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Beszélgetés Ugron Zsolna íróval, a 
Nagyok című portrésorozat készítőjével

„ENGEM A 
TÖRTÉNETEK 
ÉRDEKELNEK”

Már a századik részét is leforgatták 
a Nagyok című sorozatnak, amely 
a Duna World, illetve az M5 csator-
nán látható. Az újabb vendégekkel 
történt beszélgetéseknek az elmúlt 
hetekben az aszódi Podmanicz-
ky-kastély adott otthont, ezek vár-
hatóan november első felében lesz-
nek láthatóak a közönség számára. 

A stáb novemberben ismét visszatér, hogy 
a magyar kultúra és sportélet kiemelkedő 
nagyságai közül többeket itt faggasson 
Ugron Zsolna író, akit két forgatás kö-
zött kérdeztünk a sorozat születéséről és 
egyéb kulisszatitkokról. 

(Folytatás a 14. oldalon.)
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Az önkormányzat nem kapott hivatalos értesítést a tervről 

NEM ASZÓDRA KERÜLNEK A 
MENEKÜLTSTÁTUSSZAL BÍRÓ FIATALOK  
Alaposan felkorbácsolta a kedélyeket az a több médiában is közölt hír, miszerint 
az eddig Fóton elhelyezett, kísérő nélküli,  menekült státusszal bíró gyermekeket 
a Gyermekváros megszüntetése miatt Aszódra, a Javítóintézet területén találha-
tó, jelenleg üresen álló épületbe költöztetnék. A lapunk nyomdába kerülése előtti 
napon tartott lakossági fórumon – amelynek vendége, egyben előadója  Kubatov 
Gábor, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség országos igazgatója volt – azonban Vé-
csey László, térségünk országgyűlési képviselője Sztán István polgármesterrel az 
oldalán azt jelentette be, hogy nem Aszódra érkeznek ezek a fi atalok. Ez a mondat  
a fórum végén – immáron  Kubatov Gábor közlésében – újra elhangzott.  

Az aszódi  képviselő-testület 2017. április 12-én 
tartott  ülésén Sztán István polgármester  az 
egyebek napirendi pontban arról tájékoztatta a 
képviselő-testületet- a Galga Televízió Youtube 
oldalán megtekinthető a felvétel – hogy Vécsey 
László országgyűlési képviselő megkereste őt 
azzal az információval, amely szerint a kormány 
nagy valószínűséggel Aszódra költöztetné azo-

kat a szír háború miatt hazájukból elmenekült, 
szüleiket elvesztett  gyermekeket, akiket hazánk 
a nemzetközi egyezmények értelmében befoga-
dott, számukra menekültstátuszt biztosított és 
átmenetileg a fóti Gyermekvárosban helyezett 
el. Arra kérte a döntéshozókat, kezeljék úgy a be-
jelentést, hogy a kormány a jó megoldást keresi 
a fi atalok számára.     (Folytatás a 6. oldalon.)

Ezúttal a reformáció jegyében 

XI. ASZÓD 
AKADÉMIA

Immáron 11. alkalommal várta és 
várja az érdeklődőket az Aszód 
Akadémia, amelynek előadásai a 
reformáció 500 éves évfordulójá-
ra tekintettel ebben a tárgykörben 
hangzottak és hangzanak el. A soro-
zat zárására október 26-án 18 órakor 
kerül sor, ekkor Odler Zsolt az AVKK 
igazgatója tart előadást. 

(Folytatás a 6. oldalon.)
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2017. szeptember 21. 

123/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata az 
AVKK Petőfi  Közérdekű Muzeális Gyűj-
temény  Digitalizálási Stratégiájának 
elfogadására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 42. § (4) bekezdés b) pontja 
értelmében az AVKK Petőfi  Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény Digitalizálási Stratégiáját a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

124/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata a 
helyi esélyegyenlőségi program módo-
sításáról
1. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a helyi esélyegyenlőségi progra-
mok elkészítésének szabályairól szóló 321/2011. 
(XII.27.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdés a) 
pontja szerint  a 2013. 07. 04. napján elfogadott 
Aszód Város Önkormányzat Helyi Esélyegyen-
lőségi Programját megvizsgálta, a felülvizsgá-
latot elvégezte.

2. A Képviselő-testület elfogadja Aszód Város 
Önkormányzata 2013-2018. évekre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjában tervezett fel-
adatok módosítására tett a határozat mellékle-
te szerinti javaslatokat.

3. Megállapítja, hogy a záradékolt módosítás 
az eredetileg elfogadott HEP-el együtt hatályos.

125/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata 
Csatlakozási Nyilatkozat a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 
2018. évi pályázati fordulójához
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy

1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatá-
si tanulmányokat kezdő fi atalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordu-
lójához.

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázat 2018. évi fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és folyósítása során maradéktalanul az Álta-
lános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében 
regisztrál a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerben 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) a  beér-
kezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntést az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által üzemeltetett https://www.eper.hu/eper-
bursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elér-
hető elektronikus adatbázisban rögzíti.

4. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező csatlakozási nyilatkozat alá-
írására.

5. A képviselő-testület  kiírja a 2018. évre  az  
„A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot, azt  meg-
hirdeti a helyben szokásos módon.

6. Az önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegét hallgatónként 4000.-Ft./hó összeg-
ben határozza meg  az e célra  2018. évi költség-
vetésében biztosított pénzügyi keret  erejéig.

