogy a szük-
séges tervezési feladatra árajánlatokat kérjen 
be, és az ajánlatkérés eredményét a következő 
soros Képviselő-testületi ülésen döntésre ter-
jessze Testület elé.
5. Aszód Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete elrendeli, hogy a Településszer-
kezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módo-
sításának költségei kerüljenek betervezésre a 
2017. évi önkormányzati költségvetésbe.

167/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat 
– A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 
kódszámú pályázat benyújtásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” c. VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú 
pályázaton, a pályázat 1. célterületén, az elő-
terjesztésben felsorolt műszaki tartalommal, 
maximum a pályázati kiírásban megjelölt 
bruttó 50 millió Ft összegig.
2. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a pályázati támogatás maximális 
összegéhez szükséges önerőt, 8.8 millió Ft ösz-
szegig a 2017-es költségvetésben biztosítja.
3. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a pályázat benyújtásának céldá-
tumát az első benyújtási szakaszra határozza 
meg.
4. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges elő-
készítést (ajánlatkérések, nyertesek kiválasz-
tása, szerződéskötések, tervek elkészíttetése) 
végezze el a 2. pontban előirányzott összeg ter-
hére, és a pályázatot annak 1. benyújtási szaka-
szában nyújtsa be.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a piac terület megfelelő 
méretű telekkialakítása érdekében, az építési 
szabályok alapján tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.

168/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat-a 
Gazdasági Program módosításáról
Aszód Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete, a 2015-2019 évekre vonatkozó közép-
távú Gazdasági Program módosítását meg-
tárgyalta, és a határozat mellékletét képező 
módosított Gazdasági Programot elfogadja.

169/2016.(XI.17.) ÖKT sz. határozat – 
jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2016. október 20-án hozott 
152.,153.,155.,157. számú határozatok alapján a 
lejárt határidejű Képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról adott polgármesteri jelen-
tést elfogadja.

TELJESÜLTEK A 
KÖZMEGHALLGATÁS 
LAKOSSÁGI KÉRÉSEI 
Az idei közmeghallgatáson két té-
mában emeltek szót a jelenlévők. 
A  Régész utca lakóinak nevében 
többen kifogásolták ,hogy „sze-
métlerakóvá” változott a környé-
kük, mert a városi beruházások 
során minden törmeléket és földet 
ott depóztak le. 

A közmeghallgatás délutánjára egyébként a te-
rületet megtisztították, a földet pedig elegyen-
gették. Azóta a talajt még jobban ledöngölték, 
egy sávban pedig vadszilvafákat ültettek. A 
városban jelenleg az evangélikus gimnázium 
területén folyó építkezés során kitermelt földet 
más, ugyancsak ideiglenes depóként kijelölt 
területre szállítják. 

Egy másik lakó a Rákóczi utca és Hajnóczy 
utca vízelvezetésének problémájára hívta fel a 
város vezetésének fi gyelmét, illetve arra, hogy 
a vasútállomás felé vezető járdaszakasz végén 
lévő lépcső balesetveszélyes állapotban van. 
A napokban ezen hibák orvoslása is befejező-

dött. A lépcsőt és a csapadékvíz elvezető tor-
kolatot újra betonozták, megjavították a kor-
látot, három helyre pedig átereszt építettek be. 
A kivitelezés nettó 442 ezer Ft-ba került. 
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– Polgármester úr! Hamar elszaladt ez az 
év, hiszen nemrég ünnepeltük Aszód 25 éves 
újbóli várossá nyilvánítását. Belenéztem az 
ünnepségről készült felvételbe. Az üdvözlő 
beszédekben nagyon sok ígéret hangzott el 
az illetékesektől, hogy minden segítséget 
megkap majd a régió. Valóban így történt? 
– Optimista vagyok, úgy értékelem, hogy a 
projektek szempontjából 2016 egy előkészítő év 
volt. Több pályázatot nyújtottunk be, és öröm-
mel mondhatom, hogy ezek többsége átment 
a nagy szűrőn, megtörtént a jóváhagyásuk, így 
nagyon bizakodva nézek a következő év elé. Az 
aszódi járás valóban kiemelt régió, amely plusz 
pontokat jelenthet a pályázatok értékelésénél. 
Én végig arra kértem és kérem a kormányt, 
hogy ne tegyen pártállás szempontjából kü-
lönbséget városok vagy polgármesterek között, 
hiszen függetlenként mi is lojálisak vagyunk a 
politikájukhoz. Fontos, hogy még tovább fej-
lődjön a településünk, bár hozzáteszem, nincs 
miért szégyenkeznünk a 2016-os évet illetően. 

– Ha osztályozni kellene az évet, akkor há-
nyas érdemjegyet adna? 
– Ötöst mondanék. Amit beterveztünk, amit 
végre akartunk hajtani és volt hozzá erőforrá-
sunk, azt megtettük. Szerintem ez a képviselő 
testület kiválóan végezte dolgát, bár egy-két 
képviselőnek köszönhetően nem mindig volt 
egységes. Természetesen azzal is egyetértek, 
hogy lehetett volna többet is elérni, de ez nem 
rajtunk múlt. 

– Válasszuk ketté a mindennapi működést 
és a pályázati lehetőségeket. Előbbi ese-
tében mintha kevesebb panaszt hallanék. 
Ennyire javultak a normatív állami hozzá-
járulások? 
– Nem, sőt... Csak egy jó gazdálkodásnak, egy 
jó önkormányzati adórendszernek köszönhe-
tően több pénz folyik be a korábbiaknál, ezért 
mi is többet tudunk betervezni saját forrása-
ink terhére. Ami fejlesztés 2015-ben és 2016-
ban történt, az mind önkormányzati pénzből 

valósult meg, leszámítva a vis mayorként ka-
pott állami segítséget. Egy fejlesztést azonban 
szeretnék kiemelni: a Tüdőbeteg Gondozó In-
tézetbe egy 147 milliós röntgen gépet kaptunk 
soron kívüli kormány támogatással. Persze 
ehhez kellett egy államtitkár is aki segített ne-
künk. 

– Ezzel azt erősíti polgármester úr, amit vá-
lasztás előtt gyakran szoktak hangoztatni, 

hogy érdemes kormánypárti polgármestert 
választani, mert nagyobb támogatásra szá-
míthat…
– Ha a 3200 települést vizsgáljuk, elég sok fi -
deszes polgármester van, de a nagy városokat 
leszámítva nem érzékelem, hogy nagy kivéte-
lezés lenne, sok helyen nem tudtak olyan ered-
ményt elérni, mint Aszód. Remélem egyéb-
ként, hogy ez így is marad, és nem szelektálják 
a településeket. 

– A 2016-os évet kitűnőnek értékelte, de 
nem hiszem, hogy nem maradt Önben hiány-
érzet… 
– Természetesen nem vagyok mindennel 
megelégedve. Elég csak ránézni a térre, és lát-
ni a kastély vagy a volt Tiszti Klub épületét. 
De ezekre soha nem lesz saját erőnk. Nem 
kaptunk pénzt az útfejlesztésre sem. 15 milli-
ót kértünk, de elutasítottak, mondván, magas 
az adóerőnk. Ilyenkor csalódott és elégedet-
len vagyok. 

Beszélgetés Sztán István polgármesterrel 

„BÍZOM BENNE, AZ ASZÓDIAK ÉRZIK, 
HOGY ÉRTÜK DOLGOZUNK”
Lassan visszavonhatatlanul itt az év vége. Ilyenkor az ember hajlamos 
egy kicsit hátra tekinteni, mi történt az elmúlt időszakban, miben sike-
rült előre lépni, miben van elmaradás. Sztán István polgármesterrel a 
város elmúlt egy esztendejéről beszélgettünk. 
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– Az olvasók egy része szerintem rögtön 
említené a parkolást, amihez talán nem is 
kell sok pénz, csak jó szervezés... 
– Lehet így is megközelíteni a kérdést, de 
anyagi források nélkül ez sem fog menni. Rég-
óta készülünk a parkolás rendezésére, ám ez 
nem olyan egyszerű, mint elsőre látszik. A leg-
nagyobb probléma, hogy a parkolóhelyek java 
részét egész napra az ingázók foglalják el, akik 
nem is aszódiak, hanem a környék lakói, de itt 
szállnak buszra, és utaznak a fővárosba mun-
kába. Sajnos sokan kényelmesek is: nem ott 
hagyják az autót, ahol van hely, hanem min-
denáron az előtt a bolt előtt akarnak parkolni, 
ahol éppen vásárolni akarnak. Emiatt aztán 
tumultus alakul ki. A könnyebb parkolás ér-
dekében szerettünk volna két telket megvásá-
rolni parkolónak. Alaphangon több, mint 20 
milliót akarnak kapni értük a tulajdonosaik, 
ehhez jönne még a kiépítés költsége. Sajnos ezt 
nem tudjuk megfi zetni. A Kossuth Lajos utcán 
is szerettünk volna egy telket parkolónak, de 
ugyanígy jártunk. Tervezzük a parkolókártya 
bevezetését, de ehhez még türelmet kérünk. 

– Emlékszem egy olyan tervre, hogy a Kos-
suth Lajos utcában a szélső sávot kellene par-
kolóvá változtatni. Mintha ez is elhalt volna. 
– Nem halt el, folytak tárgyalások ez ügyben 
a Közútkezelő Kht-val, amely átadná ugyan 
a külső sávot a Szabadság tértől egyenesen a 
körforgalomig, de csak azzal a feltétellel, hogy 
onnantól mindennemű felújítás a várost terhe-
li. Kiszámoltuk, egy új burkolat erre a szakasz-
ra 150 millióba kerülne. Ezt megint csak nem 
tudjuk felvállalni. Törjük tovább a fejünket. 

– Szeretném Önt az önkormányzatiságról 
kérdezni. Mi várható ezen a területen, to-
vábbi feladatok kerülnek átadásra? 
– Nem. Korábban valóban szűkítették az ön-
kormányzatok feladatait, de ez a folyamat egy 
ideje megállt. Csak egy példa: szó volt arról, 
hogy 2017-től az anyakönyvezés is átkerül a 
kormányhivatalokhoz. Nem kellett átadnunk. 