A Képviselő-testület  oktatási, művelődési 
sport, ifj úsági feladatokat ellátó bizottsága bí-
rálja el a beérkezett    pályázatokat a     pályázati  
kiírásban megjelölt szempontok és az e célra 
megalkotott és hatályos szabályzat rendelkezé-
seinek fi gyelembe vételével. 

126/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj pályázatainak 
elbírálási rendjéről szóló szabályzatáról
Aszód Város Önkormányzata a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zatainak elbírálási rendjéről szóló szabályzatot 
az alábbiak szerint elfogadja:  

1. Aszód Város Önkormányzata a „Bursa Hun-
garica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat keretében az Önkormányzat költ-
ségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti 
azt az aszódi lakóhellyel rendelkező pályázót, 
aki megfelel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréről szóló az 
adott tanévre vonatkozó jogszabályában, to-
vábbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Álta-
lános Szerződési Feltételekben meghatározott 
előírásoknak és e szabályzat szabályai szerint 
szociális rászorultsága megállapítható. 

2. A támogatás feltételeit az 51/2007. (III.26.) 
Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tar-
talmazza. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A pályázó a benyújtott pályá-
zatának az elbírálását megelőző 5 munkanapig hi-
ánypótlásra szólítható fel. A hiánypótlás határideje 
8 nap, de a hiánypótlás benyújtása nem lépheti túl 
a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét.    
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3. A pályázatok elbírálása a mindenkori pályá-
zat kiírásban foglaltak, valamint az alábbi pont-
rendszere alapján történik, e pontrendszer adja 
a szociális rászorultság alapján ösztöndíjban 
részesülő pályázóknak az Általános Szerződési 
Feltételek szerinti rangsorolása.  

127/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata a 
Baptista Szeretetszolgálat aszódi szociá-
lis étkeztetési szolgáltatás támogatásáról
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Baptista Szeretetszolgálat aszódi 
szociális étkeztetési szolgáltatás támogatása 
céljára 250.000.- Ft-ot biztosít,  mely összeget 
a Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub 
Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek 
Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Csaba vezér 
u. 6.;  adószám: 18223938-2-10; Nyilvántartás-
ba vételi okirat száma: HEC/GYH/314-25/2014., 
képviselő: Hargitai Katalin ) részére a fenti célra   
az államháztartáson kívüli források átadására 
és átvételéről szóló 4/2014. (III.28.) önkormány-
zati rendelete rendelkezései szerint ad át.

2) A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.24.) önkormányzat rendeletben a 
Működési tartalék költségvetési sorról átcso-
portosítással biztosított.

128/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata 
a PM_CSAPVÍZGAZD_2017 pályázat 
tervezési munkáiról (Aszód belterület 
csapadékvíz elvezetése)
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta Az Aszód, PM_ CSAPVÍZ-
GAZD_2017 pályázat tervezési munkáiról szóló 
előterjesztést, és úgy dönt, hogy:

1.) A Polgármester által az Aszód, PM_ CSAP-
VÍZGAZD_2017 pályázatra vonatkozóan a 
tervező kiválasztására tett intézkedésekkel 
egyetért, a feladat elvégzésére MÉR Ipari és 
Szolgáltató Kft.-vel 1.700.000 Ft + 459.000 Ft 
ÁFA = 2.159.000 Ft értékben a szerződés aláírá-
sát jóváhagyja.

2.) A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 
(II.24.) ÖR. működési tartalék költségvetési sor-
ról a PM_ CSAPVÍZGAZD_2017 pályázatra cso-
portosítással biztosított.

129/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata az Ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok pályá-
zat útján történő értékesítése tárgyában
1. Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az alábbi táblázatban szereplő, az önkor-
mányzat üzleti vagyoni körébe tartozó ingat-
lanokat, nyilvános pályázat útján értékesíti az 
alábbiakban meghatározott induló áron, a ha-
tározat melléklete szerinti „Pályázati felhívás” 
tartalommal.

Ingatlan 
nyilvántartási 
besorolás

Címe Helyrajzi 
szám

Értékesítésre 
javasolt ár 
(bruttó)

Társasházi 
lakás

Hatvani út 
1. Fszt.3.

1239/2/A/7 7.494.000 Ft

Társasházi 
lakás

Hatvani út 
1. Fszt.4.

1239/2/A/8 1.928.000 Ft

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megbízza a polgármestert a pályázati fel-
hívás folyamatos közzétételével a következők 
szerint. Amennyiben a pályázati felhívásban 
megadott határidőig pályázat nem érkezik, 
az értékbecslés érvényességének fi gyelembe 
vételével a benyújtás határideje 30 nappal ke-
rüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg a 
pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik.

130/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata vis 
maior pályázat kivitelezőjének kivá-
lasztásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a Vis maior pályázat kivi-
telezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést, 
és a következő határozatot hozza:

1.) Képviselő-testület Polgármester által a Vis 
maior pályázat kivitelezőjének kiválasztására 
tett intézkedésekkel egyetért. Felkéri Polgár-
mestert feladat elvégzésére az

MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
(2173 Kartal, Rákóczi út 27.)

5.453.370 Ft + 1.472.410 Ft ÁFA = 6.925.780 Ft 
értékben,

az „Aszód, Breda-patak völgyzáró gát árapasztó 
műtárgy helyreállítási munkák” című, Aszód, 070 
helyrajzi számú ingatlanon végzendő munkákra 
vonatkozó ajánlati felhívásban és ajánlatban fel-
tüntetett tartalommal a szerződés aláírására.

2.) A kivitelezési munkák pénzügyi fedezete 
a vis maior támogatásból, valamint a 36/2017.
(III.23.) ÖKT számú határozattal biztosított ön-

részből biztosított.

131/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata 
Zdenkó Józsefné, Aszód, Kossuth Lajos 
utca 11. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérlője kérelme
1). Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testü-
lete Zdenkó Józsefné, Aszód, Kossuth Lajos utca 
11. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlője 
részére a bejárati ajtó cseréjét engedélyezi.

2). Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az ajtócsere beszámítható összegét brut-
tó 90 ezer Ft-ban határozza meg.

3) Aszód Város Képviselő-testülete a számlá-
val igazolt és a Városüzemeltetési és Műszaki 
Osztály által leellenőrzött munkák ellenértékét 
maximum 90 ezer Ft értékben a lakbérbe be-
számítja.

132/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata az 
Albert-Schweitzer Kórház – Rendelőin-
tézettel kötött Vagyonkezelői Szerződés 
módosításról
1.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta az Albert-Schweitzer Kórház 
– Rendelőintézettel kötött Vagyonkezelői Szer-
ződés módosításról szóló előterjesztést. A Kép-
viselő-testület a határozat melléklete szerinti Va-
gyonkezelői Szerződés módosítást jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert az 1. pontban hivatkozott a Va-
gyonkezelői Szerződésmódosítás aláírására. 

133/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata a 
56/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat pon-
tosítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térsé-
gek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 



ASZÓDI TÜKÖR4

2017. október

Önkormányzati határozatok

szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termék-
értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” megne-
vezésű pályázaton történő indulásról hozott 
56/2017.(IV.12.) ÖKT sz. határozat 1. pontját a 
fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában 
– mivel az eredeti határozatból ügyviteli hiba 
miatt kimaradt – az 1 pont helyesen;

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 
kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infra-
struktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztése, Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkezte-
tés fejlesztése” megnevezésű pályázaton támo-
gatási kérelmet nyújt be

A fejlesztés megnevezése: Helyi termékérté-
kesítést szolgáló piac bővítése és korszerűsítése

Aszód Városban.
A fejlesztéssel érintett ingatlan:
- Aszód 2. helyrajzi szám, 1/1 arányban Aszód 

Város Önkormányzatának tulajdona,
megnevezése: Vásártér és egyéb épület 
- Aszód 1/5. helyrajzi szám 1/1 arányban 

Aszód Város Önkormányzatának tulajdona, 
megnevezése: Közterület.

Az igényelt támogatási összeg: 39.991. 614 Ft
A vállalt önrész 7.057.344 Ft, melynek fede-

zete Aszód Város Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017 (II.24.) Önkormányzati Rendelete Fej-
lesztési kiadások Városi piac bővítése soron 
rendelkezésre áll.

- A fejlesztés teljes költségigénye: 47 048 958 
Ft.

134/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata 
Aszód Város településrendezési eszkö-
zeinek (HÉSZ) módosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete Aszód Város településrendezési eszközeinek 
(HÉSZ) módosításáról az alábbi döntéseket hozza:

1) A Képviselő-testület a partnerségi egyezte-
tés során beérkezett javaslatokkal kapcsolatban: 

a) a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a 
Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt 
terület vonatkozásában a zöldterület megtar-
tására vonatkozó javaslatot nem fogadja be, 
mivel a város zöldfelületeinek összességében 
csökkenés nem lesz, ezért további pótlást nem 
tart szükségesnek;

b) a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a 
Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt 
terület vonatkozásában a lakásszám korlátozás-
ra vonatozó javaslatot befogadja, az újonnan 
kiszabályozásra kerülő telkeken egy teleken 
csak egy főrendeltetésű épület kerülhet meg-
építésre, a közlekedési javaslatra vonatkozóan 
azonban a zsákutcás kialakítást megtartandó-
nak ítéli;

c) a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a 
Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt 
terület vonatkozásában a 1476/3 hrsz szűkíté-
sére vonatkozó javaslatot nem fogadja be, az 
érintett ingatlan a szabályozás után is az eddi-
giekhez hasonlóan megközelíthető lesz.

2) A Képviselő-testület a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 29/A §-a, és a településfejlesztéssel és 
a településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló  48/2017. (IV. 12.) határozata 
szerinti partnerségi egyeztetést lezárja.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a tárgyalásos eljárás kezdeménye-
zésére az állami főépítésznél.

135/2017.(IX.21.) ÖKT sz. határozata a 
lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2017. augusztus 24-én hozott 104.,105.,107.,108
.,109.,110.,111.,112.,113.,115.,116., z.ü.119.,valamint 
a 2017. szeptember 6-án hozott 120.,121.,122., 
számú határozatok alapján a lejárt határidejű 
Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
adott polgármesteri jelentést elfogadja.

2017. SZEPTEMBER 29. (Soron kívüli ülés)

136/2017.(IX.29.) ÖKT sz. határozata a 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel 
történő bérleti szerződés megkötéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Aszód 
Madách tér 1357/94 hrsz., valamint az Aszód 
Kerekréti út 681/22 hrsz. ingatlan tekintetében 
2029. június 15.-ig szóló, határozott idejű bérleti 
szerződést kössön a DIGI Távközlési és Szolgál-
tató Kft.-vel mobil bázisállomások létesítésére.