Egyébként az is igaz, hogy amikor átvettek va-
lamilyen feladatot, kaptunk helyette másikat. 
Nem lett kevesebb a munkánk. 

– Jelenleg is folyik egy átadás: 2017. janu-
árjától az állam nemcsak fenntartja, hanem 
üzemelteti is az általános iskolákat. Hol tart 
a folyamat Aszód esetében? 
– Örülök, hogy szóba hozta. Mi nem sze-
rettük volna átadni az iskoláinkat, de a 
kormány előírta, nekünk pedig végre kell 
hajtani az utasításokat, akkor is, ha nem a 
hadseregben vagyunk, amelyre egy-két kép-
viselő fi gyelmeztet néha engem… Az épüle-
teket vagyonkezelésbe adjuk át a dunakeszi 
tankerületi igazgatóságnak. A szerződés a 
napokban aláírásra kerül. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy végképp elengedjük az 
iskolákat, lesz alkalom, amikor besegítünk, 
néhányszor pedig mi vesszük igénybe egy-
egy rendezvény helyszíneként, legalábbis 
erre a megállapodás lehetőséget ad. A Pod-
maniczky Alapfokú Művészeti Iskola – ame-
lyet szintén a KLIK működtet – 2017. szep-
temberében nagy valószínűséggel a Csengey 
iskola épületébe költözik. A felszabaduló 
helyiségekben szakkörök beindítását tervez-
zük, amelyek működtetésére eddig nem volt 
megfelelő helyszínünk. 

– Azt gondolom, hogy azzal minden aszódi 
egyetért, hogy a leglátványosabb beruházás 
2016-ban a főtér felújítása volt. Ezzel kapcso-
latban sokan nem értik, hogy a betervezett 50 
milliós költségből, hogy lett 75 millió Ft. 
– Nem biztos, hogy mindenki örült a felújítás-
nak. Képviselőtársaim között volt, aki nem sza-
vazta meg a beruházást, és nem a költségek miatt, 
de ez legyen az ő baja. Amikor 2015-ben elkezd-
tük betervezni a felújítást, csak azt tudtuk pon-
tosan, mit szeretnénk, a költségvonzatát viszont 
nem. A Gazdasági Program módosítása során 
50 millió Ft-ot tettünk félre. Közben több olyan 
műszaki tartalmat és előírást kellett fi gyelembe 
vennünk, ami növelte a kivitelezés költségeit. 

A Zenepavilon és a szökőkút esetében lehet, hogy 
lett volna olcsóbb megoldás, de mi azt szerettük 
volna, hogy olyan készüljön, ami erre a térre illő. 
Mindezek miatt elértük a bruttó 75 millió Ft-ot. 
Jómagam büszke vagyok erre a térre, amit saját 
erőből értünk el. Hangulatos, barátságos, sok 
település pályázati úton szerzett több száz millió 
Ft-ot felhasználva sem tudta ezt elérni. Örömmel 
látom, hogy az aszódiak birtokukba vették, és 
igyekeznek élni a tér nyújtotta lehetőségekkel. 

– Milyen lesz a város 2017-es büdzséje, illet-
ve várhatók e további fejlesztések? 
– Túl korai még erről nyilatkozni, bár azt 
látom, hogy nem állunk rosszul, maradt va-
lamennyi tartalék pénzünk is. Beterveztünk 
néhány fejlesztést jövőre, igazodva a Gaz-
dasági Programunkhoz. Szeretnénk a Tisz-
ti Klub mosdóját megcsináltatni, hogy az 
mindennapos használatra alkalmas legyen, 
és persze fontos, hogy a főtér egy-egy ren-
dezvénye esetén is igénybe lehessen venni. A 
buszmegállók felújítását folytatjuk, a Síklaki 
hegyen pedig utat építünk. Ezek saját erős 
beruházások. Mint korábban említettem, 
nagyon bízunk abban, hogy a pályázataink 
eredménnyel járnak, így megújulhat a Szivár-
vány óvoda és a Kossuth Lajos utcai házior-
vosi rendelő. A legnagyobb falat kétségkívül 
az SZTK energetika felújítása, amely rövide-
sen megindul. Van ígéretünk egy újabb rönt-
gengépre is. Az ipari park útjainak megújítá-
sára is van benn pályázatunk, nagyon bízom 
benne, hogy eredményes lesz, mint ahogy 
esély van a két újabb sportpark kialakításá-
ra is. Természetesen a lakosság jelzéseire is 
igyekszünk reagálni, de nyilván akad olyan 
bejelentés, amelynek megoldására több idő 
szükséges. Jómagam nagyon bízom benne, 
hogy az aszódiak azt érzik, hogy értük dolgo-
zunk. A közelgő ünnep alkalmából szeretnék 
minden aszódi polgárnak áldott karácsonyt 
és eredményes, boldog új esztendőt kívánni! 

R. Z. 

Aszód és Környéke Mozgáskorlátozottak Szervezete tisztelettel meghívja sorstársait 
2016. december 20-án (kedden) 14 órára

év végi záróközgyűlésére és karácsonyi ünnepségére.
Helye: 

Nyugdíjasklub helyisége, Aszód Hatvani út 1.
Köszönettel: 

Takács Lajos

MEGHÍVÓ 
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Helyi hírek

Az új kapitányságvezető most ismerkedik a rá 
bízott területtel, és valamennyi hozzá tartozó 
önkormányzat képviselő-testületi ülésére ellá-
togat bemutatkozni. Aszódon erre a döntésho-
zók novemberi ülésén került sor. 

A bemutatkozásból kiderült, a megbízott pa-
rancsnok 26 éve áll a rendőrség szolgálatában, 
ebből 16 évet vezetőként teljesített. Dolgozott 
Budapesten, szülővárosában, Cibakházán, 
Jászberényben, majd 2012-től a nagykátai 

rendőrkapitányságot vezette egészen ez év ok-
tóber 15-ig. Október 16-tól a gödöllői rendőr-
kapitányságot irányítja, amely számára min-
denképpen szakmai előrelépést jelent. 

Az alezredes konkrét tervekről egyelőre nem 
beszélt, azt viszont kiemelte, hogy láthatóbb 
rendőrséget szeretne, mintegy igazodva a régi 
mondáshoz: „ Nem elég becsületesnek lenni, 
annak is kell látszani.” A képviselőket arra kérte, 
hogy közvetítsék a lakosság kéréseit, észrevéte-
leit, visszajelzéseit, mert ezekre reagálva tud a 
rendőrség még eredményesebb munkát végezni.

R. Z. 

Bemutatkozott az új (megbízott) gödöllői rendőrkapitány

LÁTHATÓBB RENDŐRSÉGET SZERETNE 
Mint arról már előző számunkban beszámoltunk, október 15-én az orszá-
gos rendőrfőkapitány azonnali hatállyal visszavonta dr. Bozsó Zoltán rendőr 
dandártábornok vezetői beosztásba történt kinevezését és Lajmer György 
rendőr alezredest bízta meg a gödöllői rendőrkapitányság vezetésével. 

MEGSZŰNIK A LAKÓTELEPI ÚJSÁGÁRUSÍTÁS?
Egy ideje az a hír járja, hogy bezár a lakótelepi újságárusító pavilon, 
amely a Falujárók útján és környékén, valamint az Újtelepen lakók életét 
könnyítette meg. 

A facebook oldalain az olvasható, hogy Jutka 
néninek 2017. február 28-i hatállyal felmond-
tak, de mivel leltározni kell, az árusítás már 
korábban, február 23-án megszűnik. Aláírás-
gyűjtés is folyik, amelyben a nevüket vállaló 
polgárok arról nyilatkoznak, maradjon az áru-
sítás és persze Jutka néni. 

A téma a képviselő-testület december 8-i ülé-
sének „Egyebek” napirendi pontjának tárgyalása 
során is felmerült. Sztán István polgármester ar-

ról tájékoztatta a képviselőket, hogy éppen az em-
lített napon írta alá a szerződést a hírlapkiadással 
foglalkozó céggel, és az a 2017-es esztendőben is 
béreli a helyet illetve rendezi az újságospavilon 
után fi zetendő közterülethasználati díjat. 

Amennyiben a cég nem akart fölöslegesen 
kidobni közel 100 ezer Ft-ot, akkor nem fog 
az újságárusítás megszűnni. Az viszont előfor-
dulhat, hogy pályázatot ír ki a feladatra, és egy 
másik vállalkozóval köt majd szerződést. 

ÚJ HELYEN 
A GÖDÖLLŐI 

JÁRÁSBÍRÓSÁG
Még az idei évben megkezdőd-
nek a Gödöllői Járásbíróság 
épületének rekonstrukciós (fel-
újítási és bővítési) munkálatai. 

Emiatt a bíróság december 9-én új helyre, 
a Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 6. szám 
alatti épületbe költözött. 

A már kitűzött tárgyalásokat a közölt 
időpontban az új bírósági épületben tart-
ják meg.

A bíróság dolgozói az épület földszintjén 
kialakított ügyfélcentrumban változatlan 
ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:
Minden hónap első hétfője reggel 9.00-
11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján.

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő 9:00-12:00 és 13-15:30
szerda-péntek: 9:00-11:00
Panasznapi ügyintézés: 
hétfő 9:00-11:00

A bíróság elektronikus elérhetőségei és te-
lefonszámai nem változnak.

Központi telefonszám: 
+36-28/515-240

Telefax: 
+36-28/527-320

E-mail cím: 
birosag@godollo.birosag.hu
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A fenyőfák elszállítása
Az új évben két alkalommal fogjuk ügyfele-
inktől begyűjteni a karácsonyfákat. 2017. ja-
nuár 09. és január 20. között az adott település 
hulladékgyűjtési napján, kérjük a fenyőfákat a 
hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezni reg-
gel 6 óráig.