137/2017.(IX.29.) ÖKT sz. határozata az 
„Aszód Déli iparterület infrastruktu-
rális fejlesztése ” projekt építésekor 
felmerült további kiegészítő munkáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az „Aszód Déli iparterület infrastrukturá-
lis fejlesztése ” projekt építésekor felmerült to-
vábbi kiegészítő munkáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza.

1. Képviselő-testület megbízza Polgármes-
tert, hogy a műszaki szükségességből felmerült 
munkák műszaki ellenőrének kiválasztására 
ajánlati felhívást írjon ki, és a legjobb ajánlatot 
adó vállalkozóval a műszaki ellenőri munkára a 
szerződést megkösse

2. Képviselő-testület megbízza Polgármes-
tert, hogy a műszaki szükségességből felme-
rült munkák közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására ajánlati felhívást írjon ki, és a 
legjobb ajánlatot adó vállalkozóval a szakta-
nácsadási munkára a szerződést megkösse.

3. Képviselő-testület felhatalmazza Polgár-
mestert a kiválasztott közbeszerzési szakér-
tő közreműködésével, a Kbt. 115. § szerinti 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, öt aján-
lattevő közvetlen felhívásával. Kéri, hogy az 
eljárás eredményét terjessze be szerződéskö-
tésre a képviselő-testület elé, szükség esetén 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

4. A Képviselő-testület az „Aszód Déli ipar-
terület infrastrukturális fejlesztése ” pro-
jekt építésekor felmerült további kiegészítő 
munka, műszaki ellenőri és közbeszerzési 
költség fedezetét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) rendelet 
szerinti Felhalmozási kiadások Polgármesteri 
Hivatal épületeinek felújítása III. ütem sorról 
biztosítja. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján az adót a szolgáltatás igénybe 
vevője, Aszód Város Önkormányzata fi zeti.
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Helyi hírek

CÉLEGYENESBEN 
A FEJLESZTÉSI MUNKÁK
Rövidesen befejeződnek azok a munkák,  amelyek a különböző pályázatokon nyert 
összegekből, illetve az azokhoz szükséges önkormányzati önrészekből valósulhat-
nak  meg városunkban. A közlekedők talán már nem is emlékeznek arra a torló-
dásokkal teli pár napra, amíg elkészült a Szent Imre utca-Mély út, Csengey utca 
közötti szakasz, valamint a Régész utca-Nyár utca közötti rész aszfaltozása.  Az 
útépítők azóta átvonultak a Hegyalja utcába, ahol nemcsak aszfaltoznak, hanem a 
csapadékvíz elvezető rendszert is elkészítik. Ezzel párhuzamosan épülnek az utak 
az ipari park területén is. Összesen 1200 méter hosszon készül 6 méter szélességű, 
aszfaltborítással ellátott úttest, ami a nehéz kamionokat is elbírja majd. A munkák 
itt október 30-ra kell, hogy elkészüljenek. Erre a napra van ugyanis kitűzve a pro-
jekt záróünnepsége, amelyen részt vesz Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke, valamint Vécsey László országgyűlési képviselő is. 

Néhány napos csúszás tapasztalható a házior-
vosi rendelő és a védőnői szolgálat energia-
korszerűsítési munkáinál, mivel menet közben 

derült ki, hogy az eredeti tetőszerkezet nem 
bírná el a napkollektorokat. A képviselő-testü-
let a tető megerősítése mellett döntött, amely-

nek kivitelezése  jó néhány plusz munkanapba 
került. Itt várhatóan október 28-án végeznek az 
építők. 

A Szakorvosi Rendelőintézet energiakorsze-
rűsítési munkái viszont még csak most kezdőd-
nek el, így „bejött” a havani kórház főigazga-
tójának, dr Stankovics Évának azon jóslata, aki 
azt mondta: Lehet, hogy most is télen fogunk 
építkezni. Ezzel arra utalt, hogy a hatvani kór-
ház főépületének rekonstrukciós munkáinak 
jelentős részét télvíz idején végezték. 

Nemcsak a városban folynak munkálatok, 
hanem a településen kívül is, a Hosszúvölgy-
ben.  A tavaszi gyors hóolvadás és az esőzés 
okozta károk elhárítására – a megsérült gát 
újjáépítésére és a Breda patak medrének kot-
rására – vis mayor pályázatot kért és kapott a 
város. A helyreállítás és a kotrás megkezdő-
dött. 

Továbbra is bizakodik a város vezetése abban, 
hogy a városi piac korszerűsítésére benyújtott 
pályázat eredményes lesz. Az önkormányzat a 
hiánypótlásra való felszólításnak eleget tett, a 
kiegészített anyagot befogadták, így jó esély 
mutatkozik, hogy további kormányzati támo-
gatás érkezik városunkba. 

Szöveg és fotók: 
Rácz Zoltán
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Fórum

(Folytatás az 1. oldalról.) Az aszódi  képviselő-tes-
tület 2017. április 12-én tartott  ülésén Sztán Ist-
ván polgármester  az egyebek napirendi pontban 
arról tájékoztatta a képviselő-testületet- a Galga 
Televízió Youtube oldalán megtekinthető a felvé-
tel – hogy Vécsey László országgyűlési képvise-
lő megkereste őt azzal az információval, amely 

szerint a kormány nagy valószínűséggel Aszódra 
költöztetné azokat a szír háború miatt hazájuk-
ból elmenekült, szüleiket elvesztett  gyermeke-
ket, akiket hazánk a nemzetközi egyezmények 
értelmében befogadott, számukra menekültstá-
tuszt biztosított és átmenetileg a fóti Gyermek-
városban helyezett el. Arra kérte a döntéshozó-

kat, kezeljék úgy a bejelentést, hogy a kormány a 
jó megoldást keresi a fi atalok számára.