Kérjük a lakosság türelmét, mert előfordul-
hat, hogy csúszik a begyűjtés időpontja. Kér-
jük a fenyőket hagyják az ingatlanjaik előtt, 
mert minden esetben – legkésőbb a következő 
gyűjtési napon - Társaságunk begyűjti azokat.

Szilveszteri üveggyűjtés
A szilveszteri, újévi mulatságok után, rendkí-
vüli üveggyűjtő járatot szervezünk és a több-
let-üveg mennyiséget begyűjtjük.

Gyűjthető üvegek: üdítős, sörös, befőttes, 
egyéb italokat tároló üveg

Nem gyűjthető üvegek: műanyag palack, zá-
rókupakok és azok gyűrűje, ablaküveg, autóü-

veg, porcelán, kerámia, hőálló üvegtál (jénai), 
fénycső, izzólámpa, villanykörte, szemüveg, 
nagyító, sörös, konzerves dobozok

Az utóbbi években megnőtt a háztartási 
hulladékok között az üveg aránya. A szín sze-
rint válogatott üvegek szinte 100 százalékban 
hasznosíthatóak, ami szükségessé teszi az üveg 
szelektív gyűjtését is. A szelektíven gyűjtött 
üveget tisztítást követően darabokra zúzzák, 
majd nagy teljesítményű mágnes segítségével 
eltávolítják belőle a fémdarabokat. Következő 
lépésként az egyes színeket elkülönítik egy-
mástól, a darabokat beolvasztják, formába 
öntik, így újra felhasználhatóvá válik a cso-
magolóipar számára. Az elkészült végtermék 
minősége szinte azonos az új üvegek minősé-
gével, azonban az előállításához egytizedével, 
egyötödével kevesebb energia szükséges. Az 
üveggyűjtésről weblapunkon az adott telepü-
lés gyűjtési rendjére kattintva az üveghulladék 
gyűjtőpont alatt talál bővebb információkat.

Karácsonyi csomagolóanyagok
Közeledik a Karácsony. Nem a csomagolás a 
lényeges, hanem az ajándék, amit rejt. Legyünk 
tudatosabbak a csomagolásakor: válasszunk 
környezetbarát vagy újrahasznosított anyagok-
ból készülő borítókat, zacskókat. Színes ma-
gazinok oldalaiból is lehet vidám és praktikus 
csomagolást készíteni. Decemberi hónapban a 
lakossági hulladék közel fele lehet csomagoló-
anyag, amiből rengeteg plusz-hulladék kelet-
kezik. Jó részük szelektíven gyűjthető, ezért a 
csomagolóanyagokat ne a kukákba helyezzék.

Szelektív hulladékgyűjtés a téli szezonban
A Zöld Híd szolgáltatási területén 2016. de-
cember elsejétől változik a szelektív és a zöld-
hulladék gyűjtési rendje, mivel a szolgáltató 
december elsejétől visszaáll az egyműszakos 
munkarendre. A korábbi évek tapasztalatai 
alapján a Zöld Híd Régió NKft . munkatársai 
plusz egy alkalommal még mindenhol be-
gyűjtik a zöldhulladékot a meghirdetett utolsó 
gyűjtési nap után 2 héttel.

Lakossági hulladékátvétel nyitva tartásának 
változása
A Kerepes, Ökörtelekvölgyi központban mű-
ködő lakossági hulladékátvétel időpontja de-
cember 5-től megváltozott. Átvételi időpon-
tok: munkanapokon 8:00 és 16:00 között.

Környezet

HASZNOS INFORMÁCIÓK 
A DECEMBERI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL 
A közelgő ünnepek alatt a Zöld Híd a megszokott rend szerint, zavar-
talanul működteti a szolgáltatásait. Egyedül a Kerepes, Ökörtelekvölgyi 
központban működő lakossági hulladékátvétel fog szünetelni 2016. de-
cember 27–30. között.

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
 06 28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna
 06 28 500 035
Gyermekügyeleti ellátás:
 (2017. január 1-től megszűnik)
dr. Horváth Anna 06 30 6352-608. 
 Munkanap: 19-20 óráig. 
 Munkaszüneti nap: 8:30-9:30-ig.
 Dr Horváth Anna szabadsága alatt 
 ugyanabban az időben helyettes: 
 Iklad-Domony gyermek ügyeletese: 
 Dr Vass Anna

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 
Szombatonként: 8-12

Vasárnaponként: 9.30-11.30
Szent István Patika:

December 24-25. 
Január 7-8.

Január 21-22.
Városi Gyógyszertár:

December 26. 
December 31-Január 1. 

Január 14-15.
Január 28-29. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

December 
17-18.: Dr.Dobos László 20-925-3824
24-25-26.: Dr.Márton János 30-400-9819 
31–1.: Dr.Szőke Zsolt 20-956-6529

Sajnos a januári ügyeleti  beosztás nem 
érkezett meg. Amint megtudjuk ezeket 

az időpontokat, lapunk facebook oldalán 
szerepeltetjük.
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Egészségügy

Veronika néni a kecsketejes szappankészítés rej-
telmeibe vezette be a gyermekeket. Meghívott 
vendégeink voltak még a Vöröskereszt aszódi 
munkatársai, Gáspárné Csókás Rita és két ön-
kéntes fi ú. Tőlük a Vöröskereszt munkájáról, a 
baleset-megelőzésről, könnyebb sérülések el-
látásáról kaphattunk felvilágosítást. Iskolánk 
tanulói az Aszód Városért Alapítványtól man-
darint, teát és müzliszeletet kaptak. Köszönjük 
az alapítványnak a támogatást, a meghívott 
vendégeinknek pedig a színvonalas munkát. 

(Braun Krisztina, Kern Katalin)

Vidám, változatos, élményekben, új ismere-
tekben gazdag nap volt az egészségnap a Csen-
gey úti felső tagozat számára:

A négy évfolyam forgószínpad szerűen négy 
programon vett részt. Az egyik interaktív előa-
dást dr. Kuroli Enikő bőrgyógyász-patológus 
szakorvos tartotta bőrünk egészségéről, az anya-
jegyekről, a szolárium káros hatásairól és a helyes 
napozásról. A másikat pedig az aszódi mentőál-
lomás lelkes dolgozói, dr. Kristófi k Ferenc és 
asszisztense, ahol a gyerekek elsajátíthatták és 
kipróbálhatták az újraélesztést, amivel akár éle-
tet is menthetnek. Részt vettek egy kooperatív 
játékban, melynek során felfrissíthették és kibő-
víthették ismereteiket az egészséges élet minden 
területéről. Judit néni és Laci bácsi vezényletével 
kosárlabdázás, kiütőzés és amőbázás formájában 
mozoghattak egy jót a tornateremben. A nap 
végén pedig a részvételért mindenki szerény, de 
nagyon egészséges ajándékot, mandarint kapott. 

(Siposné Szombathelyi Éva)

A Rákóczi úton 23-án reggel közös zenés tor-
nával indítottuk a napot, majd az osztályok 
az osztályfőnökök vezetésével különböző 
egészséges ételeket készítettek otthonról ho-
zott alapanyagokból. Magvakból, termések-
ből díszes üvegeket és gyümölcsszobrokat 

„kreáltak” kis csoportokban. Eközben lelkes 
kollégáink kevésbé ismert egészséges termé-
kekből kóstolót készítettek, felismerés esetén 
pontot gyűjtögettek, amelyet DÖK gyűlés ke-
retében értékeltünk. A nap legvégén játékos 
feladatokat, teszteket töltöttek ki a gyermekek, 
és az általuk készített és kiállított alkotásokat 
megcsodálhatták. 

(Tóth-Ilkó Szilvia)

Egészségnap a Csengeyben

ÉLETMENTÉSTŐL A SPORTOLÁSIG
November 24-25-én iskolánkban egészségnapot tartottunk. A védőnők, 
Kriszta néni, és Andi néni a tisztálkodásról, fogápolásról és az általános 
higiéniáról tartottak előadást. 

Idézek a Polgármester úr nyílt leveléből:

„Természetesen ez nem jelenti azt, hogy dr. 
Horváth Anna doktornő munkáját az Ön-
kormányzat nem ismerné el, hiszen például a 
gyermekorvosi ügyelet biztosítása érdekében 
éves szinten több százezer forintot áldoz a 
gyermekorvosi szolgáltató felé – amit a felnőtt 
háziorvosok részére nem – amellett, hogy az 
általános (gyermekek ellátását is biztosító) or-
vosi ügyeletet más módon is biztosítja jelentős 
anyagi források felhasználásával.” 

Ez volt a lényeg.
Magyarra fordítva, az Önkormányzat hosz-

szú évek óta támogatja a gyermekorvosi praxis 
működését évente közel félmillió forinttal, a 
felnőtt praxisokat 2016-ig sok évvel ezelőtt 
egyszer 300 ezer forinttal (kizárólag eszköz 
vásárlásra, de azt a gyermekorvosi praxis is 
megkapta), azután egyetlen fi llérrel sem – idén 
először kétszáz-ezer forinttal, és ezt sérelmezi 
most kolléganőnk.

Soha nem jutott eszembe, hogy irigyeljem 
gyermekorvos-kolleganőmet, amiért praxi-

sa önkormányzati pénzbeli működési támo-
gatást kap (és az enyém nem), de ha már így 
szóba került, a felnőtt háziorvosi praxisok is 
megérdemelnének ugyanakkora működési 
támogatást, mint Horváth doktornő praxi-
sa, tekintve a napi 30-70-es betegforgalmat.

Azt gondolom, hogy az orvosok munkájá-
nak elismerése nem a működési támogatás 
függvénye, emiatt nem is volna szabad meg-
sértődni. végül, de nem utolsó sorban, én is 
38 éve kezdtem az aszódi emberek érdekében 
végzett munkámat.

dr. Jólesz József
háziorvos, címzetes főorvos

Olvasói levél 

HOZZÁSZÓLÁS DR. HORVÁTH ANNA DILEMMÁJÁHOZ

VÉRADÓKAT 
KÖSZÖNTÖTTEK 
A Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szer-
vezet 6. számú körzetének jubiláló véradóit 
köszöntötték a Véradók Napja alkalmából 
november 25-én a Gödöllői Királyi Kastély 
dísztermében. A gyülekezőt követő kastély-
látogatás után rövid kis műsor következett, 
majd Gerzsenyi István megyei elnök, és dr. 
Pribliczky Mária Zsuzsanna, a Péterfy Te-
rületi Ellátó Központ vezetője méltatta a vé-
radók áldozatkészségét. Ezután azok vehet-
tek át oklevelet és egy kis ajándékcsomagot, 
akik 25 alkalomtól fölfelé kerek számú alka-
lommal nyújtották a karjukat, hogy egység-
nyi vérrel segítsenek a bajba jutottakon. Az 
este csúcsszáma 140 volt, Rekvényi László 
ennyiszer adott vért. Oklevéllel jutalmaztak 
több véradás-szervezőt is. 

A rendezvény dr. Gémesi György gödöl-
lői polgármester pohárköszöntőjével és 
egy kis állófogadással zárult.

R. Z. 

TÁJÉKOZTATÁS 
Tisztelettel tájékoztatom az 
aszódi gyermek lakosság hozzá-
tartozóit, hogy – mivel a házior-
vosoknak továbbra sem kötelező 
részt venni az ügyeleti ellátás-
ban – 2017. JANUÁR 1-TŐL a 
napi 1 órás GYERMEK ÜGYELE-
TI SZAKELLÁTÁS MEGSZŰNIK. 

Gyermekek ellátása a felnőtt körzeti ügye-
leten a SZAKORVOSI RENDELŐINTÉ-
ZETBEN történik. Telefonon továbbra is 
a gyermekek szolgálatában állok.

Dr. Horváth Anna
házi gyermekorvos
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Az alkalomra a Berkesdi család jóvoltából a 
téliesített szökőkút karimájára egy hat méter 
átmerőjű adventi koszorú került, amelynek 
első gyertyáját a város első embere gyújtotta 
meg. Ezt követően Lőrincz Csaba evangéli-
kus lelkész, dr. Gyurkovics István plébániai 
kormányzó és Urbán Gedeon baptista lelkész 
közreműködésével ökumenikus istentisztelet-
re került sor, amelyen énekkel az evangélikus 
gimnázium kórusa és a Stellaria Media Női 
Kar szolgált. 

December 6-án ugyancsak a Főtérre érkezett 
a Mikulás, hogy az aszódi óvodásokat, alsó 
tagozatos diákokat megajándékozza. Mivel a 
gyerekek jók voltak, egyikük sem kapott vir-
gácsot, csomagból ellenben 700(!) darab került 

kiosztásra. A Mikulás az Aranykapu Bölcső-
débe is ellátogatott.

December 10-én árusok és vásárlók vették 
birtokba a tér alsó részét. Az aszódiak kedvük-
re válogathattak a kézműves termékekből. Jó 
volt megtapasztalni, hogy a városi intézmé-
nyek és civil szervezetek új oldalukról mutat-
koztak be, az általuk készített ajándék pedig – 
éppen a személyes ismeretség okán – nagyobb 
értéket képvisel a tömegcikkeknél. 

Bizonyára sokan tudják, hogy az említett 
adventi koszorút Sztán István benevezte „ Az 
ország legszebb adventi koszorúja” versenyre. 
A szavazás lapunk nyomdába kerülésekor még 
tartott, a koszorú az akkori állás szerint az él-
mezőnyben szerepelt.

R. Z. 

Ünnep

Mikulás és vásár Aszód főterén 

ADVENTI ISTENTISZTELET, MIKULÁS ÉS VÁSÁR 
ASZÓD FŐTERÉN
Több, a közelgő ünnephez kapcsolódó eseménynek is otthont adott 
Aszód megújult főtere. November 27-én közös gyertyagyújtásra és öku-
menikus istentiszteletre várták a város polgárait. A mintegy 250 főnyi 
érdeklődő nagy tapssal fogadta Sztán István polgármester azon bejelen-
tését, hogy hagyomány teremtődik, innentől kezdve az aszódiak minden 
esztendőben így ünneplik majd Advent kezdetét. 
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Az Evangélikus Gimnázium csapata Kelemen 
Luca, Kárpáti Sára és Pásztor Panka 9. évfo-
lyamos tanulók pályamunkájukban az aszódi 
Petőfi - Főgimnázium diákszokásairól, szelle-
mi örökségéről írtak. A két világháború között 
Aszódon híres volt a Majális rendezvénye,nem 
csak a gimnazisták, hanem a lakosság köré-
ben is . A program főrendezője a „mindenki,, 
Miska bácsija, vagyis Jancsik Mihály tanár 
úr életútját, s a nap programját mutatták be a 
tanulók Debrődiné Dobóczy Mária tanárnő 
támogatásával.

A döntőbe került csapatok jutalma egy né-
metországi tanulmányi kirándulás volt Lu-
ther-nyomában az őszi szünetben. November 

elsején indultak Halásztelekről a Református 
Oktatási Központ udvaráról. Lipcsében a tör-
ténelmi belváros csodálatos épületeit ismerték 
meg. pl.: Miklós templom, Goethe emlékmű, 
a régi városháza, a Tamás templom, az előtte 
álló J. S. Bach szobrával. A következő napokon 
valóban Luther Márton, a nagy reformátor 
életének színhelyei tárultak föl. Eisenach vá-
rosában töltötte gyermekéveit, a fölötte lévő 
Wartburg várában fordította le az Újszövet-
séget német nyelvre. Wittenbergben járva, a 
felújított legendás várkapu, az egyetem és a 
kolostor épülete szimbolizálta a XVI. század 
hangulatát. Impozáns volt a ház, ahol Melan-
chton élt, s támogatta írásaival Luthert. Nem 
messze található Torgau, melynek óvárosát 
a késő gótikus és reneszánsz kori építészeti 
emlékek teszik csodálatossá. Erfurt, a tor-
nyokban gazdag város adott helyet Luther ta-
nulmányainak, az Ágostonrendi kolostorban, 
áldozópappá felszentelésének, a dómban. A 
reformáció forrongó évtizedeit az augsburgi 
vallásbéke zárta le, mindenkinek ismerős le-
het a jellemző mondata: aki a föld, azé a vallás 
(cuius regio, eius religio). Csodálatos a dóm, a 

Szent Anna templom, a Városháza és érdekes 
a Fugger család által létrehozott szociális ne-
gyed, amelyet a szegények vehettek igénybe 
minimális bérleti díjért. 

Hazafelé Ausztriában állt meg a csoport, 
hogy megtekintsék a melki apátságot, és a gó-
tika s a reneszánsz után a barokk stílust lássa 
teljes pompájában. Az élményekkel gazdag út 
közelebb hozta az aszódi diákok számára is a 
reformáció folyamatát, Luther személyiségét, 
s remélhetőleg hitükben megerősödve, elmé-
lyülve tértek haza.

LUTHER NYOMÁBAN
A Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Reformációs Emlékbi-
zottság pályázatot hirdetett a reformáció 500. évfordulójának tisztele-
tére, Rejtőzködő kincseink címmel. 

KEDVES OLVASÓK, 
LÁTOGATÓK!
Kollégáim és a magam nevében 
ezúton szeretnék köszönetet 
mondani mindenkinek, aki figyel-
met szentelt az Aszód Városi Kul-
turális Központ 2016. évi prog-
ramjaira, illetve szolgáltatásaira. 

Hálával gondolunk mindenkire, akiket ol-
vasóként köszönthettünk a városi könyv-
tárban, látogatóként a múzeumban, vagy 
résztvevőként rendezvényeinken.

Áldott, békés karácsonyt, és örömteli új 
esztendőt kívánva, tisztelettel:

Odler Zsolt, intézményvezető 

LETETTÉK AZ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPKÖVÉT
December 14-én egy kis ün-
nepség keretében került sor az 
evangélikus gimnázium udvarán 
az új általános iskola alapkőle-
tételére. 

Az áhítatot – amelyet Mekis Ádám es-
peres tartott – követően egy kis kapszula 
került elhelyezésre, amely többek között 
az épület tervrajzait, a gimnázium év-
könyvét és az iskola dolgozóinak és tanu-
lóinak névsorát tartalmazza. A kapszula 
helyét az épület elkészültét követően egy 
márványtábla jelzi majd, hogy az utókor 
könnyen megtalálhassa majd az említett 
dokumentumokat. 

Az építkezés egyébként a téliesebb for-
dult időjárás ellenére is folyamatosan ha-
lad, hogy az iskola 2017. június 30-ra való-
ban kulcsátadásra kész állapotban legyen. 

Lapzárta

JAN. 12.

Megjelenés:

JAN. 25.

HIRDESSEN AZ 

ASZÓDI TÜKÖRBEN, 

A VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATI 

LAPJÁBAN!
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A cím eléréséhez a tagozaton tanító tanárok-
nak, tanítványaiknak komoly kritériumoknak 
kellett megfelelniük, az elmúlt tanévben be-
nyújtott pályázat elbírálása után született ez a 
számunkra megtisztelő döntés. 

Ezt a nemzetközi elismerést világszerte mint-
egy nyolcvan középiskola érdemelte ki, hazánk-
ban két tanítási nyelvű iskolák kapták meg. 

2016. december 1-jén ünnepélyes ceremó-
nia keretében avattuk fel a kitüntető címmel 
járó emlékplakettet iskolánk falán. Rendez-
vényünket megtisztelték őexellenciája Éric 
Fournier, Franciaország magyarországi nagy-
követe, Hugues Denisot úr, oktatási együtt-
működési attasé, dr Odrobina László úr, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzé-
sért és felnőttképzésért felelős helyettes állam-
titkára, dr Dudás Tibor úr, a Váci Szakképzési 
Centrum Főigazgatója, Révay Ágnes asszony, 
szakmai főigazgató helyettes, Aszód városá-
nak polgármestere Sztán István úr, a tagozat 
alapítója Frajna Miklós nyugalmazott igazgató 
úr, Bán Mihályné asszony, az Aszódi Öregdi-

ákok Baráti Egyesületének ügyvezető elnöke, 
és természetesen velünk ünnepeltek a tagozat 
régi és jelenlegi tanárai, a tagozat diákjai.