A képviselő-testület ezt a hírt tudomásul vette.  
Lapunk ezt követően megkereste Puskás Pétert 
a Javítóintézet igazgatóját, ám  ő sem megerősí-
teni, sem cáfolni nem tudta az értesülést. Hóna-
pok  teltek el, talán feledésbe is merült az egész,  
mígnem október 11-én  két újság – a Magyar 
Nemzet és a Népszava – valamint a  Hír Televízió 
is arról számolt be, hogy a jövő évben Aszódra 
érkeznének a menekült gyerekek. A Népsza-
va ezt már kész ténykényt közölte, mivel a cikk 
szerint az értesüléseket  a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság megerősítette. Másnap 
az ATV az esti híradójában azt az interjúkérésre 
kapott válaszlevelet is megmutatta, amelyben 
a Főigazgatóság kommunikációs főmunkatársa 
azt írta: „A Kormány erre a célra Aszódon  egy 
teljesen új gyermekvédelmi otthon kialakítá-
sáról döntött, amely sem jogilag, sem fi zikailag 
nem lesz a jelenleg is működő aszódi javítóinté-
zet része.”  Előző nap a Hír TV híradójában a kor-
mány szóvivője, Kovács Zoltán ugyanakkor váro-
sunkat, mint lehetséges helyszínt nem fogadta 
el, csupán azt kommunikálta, hogy a kormány 
elképzelése szerint  ezeket a fi atalokat gyerme-
kotthonban helyezik el.

– Hivatalosan ma sem tudunk arról, hogy eze-
ket a gyerekeket itt kívánják elhelyezni,  a Szoci-

Az önkormányzat nem kapott hivatalos értesítést a tervről 

NEM ASZÓDRA KERÜLNEK A 
MENEKÜLTSTÁTUSSZAL BÍRÓ FIATALOK  
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BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Aszód Város Önkormányzata csatlakozva az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki 2018. évre a tanulmányaikat a fel-
sőoktatásban folytató, illetve megkezdő, a települési önkormányzat illetékes-
ségi területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részére. 

A) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók részére, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytat-
ják tanulmányaikat, 
• az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szep-

temberében felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is, 

• az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. 
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2017/2018. tanév második félévé-
re a beiratkozott hallgató aktív hallgató 
jogviszonnyal rendelkezzen. 

B) hátrányos szociális helyzetű fi atalok a 
2017/2018. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődő-
en felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció 

szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott ön-
kormányzatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújta-
niuk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A benyúj-
tott pályázatok befogadását az önkormány-
zatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia 
szükséges. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. 

A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE: 
2017. OKTÓBER 3.–2017. NOVEMBER 7.

A települési önkormányzat a határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő 
pályázatokat a bírálatból kizárja. Az ösztön-
díj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményé-
től függetlenül történik. 

A részletes „A” és „B” típusú pályázati 
felhívás valamint az elbírálás szempontjai  
megtalálhatók Aszód  város honlapján, 
www.aszod.hu valamint érdeklődni lehet 
személyesen a Hivatal 33. számú szobá-
jában, vagy telefonon (28/500-666 / 118 
mellék). 

ális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  nekünk 
nem küldött levelet, mint ahogy a döntéshozók 
sem – mondta lapunknak az október 17-én tar-
tott lakossági fórum előtt néhány nappal a pol-
gármester, aki úgy vélekedett, az önkormány-
zat, ha akarná, sem tudná megakadályozni a 
kormány ilyen irányú szándékát.  A Javítóintézet 
nem a város intézménye, sosem volt az. Ugyan-
akkor szerves része a városnak. A kápolnájában 
miséket tartanak, amelyeken a növendékek 
mellett a város lakói is részt vesznek. Emellett 
rendeztek már itt Városi Gyermeknapot, konfe-
renciákat, tartottak véradást, bálokat, különféle 
ünnepségeket, fotókiállítást stb. Az együttmű-
ködés mindmáig példaértékű és békés.

A hírt közlő televíziók képanyagában  a Javí-
tóintézet vasútállomás felőli bejárata mögötti 
épületek szerepeltek,  ám a gyermekotthon 
kialakítását nem ezekben  tervezték, hanem a 
másik oldalon, az egykori Lloyd repülőgépgyár 
területén található két épületben, amelyekben 
korábban iskola működött. Ezek egy mintegy 
négy méter magas betonfal mögött találhatók, 
és rozoga állapotban vannak. Ráadásul úgy 
lehet megközelíteni őket, hogy át kell haladni 
egy olyan épület mellett, ahol nyolc család la-
kik, és gyermekeik rendszeresen játszanak az 
udvaron.  Vezet ugyan keresztbe egy földút is 
a 3-as számú főúthoz, ám ennek egy része még 
gyalog is nehezen járható.

A legfrissebb információk szerint mégsem  
Aszódon kerülnek elhelyezésre a menekült stá-
tusszal rendelkező fi atalok. Mindez azon a lakos-
sági fórumon derült ki, amelyet az újabb nemzeti 
konzultáció keretében, annak népszerűsítése ér-
dekében hívtak össze, és amelynek a vendége 
Kubatov Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövet-
ség országos pártigazgatója és alelnöke volt. 
Előadása előtt Vécsey László, térségünk országy-
gyűlési képviselője, Sztán István polgármesterrel 
karöltve azt jelentette be, hogy a kiskorú,  kísérő 
nélküli gyermekek Aszódra telepítése nincs és 
nem lesz napirenden. Ezt a mondatot a fórum 
végén Kubatov Gábor ismételten megerősítette.  
A hírt a jelenlévők nagy tappsal fogadták.