Kollégiumunk dísztermében került sor a ben-
sőséges ünnepségre, melyet diákjaink színes 
műsora tett emlékezetessé. Vendégeink elisme-
rően nyilatkoztak a rendezvény színvonaláról, 
iskolánk dolgozóinak, tanulóinak vendégszere-
tetéről. Résztvevőknek, vendéglátóknak, szer-
vezőknek egyaránt emlékezetes volt ez a nap.

A Label France Éducation kitüntetés nem 
csak a francia tagozat munkáját értékeli, egy-
úttal hangsúlyozza a gimnáziumi képzés lét-
jogosultságát, fontosságát is. A francia állam, 
a budapesti Francia Intézet kitüntető fi gye-
lemmel kíséri a díjazott iskolák tevékenységét, 
sorsát. Ez a siker mindannyiunk büszkesége. 
A jövőben is azon fogunk munkálkodni, hogy 
méltóak legyünk erre a kitüntető címre.

Az ünnepségről készült további fotókat 
iskolánk megújult honlapján láthatnak: 
www.petofi -aszod.hu

LabelFrancÉducation: 25 év minőségi munkájának elismerése

KITÜNTETÉST KAPOTT A PETŐFI GIMNÁZIUM 
FRANCIA TAGOZATA
2016. július 20-án a Francia Köztársaság külügyminiszterének rendele-
te értelmében a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, 
Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma magyar-francia két tanítási 
nyelvű tagozata elnyerte a megtisztelő Label France Éducation címet. 
Ezzel a címmel olyan intézményeket tüntetnek ki, amelyek magas színvo-
nalon oktatják a francia nyelvet, és amelyek kiváló eredményeket érnek 
el a szaktárgyak idegen nyelvű oktatásában, illetve a francia kultúra 
terjesztésében.

NAV 
TÁJÉKOZTATÓ
Annak a diáknak, akinek a diák-
igazolványa október végén lejárt 
és nem tanul tovább, illetve nem 
helyezkedett el, még idén be kell 
jelentkeznie a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz, és december 
16-tól egészségügyi szolgálta-
tási járulékot kell fizetnie.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűné-
se után október 31-ig volt érvényes azok-
nak a diákigazolványuk, akik idén nyár 
elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a 
volt diák nem tanul tovább, illetve nem he-
lyezkedett el – és más jogcímen sem jogo-
sult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor 
december 16-tól (a diákigazolvány lejártát 
követő 46. naptól) egészségügyi szolgálta-
tási járulékot kell fi zetnie. Ez havonta 7 050 
forint, naponta pedig 235 forint.

Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb december 
30-ig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság lejártát (december 15-öt) 
követő 15 napon belül be kell jelentkezni 
a NAV-hoz, a 16T1011 jelű adat- és válto-
zás-bejelentő lapon. A nyomtatvány a www.
nav.gov.hu honlapról letölthető és benyújt-
ható ügyfélkapun keresztül elektronikusan 
vagy nyomtatva postán, illetve személyesen 
az ügyfélszolgálaton. Akinek van a NAV-tól 
kért PIN-kódja, az telefonon is bejelentkez-
het a 06/40-20-21-22-es számon. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot 
a tárgyhó utáni hó 12. napjáig átutalással 
vagy csekken lehet befi zetni a NAV Egész-
ségbiztosítási Alapot megillető be   vételek 
magánszemélyt, őstermelőt, egyé      ni vál-
lalkozót, kifi zetőt terhelő kötele zettség 
beszedési számlájára, amelynek száma: 
10032000-06056229. Átutaláskor a közle-
mény rovatban az adóazonosító jelet fel 
kell tüntetni.

Lehetőség van arra is, hogy az egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett 
– hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával 
– más személy vagy szervezet fi zesse meg.

A járulékfi zetéssel és a nyomtatvány 
kitöltésével kapcsolatban a 06-40/42-42-
42-es telefonszámon lehet érdeklődni, 
illetve a NAV honlapján további hasz-
nos információk találhatók a 16T1011-es 
adatlap kitöltési útmutatójában.
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A rendezvényt megnyitó Némethné Holló 
Krisztina igazgató köszöntőjében elmondta, 
mivel a szakmai képzés nem csupán az iskola 
épületében, hanem külső partnervállalatoknál 
is zajlik, az a szándékuk, hogy a nyílt nap kere-
tében ezek a cégek megmutathassák magukat. 
Az is tervük volt, hogy olyan egykori petőfi s 
szakemberek is eljöjjenek, akik fi latal koruk el-
lenére ma már fontos pozíciókat töltenek be, és 
arról beszéljenek, érdemes szakmát választani 
és abban kitartóan dolgozni. 

Buzas Zsigmond gyakorlatioktatás-vezető , 
a rendezvény szervezőjeként lapunknak arról 
beszélt, egyre gyakoribb, hogy olyan gimna-
zisták jelentkeznek hozzájuk képzésre, akiket 
nem vettek fel felsőoktatási intézménybe, illetve 
elkezdték tanulmányaikat, de valamilyen oknál 
fogva nem folytatták azt. A szakgimnáziumi 
képzéssel kapcsolatban kiemelte, az itt végző 
tanulók ugyanazt az érettségit szerezhetik meg, 
mint a sima gimnáziumba járók, emellett- sike-
res gyakorlati vizsga esetén – pedig egy OKJ-s 
szakmát is kapnak. További egy év tanulással 
technikusi végzettséget érhetnek el. Az itt tanu-
ló diákok nyáron szakmai gyakorlaton vesznek 

részt, az iskolával erre szerződött több tíz cég 
telephelyén. A tapasztalatok azt mutatják, az itt 
végzettek mintegy 80%-a marad a szakmában, 
más kérdés, hogy mindenkinek lenne helye, ak-
kora jelenleg a kereslet a szakemberekre. 

A végzősök talán mindenkinél jobban ér-
deklődtek a lehetőségek iránt, hiszen nekik 

rövidesen dönteni kell, a felsőfokú képzést 
választják, vagy először inkább a munkapad 
mellé állnak. Kolozs János technikus tanuló 
úgy nyilatkozott, az utóbbit választja. 

– Úgy vélem, hogy technikusi végzettséggel 
jó esélyem lesz arra, hogy egy cégnél elhelyez-
kedjek, és idővel középvezetőként, beosztot-
takat irányítva dolgozzak. Nem zárkózom el a 
tanulástól sem, munka mellett szeretnék vala-
milyen két éves OKJ-s képzést is elvégezni, de a 
főiskola egyelőre nem szerepel a terveim között. 

Arra a kérdésre, hogy milyen fi zetéssel lenne 
elégedett kezdőként, alkalmi beszélgetőtársam 
150-160 ezer nettó fi zetést említett a próbaidő 
leteltét követően, ami nem tűnt túlzónak. 

Apjok István, a Leroy Somer létesítmény-
gazdálkodási menedzsere szerint ma már van 
lehetőség, hogy a fi atal szakemberek ügyes al-
kuval megtalálják a számításukat. Ugyanakkor 
elmondta, a későbbi előmenetel szempontjából 
nagyon fontos, hogy korszerű technikákkal, 
technológiákkal, magas szintű vállalati és ter-
melési kultúrával ismerkedjenek meg a fi atalok. 

A rögtönzött kiállításon a szép számmal 
megjelent diákok tényleg sokféle alkatrészt, 
gumiabroncsot, komplett villanymotorokat, 
működő elektromos és pneumatikus beren-
dezéseket láthattak, de a legnagyobb sikere 
egyelőre a sok-sok, az egyes cégeket reklámo  -
zó apró ajándéktárgyaknak volt. Nyilván a 
későbbiekben már nem ezeken lesz a fő hang-
súly, hanem azon, amit az egyik volt petőfi s 
diák, Bartus Dániel – ma már telephely vezető 
– fogalmazott meg:

– Sokszor jut eszembe, hogy minden egyes 
alkatrésszel, amit gyártunk, hozzájárulunk 
ahhoz, hogy a világ valamilyen szinten jobb 
legyen, jelentsen akár ez egy korszerűbb autót 
vagy igényesebb háztartási eszközt. Jó érzés, 
amikor egy bolti termék láttán az embernek 
eszébe jut, ebben az én munkám is benne van. 

R. Z.

Minden náluk végzett diák talál munkahelyet 

PETŐFISEK AZ IPARBAN 
Az Európai Szakképzési Hét eseménysorozatához kapcsolódva Petőfisek 
az iparban címmel nyílt napot szerveztek a Váci Szakképzési Centrum 
Petőfi Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumában. A kol-
légium épületének dísztermébe az iskola oktatási profiljához igazodó 
kör  nyékbeli cégek képviselőit, illetve az iskola-és pályaválasztás előtt 
álló diákokat hívtak és vártak. 
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Portré

Tibi, a Te szüleid voltak itt boltosok. Hogyan 
emlékszel erre az időszakra? 
A szüleim a Váci Kiskereskedelmi Vállalat alkal-
mazottjaiként dolgoztak. A Rákóczi utcai bolt elő-
ször egyszemélyes volt, apukám dolgozott benne 
és a Kinka-féle házban működött. A körülmények 
elég mostohák voltak, emlékszem, rendes út hí-
ján a tejet meg a kenyeret úgy kellett kiskocsival 
behordani a kartali útról. Gyerekként engem is 
befogtak segíteni. Később, amikor az újtelepi rész 
kezdett benépesülni, egyre-másra épültek az új 
házak, a vállalat fantáziát látott, hogy itt is építsen 
egy új bolthelyiséget. Ebben már mindkét szülőm 
dolgozott, egészen a nyugdíjba vonulásukig, ami 
szinte egybe esett a privatizációval. 