R. Z.

FIGYELEM, ÁRAMSZÜNET! 
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása alapján, 0,4 kV-os hálózat rekonstrukciója 
miatt áramszünet lesz Aszódon az alábbi időpontokban és utcákban: 

• 2017. október 26. csütörtök, október 27. pén-
tek, október 30. hétfő és október 31. kedd 8 
és 14 óra között a Csengey utcában, a Koren 
közben, és az Evangélikus Templomban.

• 2017. október 25. szerda és november 2. 
csütörtök 8 és 14 óra között a Petőfi  Sándor 
utcában a Polgármesteri Hivatal és a Petőfi  
utca 7/A és 10 között, Szontágh lépcsőn és a 

Szabadság tér 8/C-ben.
• 2017. október 24. kedd, október 25. szerda 

valamint november 2. csütörtök, november 
3. péntek 8 és 14 óra között a Petőfi  Sándor 
utca 10 – 11 és a Petőfi  utca 48/A között, a 
Templom közben, a Dobó Katalin közben és 
a József Attila utcában.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kéri az érintett fogyasz-
tók türelmét és megértését!



ASZÓDI TÜKÖR8

2017. október

Az érdeklődőket elsőként Lőrincz Csaba parókus 
lelkész köszöntötte, aki most a házigazda szere-
pét is betölti, ugyanis a sorozat helyszíne ezúttal 
nem a Petőfi  Helytörténeti Gyűjtemény Galériá-
ja, hanem az evangélikusok gyülekezeti terme. 
A lelkész egy általa látott plakát sugallataként  
elmondta,  a reformáció jubileuma jó alkalom 
arra, hogy a protestánsok mindenki előtt kitárják 
az ajtót azért, hogy mások is megismerhessék 
az egyházukat, történelmüket, tanításukat, de 
legfőképpen Jézust. Örömmel szólt arról, hogy 
településünkön  a felekezetek tisztelik egymást, 
a város vezetése segíti a munkájukat, csakúgy, 
mint az Aszód Városi Kulturális Központ munka-
társai, így a kapu még szélesebbé tárulhat. 

A rendezvényt megnyitó Sztán István polgármes-
ter elégedettségét fejezte ki az érdeklődők nagy 
számát látva és az  előadások színességét tapasztal-
va, emellett annak is örült, hogy  az előadók többsé-
ge aszódiként igyekszik átadni tudását. Úgy vélte, a 
városnak kötelessége segíteni minden  olyan prog-
ramot, ami az aszódiak töltekezésére szolgál. 

Odler Zsolt az AVKK igazgatója- egyben az 
egyik előadó – kiemelte, Aszód történetében és 
fejlődésében mindig is jelentős részt vállalt az 
evangélikus gyülekezet. A település földesurai 
evangélikus vallásúak voltak, akik megalapoz-
ták a mai  Aszód  épített és szellemi, kulturális 
örökségét. Az immáron  11. alkalommal meg-
rendezett előadássorozatról szólva az igazgató 
kiemelte, az előadások révén  a reformáció ko-
rának szellemiségét, az akkori kulturális jelen-
ségeket kívánják bemutatni, csakúgy, mint az 
egyszerű emberek mindennapi életét. 

A sorozat első eladója Kovács Ferenc nyugal-
mazott középiskolai tanár volt, aki a numizma-
tika területére kalauzolta el hallgatóságát, és a 
reformáció korára jellemző pénzérméket mu-
tatta be, részben saját gyűjteménye segítségé-
vel. Detre János nyugalmazott esperes a lutheri 
reformáció mellékhajtásairól tartott előadást. 
Segítségével láthattuk, milyen szerteágazó 
vallási irányzatok alakultak ki ebben az időben, 
amelyek közül számosnak ma is akad követője. 

Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész, 
az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgató-
helyettese a  reformációnak a képzőművészet-
re tett hatásait mutatta be néhány  illusztráció 
segítségével. Bacsó Benjámin, a Baptista Teoló-
gia Akadémia tanára az anabaptista és a bap-
tista irányzatokat ismertette az érdeklődőkkel, 

rámutatva arra, az évszázadok során milyen 
hasonlóságok és milyen különbségek alakul-
tak. Szakács Tamás evangélikus lelkész Luther, 
a kereszt teológusa címmel tartott előadást. 
Neki köszönhetően még többet tudhattunk 
meg a reformátorról, illetve az eladó a lutheri 
tanok értelmezésébe is bevezette a hallgatósá-
got. Dr Pénzes Tiborc Szabolcs, a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanárának A reformáció 
történelmi vonatkozásai című előadásából az 
érdeklődők többek között azt tudhatták meg, 
hogy a reformáció korának híres gondolkodói 
mikorra jósolták a világvégét, és milyen jelek 
jelzik annak eljövetelét. 

Az előadássorozat utolsó darabja október 26-
án 18 órakor lesz látható és halható. Ekkor Od-
ler Zsolt, az AVKK igazgatója tart előadást  Sola 
Fide Sola Scriptura, a reformáció mint könyv-
történeti állomás címmel. 

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán

Kultúra

Ezúttal a reformáció jegyében 

XI. ASZÓD AKADÉMIA

A ZENE VILÁGNAPJÁT ÜNNEPELTÜK
Október 1-jén ünnepelték világszerte a Zene Világnapját, amelynek kezdeményező-
je Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész, az UNESCO Nemzetközi Zenei Taná-
csának akkori elnöke volt. Az első zenei világnap megnyitóján tartott beszédében 
a következőt mondta:

„Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, 
különösen a korunk társadalmában egyre 
növekvő tudatlanság következtében. A zene 
azonban továbbra is módot ad arra, hogy az 

emberek ma is megértsék egymást, amikor az 
emberiségtől a múlt előítéletei távolabb állnak, 
mint valaha, de megerősödve kerülnek előtérbe 
azok az örök értékek, amelyek mindig részét ké-
pezték bármely nép minden művészi megnyil-
vánulásának.”

Városunkban ebből az alkalomból több 
nagyszerű eseménynek is tapsolhatott a kö-
zönség. Október elsején a Stellaria Media Női 
Kar Énok-Nagy Levente vezényletével, és Tóth 
Rita orgonaművész közreműködésével adott 
koncertet a Szentháromság római katolikus 
templomban. A közönség nemcsak nagy-

szerű énekeket hallgathatott az eseményen, 
hanem a végén  énekehetett is , mégpedig a 
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek kezdetű 
dalt, amely először 1590-ben Debrecenben 
Gönczi Kovács György énekeskönyvében je-
lent meg, s mindmáig az egyik legszebb egy-
házi énekünk. 

Másnap  a Podmaniczky zeneiskola növendé-
kei adtak koncertet az EGA általános iskolájának 
aulájában. Látva az alsó tagozatosok csillogó 
szemeit, remélhetőleg többen is elhatározták 
közülük, hogy hangszert vesznek majd a ke-
zükbe, hogy ők is tudjanak nagyszerű perceket 
szerezni társaiknak. Nem maradtak le növen-
dékeiktől a zeneiskola tanárai sem, ők ugyanis 
október 7-én a Művelődés Háza kamaratermé-
ben örvendeztették meg muzsikájukkal a zenét 
szerető közönséget.  

Képek és szöveg: 
R. Z. 
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ÉNEKELT REFORMÁCIÓ 
Október 18-án Énekelt reformáció címmel   kiállítás nyílt  az evangélikus gimnázium 
galériájában. Az itt elhelyezett tárlókban többek között énekeskönyvek, bibliák látha-
tók, valamint korabeli kották másolatai, illetve a gimnázium múzeumának legértéke-
sebb darabja, egy 16. század végén kiadott Vulgata. A tárlat december végéig látható.

A kiállítást megnyitó Mekis Ádám esperes 
nem csupán a kiállított  tárgyakra hívta fel a 
fi gyelmet, hanem arra is, ahogyan az ember 
kötődött, kötődik hozzájuk.  A reformációt 
követően – amelynek többek között az is kö-
vetkezménye volt, hogy az egyházi szöve-
geket lefordították a nemzeti nyelvekre – a 
legnagyobb kincs a Biblia és az énekeskönyv 
volt az egyszerű ember számára. Éppen ezért 
ezek az otthonuk legmegbecsültebb helyén, a 
tiszta szoba asztalán  kaptak helyet. A könyvek 
értékét  az is növelte, hogy ezek első, illetve 
utolsó oldalára írták a legfontosabb családi 
eseményeik időpontjait. Az énekeskönyvet és 
a Bibliát naponta forgatták, hiszen a reggeli 
imában kértek erőt Istentől az aznapi munka 
elvégzéséhez, este pedig  közös énekkel kö-
szönték meg azt. 

A kiállított tárgyak többsége az Iskolatörté-
neti Múzeum anyagát képezi, amely egyidős 
az 1997-ben átadott gimnázium épületével, 
vagyis kezdettől fogva gyűjtötték és gyűjtik 
az aszódi egyházi élettel és oktatással kap-
csolatos emlékeket. A két évtized alatt renge-
teg anyag gyűlt össze, amiket helyhiány miatt 
nem tudnak bemutatni. Egy-egy ilyen kiállí-
tás azonban jó alkalom arra, hogy megmu-
tassák azokat – mondta Debrődiné Dobóczy 
Mária tanárnő, az iskolai múzeum vezetője.  

Az érdeklődők többek között láthatják a 
Vulgátát, amely valamikor a 16. század végén 
készülhetett. A gyűjtemény szintén értékes da-
rabja, egy a Károli Gáspár által fordított, 1843-as 
kiadású Biblia, valamint egy Arany Biblia, amely 
jóval díszesebb az átlagos könyveknél. 

A kiállítás második részében Szabó Andrásné 
vezetésével az iskola énekkara a reformáció 
idejéből származó kórusműveket adott elő, 

amelyeket Luther Márton írt, majd a tanárnő 
az evangélikus egyház és a zene közötti kap-
csolatról beszélt. Végezetül – ezzel is kapcso-
lódva a reformáció közelgő 500 éves évfor-
dulójához – az énekkar és a közönség együtt 
énekelte el az Erős vár a mi Istenünk kezdetű 

dalt, amely a protestánsok egyik legkedvel-
tebb éneke, korábban pedig – mozgósító ha-
tása miatt a reformáció harci dalának is hívták. 
(forrás: Wikipédia) 

A kiállítás 2017. december végéig – az iskolai 
nyitva tartás ideje alatt – mindenki számára 
megtekinthető. 