Megfordult a fejedben, hogy egyszer Te ve-
szed át a stafétát?
Nem, hiszen nem is annak tanultam. Géplakatos 
az eredeti szakmám, de egy idő után hivatásos ka-
tona lettem. 1971-ben feleségül vettem Zsuzsát, 
aki kereskedőnek tanult, és Aszódon dolgozott. 
Amikor két évtized elteltével a szüleim nyugdíj-
ba mentek, javában zajlott a privatizáció, és tudni 
lehetett, ezt a boltot is értékesítik majd. Összeült 
a család, hogy döntsünk, mi legyen. A szüleim 
nagyon bíztattak bennünket, hogy merjünk vál-
lalkozni. Azzal érveltek, hogy tisztességes végzett 
munkával az üzlet képes eltartani a családot. Így 
vettünk egy mély lélegzetet a párommal, hitelt 
vettünk fel, és pályáztunk, amit megnyertünk. 
A munka oroszlánrésze Zsuzsára jutott, hiszen 
én csak 1995-ben szereltem le, onnantól tudtam 
teljes mellszélességgel beállni a sorba. 25 év után 
most úgy döntöttünk, ideje megpihenni. 

Zsuzsa, téged könnyű volt rávanni, hogy 
vállalkozzatok? 
Nem, először nagyon ellene voltam, mert féltem, 
hogy nem bírjuk majd fi zetni a hitelt. Apa nyug-
tatgatott, hogy egy bejáratott vevőkörrel rendel-
kezik a bolt. Előny volt az is, hogy ismertük a 
beszállítókat is. Aztán új helyzet teremtődött, a 
váci vállalat megszűnt, nekem kellett megtalál-
nom azt a kört, ahonnan az árut be tudjuk sze-
rezni. Az állami cég megszűnése ugyanakkor 
nagyobb szabadságot is jelentett, hiszen innentől 
nem voltak kötöttségek. Mi magunk mérhettük 

fel a vásárlói igényeket, és aszerint alakítottuk ki 
a készletet. Közben új üzletláncok is megjelentek, 
ami további választékbővítésre adott lehetőséget, 
ráadásul nem jelentett teljes elkötelezettséget, 
máshonnan is szerezhettünk be árut. 

Milyen új termékekre volt igény az újtele-
piek részéről? 
Két termékkörre mindenképp: a zöldárura és 
a hentesárura. Hozzá kell tegyem, nemcsak az 
újtelepiek vásároltak nálunk, sokan Aszód más 
részéről voltak állandó vevőink. A választék bő-
vülése egy idő után a bolt nagyobbítását is meg-
követelte, a korábbi raktárból vevőtér lett, és új 
raktárt is építettünk. 

Időközben Aszódon is új nagyobb élelmi-
szer áruházak épültek. Tibor, mennyire 
éreztétek meg ezt a forgalomban, illetve ho-
gyan, mivel próbáltátok meg ellensúlyozni? 
Természetesen megéreztük a konkurencia 
színre lépését, csökkent a forgalmunk. Ezt úgy 
próbáltuk meg ellensúlyozni, hogy igyekez-
tünk olyan termékeket beszerezni, amiket a 
nagyoknak nem volt érdemes tartaniuk. Ilye-
nek voltak a kimért áruk, a ládás lekvár vagy 
éppen a habpatron. A mi előnyünk azonban 
nem csak ez volt, hanem az, hogy a hosszú 
évek során szinte minden vevőnket megismer-
tük, és tudtuk, kinek mit érdemes ajánlani. 

Kényes kérdés, de fölteszem: volt hitel Ná-
latok? 

Előfordult, de nem ez volt a jellemző. Nyilván 
ez bizalmi kérdés volt, és nemcsak a mi ré-
szünkről. A vevőnek is nehéz lehetett azt mon-
dani: el szeretném vinni, de most nem tudom 
kifi zetni. Ugyanakkor miért ne próbáltunk 
volna átmenetileg segíteni olyan családnak, 
aki évtizedek óta nálunk vásárolt? 

Zsuzsa, milyen, a munkátokkal kapcsolatos 
emlékezetes pillanatokat őriztek? 
Nagyon sok ilyen volt. Nyilván mindig örö-
met szerzett, ha bejött hozzánk egy új vevő, 
és megtalálta azt a terméket, amire másutt 
hónapokig vadászott. Örömmel töltött el az 
is, hogy az aszódi kereskedők többsége között 
baráti kapcsolat alakult ki, akikkel mindmáig 
összejárunk. 

Nem lehetett könnyű kimondani, hogy eny-
nyi, elég volt… 
Mindketten éreztük, hogy elfáradtunk. Tibinek 
nemrégiben műteni kellett a térdét. Jómagam nyolc 
éve nyugdíjas vagyok, és azt éreztem, már nem 
mindenre tudok megfelelően koncentrálni. Meg-
beszéltük, most kell abbahagyni. A „boltos” éveink 
során nem tudtunk együtt elmenni nyaralni, min-
dig csak külön-külön volt erre mód. Szeretnénk 
egy kicsit visszapótolni, közösen kertészkedni, 
unokázni, részt venni a nyugdíjas klub életében. 

Tibor, Neked mi hiányzik a legjobban? 
A beszélgetések, a személyes kapcsolatok min-
denképpen. A boltban nagyon sokan öntötték 
a szívüket, néha azt éreztem, nem is a vásárlás 
a fontos, hacsak nem az, hogy valaki meghall-
gatja őket. Ez nagyon hiányzik. 

Nem a gyerekeiteknek adtátok át a staféta-
botot…
A két fi unk közül az egyik kereskedéssel foglal-
kozik, az egyik nemzeti dohányboltot vezeti. A 
Rákóczi utcai boltot nem adtuk el, csupán bér-
be, és úgy tűnik, jó kezekbe juttattuk. De nem 
tudni, mit hoz az élet, talán egyszer még újra 
Rácz-féle boltnak emlegetik majd az itt élők. 

Átmenetileg megszakad a tradíció 

NYUGDÍJBA MENTEK A BOLTOSOK
Az Újtelepen közel ötven évig Rácz-féle boltnak emlegették az itt műkö-
dő élelmiszerboltot. Az állami szférában Rácz János, és felesége, Juci 
néni szolgálta ki az itt élőket, a privatizációt követően pedig fia, Tibor, 
és felesége, Zsuzsa vitte tovább a stafétabotot. Ők most – 25 év eltel-
tével – úgy döntöttek, nyugdíjba vonulnak. A bolt szerencsére nem zárt 
be, októbertől új bérlők üzemeltetik. A Rácz házaspárral az üzletben 
eltöltött időszakról beszélgettünk.
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Közlekedés

Körforgalom építés lehet az újabb HÉSZ-módosítás ára

VASÚTFEJLESZTÉS: 
LESZ, DE SZERÉNYEBB KIVITELBEN
Nem építenek új nyomvonalat a vasúti pályának a bagi kanyarban a Rá-
kos–Hatvan közötti vasútvonal korszerűsítése során, és számos más 
korábban betervezett fejlesztés is kimarad a projektből. Mindez Somodi 
Lászlónak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vasútfejlesztési igaz-
gatójának tájékoztatójából derült ki, aki az önkormányzatot kereste meg 
további egyeztetés céljából. 

GYŰJTÖTT 
AZ ÜZLETLÁNC
Több mint 405 000 adag étel 
elkészítéséhez elegendő, azaz 
162 tonnát meghaladó meny-
nyiségű tartós élelmiszert 
adományoztak rászorulóknak 
november utolsó hétvégéjén a 
Tesco vásárlói a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület karácsonyi 
adománygyűjtésén.

A vásárlók mellett az áruházlánc maga 
is hozzájárult az akció sikeréhez: 15 mil-
lió forinttal egészítette ki a támogatást. A 
gyűjtésből Pest megye is kivette a részét: 
25 Tesco áruházban közel 26 tonna élel-
miszer gyűlt össze, amelyek átvételében 
az Élelmiszerbank 440 önkéntese segített.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
november 25-27. között szervezett ha-
gyományos karácsonyi tartósélelmi-
szer-gyűjtéséhez idén immár 9. alkalom-
mal csatlakozott a Tesco. Az áruházlánc 
vásárlói a tavalyinál 7 százalékkal na-
gyobb mennyiségű élelmiszert adomá-
nyoztak a rászorulók számára. 

Magyarországon az akcióban 162 Tes-
co áruház vett részt, az üzletekben pedig 
több mint 3000 önkéntes segítette a gyűj-
tést, köztük mintegy 150 Tesco munka-
társ. A három nap alatt 8.111 kg konzerv, 
29.199 kg cukor, 42.176 kg liszt, 17.844 kg 
tésztaféle, 16.221 l tartós tej, 9.733 kg édes-
ség, 19.466 l étolaj, valamint 1.622 kg béb-
iétel gyűlt össze. 

Az összegyűlt adományok értéke közel 
75 millió forint, amelyet a Tesco további 
15 millió forinttal egészít ki.

Évek óta folyik az előkészítése a Rákos-Hat-
van vasútvonal korszerűsítésének, amelynek a 
városunkat is érintő részleteiről rendszeresen 
beszámoltunk. Néhány hónapnyi csendet kö-
vetően nemrégiben hivatalosan is megerősí-
tették az európai uniós támogatásból megva-
lósuló beruházás létrejöttét. A korábbi tervek 
szerint a Bag és Aszód közti vasúti szakasz 
nyomvonalát teljesen átépítették volna, hogy 
lehetővé tegyék a vonatok számára a nagyobb 
sebességet. Az Aszód-Iklad vasútvonalon 
közlekedő szerelvények is új nyomvonalra ke-
rültek volna. Az akkor napvilágra került do-
kumentumokból kiderült, az új nyomvonal 
metszené az Aszód FC sportpályáját, amely 
miatt a város kompenzációt kért. Ekkor a ter-
vező cég új koncepcióval állt elő, amely lehe-
tővé tette volna, hogy – némi korrekcióval – a 
sportpálya a helyén maradjon. 

Az igazgató most arról tájékoztatta a város 
vezetőit, hogy várhatóan a korábbinál szeré-
nyebb mértékű fejlesztésre kerül sor. A vas-
úti nyomvonal a régi helyén marad, csupán 
a pályatestet és a felsővezetéket újítják fel 
teljesen. A módosított elképzelés tartalmaz-
za az aszódi vasútállomás épületének teljes 
rekonstrukcióját és a P + R parkoló megépí-
tését is. 

A város 2015-ben – a fejlesztés megvaló-
sítása érdekében – több százezer Ft-ért mó-
dosította a Helyi Építési Szabályzatát. Az új 
elképzelés miatt erre rövidesen ismét szükség 
lesz. A város vezetői jelezték az igazgatónak, 
nem zárkóznak el a NIF ZRT. erre vonatkozó 
igényétől, de mivel a változtatások már nem 
tartalmazzák az Aszód városközpontját elke-
rülő utat, amely az Iklad–Aszód vasútvonal 
régi nyomvonalán haladt volna és a Kondo-
ros téri körforgalomba csatlakozott volna be, 
mindenképpen szükségessé válik a városon 
áthaladó közlekedés biztonságosabbá tétele 
a Szabadság téri kereszteződés körforgalom-
má történő átalakításával. A NIF képviselője 
lehetségesnek tartotta Aszód eme igényének 
teljesítését, amelyről rövidesen újabb egyezte-
tések következhetnek. 

Némileg a vasútfejlesztéshez kapcsolódó hír 
az is, hogy Galgahévíz polgármestere, Vanó 
András a facebook oldalán a minap arról tá-
jékoztatta az olvasóit, hogy december 13-ára 
egyeztetésre hívták őt a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba Galgahévíz és Hévízgyörk 
vasútállomásának esetleges megszüntetése 
tárgyában…

R. Z.

APRÓHIRDETÉS

☐ 73 éves nyugdíjas férfi  korban hozzáillő 
élettársat keres. Csak olyan jelentkező hívjon, 
aki saját házamba költözik. Telefon csak este 
nyolc után. 06 28 401-255. 

☐ Még mindig nem íratta át családi esemé-
nyeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, 
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre el-
vesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval 
javítjuk, kérésének megfelelően menürend-
szerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas bo-
rítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” 
Tel.: 20 824-4687.
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Kultúra

Jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a Váci 
Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnáziumá-
nak igazgatónője, Némethné Holló Krisztina 
és tantestületének hat tagja. A megemléke-
zést Dr. Roncz Béla igazgató úr nyitotta meg, 
majd 2 növendék verse után megtekinthettük 
az 1948 előtt tanító tanárok és egykori diákok 
személyes tárgyait, (pl. Keken András, Nagy 
Imre) illetve eredeti tankönyveket, és nem 
utolsó sorban néhány érettségi bizonyítványt 
és tablót is. A kiállítás anyagát az Iskolatörté-
neti Múzeum gyűjteményéből válogatta Deb-
rődiné Dobóczy Mária tanárnő.

A megemlékezésen részt vettek az Aszó-
di Öregdiák Egyesület tagjai és vendégeik 

(10  fő). A kiállítás megtekintése után kere-
kasztal beszélgetésre került sor a gimnázium 
könyvtárában. Az első érettségi, amely nagy 
jelentőségű volt az gimnázium életében, ép-
pen az 1. világháború közepén zajlott. Meg-
emlékeztünk Lux Sándor tanár úrról, aki az 
olasz fronton esett el, a diákokról, akik vállal-
ták a haza védelmét, s nem térhettek vissza az 
alma materbe (Csörgi János, Vankó Mihály, 
Csendes István). 

Az Egyesület vezetője, Zalán Péter tartott 
egy rövid összefoglalást a főgimnáziumról, 
az érettségi vizsgálatokról, a vizsgabizottság 
szerepéről, összetételéről. Az azt követő be-
szélgetésen több generáció vett részt, jelen 

volt az iskolának két nemrég érettségizett 
tanulója is: Csörgi Katalin és Tasnádi Ani-
kó, az újraindított gimnázium 1. érettségi-
zett osztályból, Berta Nóra és Kuris Barbara, 
akik tapasztalataikat mesélték el összevetési 
alapul a múlttal és alapul a jövő érettségi 
vizsgáinak változtatására is. A diskurzust 
érdeklődéssel hallgatták a még érettségi előtt 
álló diákjaink.

Szó esett továbbá a jövő oktatásáról, annak 
esetleges hibáinak felvázolásáról. Hangsúlyt 
fektettünk az érettségi vizsgák tárgyaira is és 
azoknak az előnyeire illetve hátrányaira, kü-
lön kiemeltük még a „nem tudás” pótlásának 
a fontosságát és felvetéseket tettünk ennek a 
problémának a kiküszöbölésére is. Számomra 
nagyon érdekes volt az idősebbek féltő gondo-
latait hallgatni s összevetni a mi, a „z” generá-
ciónk véleményével.

Mersva Dániel, 9.a

ÉRETTSÉGI 100
November végén az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium galériáján kamara kiállítás nyílt, melyen az 1916-os, 
első érettségi vizsgálatról emlékeztünk meg. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ESTÉK ASZÓDON
Az ősz beköszöntével előadássoro-
zat indult, mely elsőként Munkácsy 
Mihály Krisztus-trilógiáját igyeke-
zett mélyebben megismertetni a 
résztvevőkkel.

Szeptember, október és november hónap egy-
egy vasárnapján a lakótelepi Gondozási Köz-
pontba vártuk a kedves érdeklődőket. Dr. Rei-
singer János irodalomtörténész a méltán híres 
magyar festő, Munkácsy Mihály: Krisztus-tri-
lógiájáról tartotta előadásait, külön alkalmat 
szánva a Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo és 
a Golgota című festményeinek. A festő életének 
bemutatása mellett az óriásfestményeket részle-
teiben kivetítve elemezte az előadó. Beszélt arról 
is, hogy az alkotások milyen körülmények kö-
zött keletkeztek és a festő személyes indíttatását, 
vívódásait is megismerhették az érdeklődők. 

Az előadások után a résztvevők kérdéseket 
tehettek fel az irodalomtörténésznek, majd 
kötetlen beszélgetéssel és szeretetvendégséggel 
zártuk az estét.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadás-
sorozat folytatódik a lakótelepi Gondozási Köz-
pontban. Következő alkalommal, 2017. január 
8-án (17 órai kezdettel) Csontváry Kosztka Ti-
vadar: Fohászkodó Üdvözítő című festményéről 
hallhatnak előadást Dr. Reisinger Jánostól. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Tisztelettel: 
Rizsák Krisztián (szervező)

A játékról röviden

SUDOKU
A sudoku egy logikai játék, melyben megadott szabályok szerint 
számjegyeket kell elhelyezni egy táblában.

A „sudoku” név egy hosszabb japán kifeje-
zés rövidítése. Az eredeti név jelentése: „a 
számjegyek csak egyszer szerepelhetnek.” Ez 
a japán Nikoli Co. Ltd. bejegyzett védjegye.

A játék ma ismert változatát az ismert 
amerikai építész, Howard Garns alkotta 
meg 1979-ben. A rejtvényt a Dell Magazines 
adta ki Number Place címmel. A játék 1986-
ban nagy népszerűségre tett szert Japánban, 
mikor a Nikoli kiadta a játék japán változa-
tát. A nemzetközi siker 2005-ben érkezett el.

A sudoku meglepően egyszerű szabá-
lyokon alapul. Egy 9x 9 négyzetből álló 
nagy négyzetbe kell elhelyezni a számokat 
1-től 9-ig úgy, hogy egy tetszőleges sorban, 
oszlopban és a háromszor hármas „belső” 
négyzetben mindegyik szám csupán egy-
szer forduljon elő. A négyzetekben bizonyos 
számokat előre megadnak.

A sudokunak léteznek más változatai 
is: kisebb táblák – 6x6, 4x4 és 8x8-as – és 
nagyobb táblák – 12x12, 16x16, 20x20 és 
25x25-ösek. A játéknak különböző fokoza-
taival találkozhatunk, a könnyűtől a nagyon 
nehézig.

Az első sudoku világbajnokságot 2006. 
március 10. és 12. között rendezték meg 
az olaszországi Luccában. A versenyt egy 
31 éves cseh könyvelő, Jana Tylová nyerte. 

Ezen a versenyen hazánkat Gyimesi Zoltán 
sakknagymester képviselte, aki a 12. helyet 
szerezte meg.

A második sudoku világbajnokságra 2007. 
március 28. és április 1. között került sor a 
cseh fővárosban, Prágában. Az egyéni ver-
senyt az amerikai Th omas Snyder nyerte, 
a csapatversenyben pedig Japán diadal-
maskodott. Itt hazánk csapatversenyben a 
negyedik lett. Hazánk is rendezett világbaj-
nokságot, 2011-ben Egerben, ez volt a 6. vi-
lágbajnokság,amelyet egyéniben egy ameri-
kai játékos nyert, csapatban pedig a németek 
állhattak a dobogó legfelső fokára.

2014-ben a 9. világbajnokság a japánoknak 
szerzett hírnevet, egyéniben és csapatban is 
megszerezték az első helyet.

Több éve már ifj úsági és szenior kategóriá-
ban is külön hirdetnek eredményt.

Hazánkban minden évben több városban 
tartanak sudoku bajnokságokat. A rejt-
vényfejtők klubja szervezésében országos 
verseny is lebonyolításra kerül, az itt jó he-
lyezéseket elérők képviselik országunkat a 
világversenyen.

Következő számunkban sudoku felad-
vánnyal kedveskedünk rejtvényfejtőink-
nek!
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Sport

Sülysáp SE-Aszód FC 5-0 ( 3-0)
Az első elmaradt meccs pótlására november 
utolsó hétvégéjén a listavezető Sülysáp ottho-
nába került sor. A bajnokságot simán vezető 
hazaiak nem kegyelmeztek fi ainknak és az 
első félidő közepére már három gólos előnyre 
tettek szert. A félidőig sikerült rendezni a so-
rokat , így nem kaptunk több találatot. Sajnos 
a második játékrész sem a játék képében sem 
az eredményben nem hozott változást, a süly-
sápiak viszont további két gólt szereztek, így - 

érvényesítve a papírformát kiütéses győzelmet 
arattak a mieink fölött. 

Gyömrő-Aszód FC 6-1 (3-0) 
Gólszerző : Polyák Attila 
A másik elmaradt mérkőzésen szintén egy a 
dobogóra aspiráns csapat volt az ellenfelünk, 
amelyik ráadásul a listavezető sülysápiak mel-
lett a legkevesebb gólt kapta eddig a bajnok-
ságban. Nem indult jól a találkozó, hiszen már 
a második percben hátrányba kerültünk. Ez 

azonban nem fogta meg a csapatot és a félidő 
hajrájáig egyenrangú ellenfelei voltunk a haza-
iaknak. A félidő végjátéka viszont eldöntötte a 
mérkőzést, 4 percen belül 2 gól kaptunk, így 
ismét 3 gólos hátrányban voltunk a szünetre. 
A második játékrész itt sem hozott fordulatot, 
a jobban játszó hazaiak felőrölték a mieinket és 
Polyák Attila találata is csupán szépségtapasz-
nak volt jó. A gyömrőiek magabiztos 5 gólos 
győzelmet arattak.

Az őszi szezon végén így az Aszód FC a 9. he-
lyen áll 23 ponttal 7 győzelem 2 döntetlen és 
6 vereséggel. Egy jó tavasszal azonban még fel 
lehet zárkózni az élmezőnyhöz.

Az Aszód FC minden játékosának ,vezető-
jének és szurkolójának kellemes karácsonyi 
ünnepeket és aszódi győzelmekben gazdag 
boldog új évet kívánunk.

Zsanett ékes bizonysága annak, hogy akara-
terővel sok mindent lehet pótolni és elérni. 
Kendőzetlenül beszélt a hallgatóságának arról, 
hogy a szülei magára hagyták, mert úgy érez-
ték nem tudják vállalni az ő testi fogyatékossá-
ga miatt rájuk zúduló hatalmas terhet. Mások 
fogadták örökbe, és nevelték fel, ám a szüleivel 
is jóban van és nem haragszik rájuk. 

Az úszás a gyógyterápia része volt, az pedig 
elég hamar kiderült, hogy jók az adottságai, 
mivel egyetlen karmozdulat nélkül is ké-

pes fennmaradni a vízen. Innentől nem volt 
kérdéses, melyik sportágat választja, bár egy 
ideig a lovaglás is versenyben volt. Zsanett a 
sydney-i és a londoni paralimpiáról még le-
maradt, ám mint mondta, érezte, hogy neki is 
ott a helye a legnagyobb versenyen. Gőzerő-
vel küzdött a minél jobb eredményekért, így a 
riói megmérettetésre sikerült kvalifi káltatnia 
magát. Egy percet sem bánkódott azon, hogy 
ott nem szerzett érmet, bár közel állt hozzá. 
A tervét, hogy versenyezni fog a paralimpián, 
teljesítette, pontszerző helyen ért célba. De 
ami a legfontosabb, úgy érezte, hogy kihozta 
magából a maxiumot. 

A diákok talán meglepődtek a vendég azon 
kijelentésén, hogy tanulás nélkül a sportban 
sem tudott volna sikereket elérni. Ő viszont 
úgy vélekedett, a testi és szellemi erőfeszítés 
együttesen képes tovább fejleszteni az ember 
akaraterejét, jó időbeosztással pedig a pihe-
nés is belefér a napirendbe, legyen az akár a 
barátokkal való együttlét vagy éppen kutya-
sétáltatás. 

A hogyan tovább kérdésre Zsanett még nem 
tudja a választ. A fontossági sorrendben most 
a tanulás vezet, a pihenés és az úszás egyelőre 
háttérbe szorult. A célkitűzés azonban már 
megszületett: az ifj ú hölgy két diplomát szeret-
ne megszerezni, illetve tovább szeretné nép-
szerűsíteni a paralimpiai mozgalmat. 

A vendég az elődása végén arra bíztatta a 
diákokat, ha már megunták a tanulást, és úgy 
érzik, semmi nem megy a fejükbe, akkor ne 
technikai eszközökkel próbáljanak kikapcso-
lódni, hanem álljanak fel és kezdjenek mozog-
ni. A siker nem fog elmaradni. 

R. Z. 

KILENCEDIK HELYEN ZÁRTA AZ ŐSZI SZEZONT 
AZ ASZÓD FC
Az elmaradt mérkőzések miatt egészen december elejéig nyúlt városunk 
labdarúgó csapatának őszi szezonja. Sajnos az élcsapatok otthonában 
nem sikerült a bravúr, így a középmezőnyben telelnek a srácok.

Adámi Zsanett riói paralimpikon volt az EGA vendége 

A VENDÉG ÜZENETE: A SPORT ÉS A TANULÁS 
KÖZÖSEN FEJLESZTI AZ AKARATERŐT
Adámi Zsanett, a rió paralimpia 4. helyezettje volt a vendége a minap az 
Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumnak, 
aki egy kicsit haza is érkezett Aszódra, hiszen hatéves koráig városunk-
ban lakott, számos rokona pedig továbbra is itt él. 
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Mozaik

„Legyünk egy kicsit csendben!
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört földre
Karácsony közeleg.
Jó, ha most lelkünk messze hagyja
a hajsza, lárma mind.…” 
   (Túrmezei Erzsébet)

Vízszintes: 1. A megfejtés befejező sorának első része, zárt betű: A 12. Strázsa 13. Jó 
modor 14. Egy, németül 15. Karika 17. Fül, angolul 18. Nervus 19. Városunk 21. Lárva 
23. Sugár jele 24. Füvet eszi 26. Kén 27. Ágnes, becézve 30. Textil növény 31. Nem beszé-
lünk róla 34. Dohánytermék a szlengben 36. Rate Your Music 38. Egyjegyű szám 39. 
Egyes! 40. Magyar énekes …Alex 42. Ősember azonos hangzói! 44. Amper 45. Vissza: 
levéltárca! 48. Gömbölyű 51. Fejünket tartja 53. Részben elrepül! 55. Szaglószervünk 
56. Magyar építész, … Miklós 57. Pihenés 59. Inda szélek! 62. Ká!
Függőleges: 1. Férfi  párja 2. Izmos 3. Félsz! 4. Római 2 5. Étel 6. Végtelen slag! 7. Kony-
hai edény 8. Benn zümmög! 9. Nitrogén 10. A hét egyik napja 11. Itt, németül 15. A 
megfejtés befejező sorának második része, zárt betű: L 16. A szélein ráz! 18. Visz-
sza: kamasz 20. Kutrica 22. Hold közepe! 25. Kerti szerszám 28. Fél cigi! 29. Határozó 
rag 32. Költői sóhaj 33. Bandukolni kezd! 35. Becézett Ibolya! 37. Kunkori c. bábfi lm 
egyik szereplője 41. Párosan nyír! 43. Heves azonos hangzói 46. KYBE 47. Helytelen, 
rossz 49. Vés 50. … a viking, angol kalandfi lm 52. Kifele! 54. Lábbal illet 57. Néma Némó! 58. – ban, -ben, angolul 60. Félsz! 61. Tanuló vezetőr 

                  – fné – 

Novemberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „S angyalok ideje jár.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Suchné Chugyik Ágnes (Petőfi  
utca 7.) és Tégen Lili (Vörösmarty utca 3.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2017. január 12-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére 
(2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

REJTVÉNY

RENDŐRSÉGI TANÁCSOK ÜNNEPEKRE 
A zseblopások leggyakrabban zsúfolt bevá  -
sárlóközpontokban, tömegközlekedési esz-
közökön, a fi gyelmetlenségünket ki    hasz-
nálva pénztárcánk és egyéb értékeink 
el    tu    lajdonításával történnek.
• Fokozottan fi gyeljen értékeire, főként az 

üzletekben, üzletközpontokban történő 
vásárlások és a tömegközlekedési eszkö-
zökön való közlekedések során!

• Ajánlott a válltáskát magunk előtt 
tartani, behúzott zsebekkel és zsebekkel 
befelé fordítva!

• Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, 
hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját.

• Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a 
kártya közelében!

• Bevásárlóközpontban történő vásárláskor 
ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban, 
hiszen könnyen szemet szúrhat az elköve-
tőknek, fogja kezében, vagy viselje vállán!

• ATM automatánál történő pénzfelvé-
telkor PIN kódját csak abban az esetben 
üsse be, ha nem áll Ön mögött senki. Ha 
felvette a pénzt, azonnal helyezze el pénz-
tárcájában, majd a tárcát táskájában!

• Lakáskulcsait is mélyen helyezze el táskájá-
ban, amennyiben eltulajdonítják, azonnal 

cseréltesse le lakása zárait, ha bankkártyá-
ját vitték el, mihamarabb tiltassa le!

GÉPJÁRMŰ FELTÖRÉS
Az ünnepek alatti nagy rohanások során sokan 
fi gyelmetlenül járműveikben látható helyen 
hagyják értékeiket (mobiltelefon, táska, pénz-
tárca). Az elkövetőknek akár pár másodperc 
is elég, hogy e fi gyelmetlenséget kihasználva, 
feltörjék a járművet, megszerezve a kiszemelt 
értékeket és akár jelentős kárt okozzanak az 
autó ban.
• A gépjárműben hagyott értéktárgyai 

nincsenek biztonságban! Tegyen min-
dent járműve csomagterébe!

• Minden esetben zárja le autóját, ablakait 
soha ne hagyja lehúzott állapotban!

• Az utastérben semmit se hagyjon elől, az 
értéktelennek tűnő tárgyak az elkövető 
felé nézve értéket képviselhetnek!

A rendőrség idén is a lakosság segítségét kéri 
annak érdekében, hogy együttes összefogás-
sal biztosítsuk az év végi időszak nyugalmát! 
Kívánjuk, hogy mindenkinek legyen békés 
és boldog ünnepe!
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