R.Z. 
Fotó: Osgyáni Zoltán

„ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…”
Szeptemberben megkezdődött az új nevelési év az Aszódi Napsugár Óvodában. Újra 
együtt vannak a barátok és megannyi nyári élmény, mesélnivaló vár megosztásra. 
Ez alatt a pár hónap alatt óvodásaink megnőttek: nagycsoportosaink az általános 
iskolában kezdték meg tanulmányaikat, hatalmas űrt hagyva az oviban maradó gye-
rekekben és a felnőttekben egyaránt. A kicsikből középsős, a középső csoportosok-
ból nagycsoportosok lettek. És persze tele az óvoda új picikkel és izgatott szülőkkel.

Az ősz első hónapja a beilleszkedésről, ismerke-
désről, a befogadásról szól. Számunkra nagyon 
fontos hogy új óvodásaink minél gyorsabban 
biztonságban érezzék magukat, hiszen ebben 
az új, de még idegen világban csak így fogják 
jól érezni magukat. Igyekszünk minél barát-
ságosabb, nyugodt környezetet teremteni 
számukra, ami megkönnyíti az elválást. Nagy 
lépés ez mind a szülő, mind gyermeke számá-
ra: egy új kaland kezdődik, tele izgalmakkal, 
bizonytalanságokkal, várakozással, nevetéssel 
és sírással. Éppen ezért az együtt töltött idő 

alatt igyekeztünk a gyermek és szülő bizalmát 
megnyerni. A befogadási időszak elhúzódhat, 
hiszen minden gyermek egyedi, különleges 
és mindegyikük szívéhez más és más út vezet, 
amiben egy a közös: a szeretet és a türelem. 

Ugyan még csak év eleje van, de programban 
nem volt hiány ebben a hónapban sem. Az Autó-
mentes nap alkalmából gyalogló túrát szerveztünk 
Aszód területén, ahol minden csoport saját kezű-
leg készített térképe alapján fedezte fel a várost. 

Az őszi Napsugár – hét is bővelkedett prog-
ramokban:

Megemlékeztünk az Állatok világnapjáról: „Ál-
lati mókázás” címmel mozgásos napot tartot-
tunk, volt rendőrkutya kiképzés, házatlan móku-
sok, kakasviadal, medvecsata, baglyocska játék.

Természetesen a szüreti mulatozás idén sem 
maradt el: a szőlőpréselés után a Katica csoport 
előadásában szüreti játékokat láthattunk, majd az 
óvoda apraja-nagyja ropta a táncot az udvaron. 

A hét lezárásaként az óvónénik előadásában 
a Gomba című mesejátékot nézhették meg a 
gyermekek. 

Készítette: 
Petréné Magyar Mária, 

Karácsonyné Izeli Zsuzsanna 
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PSG KUTATÓK NAPJA 2017
A VSzC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma által 
immár negyedik alkalommal került megrendezésre PSG Kutatók Napja, mely idén 
is sikeresnek bizonyult. Ellátogattak iskolánkba a Csengey Gusztáv Általános Isko-
la tanulói, de érkeztek érdeklődők a kartali és a galgagyörki általános iskolákból is. 

A hideg ellenére a felső tagozatos gyerekek 
érdeklődve fi gyelték, tapasztalták a körülöt-
tük történő természettudományi kísérleteket. 
A sokszínű kémiai, fi zikai, biológiai látványos-
ságokat a 10.A osztály, valamint a fakultációs 
diákok mutatták be Pappné Kerékgyártó Zita, 
Szatmáriné Ádám Réka és Zsemberovszky Ve-
ronika tanárnők segítségével. A kísérletek lát-
ványosak, érdekesek voltak, emiatt a gyerekek 
szemmel láthatóan élvezték őket. A diákok lát-
hattak vizes, hőtani valamint mechanikai jelen-

ségeket, melyek közül a legtöbbet ki is próbál-
hatták. A kézgyújtástól kezdve a víztornádón át 
az izommackós kísérletig rengeteg mindennel 
találkozhattak. Lényegében egy nagyon han-
gulatos, jókedvű napot tudhatunk magunk mö-
gött és reméljük, az iskola jövőre is helyet ad 
ennek a színes programnak!

Soltész Evelin 10.A
Fotó: Csintalan Andrea

ÚJABB SIKER 
A PSG FRANCIA 

TAGOZATÁN
A tavalyi évben elnyert France Édu-
cation megtisztelő kitűntetés után – 
amelyet a Francia Külügyminiszté-
rium adományozott a magas szintű 
nyelvoktatásért és a francia kultúra 
terjesztéséért – újabb elismerésben 
részesült a VszC Petőfi  Sándor Gim-
náziuma, Gépészeti Szakgimnáziu-
ma és Kollégiuma magyar-francia 
két tanítási nyelvű tagozata. 

A France Éducation cím elnyerését és meg-
tartását komoly feltételekhez köti a francia 
állam. Ezek közül az egyik az, hogy minden 
évben néhány diáknak sikeres nemzetközi 
nyelvvizsgát kell tennie. Az elmúlt tanév-
ben 6 tanulónk jelentkezett a Budapesti 
Francia Intézet által szervezett DELF B2 
Junior nyelvvizsgára, és az országban 
egyedülálló módon, mind a hatan sikeres 
nyelvvizsgát tettek. Már ez a teljesítmény 
is kiemelkedő, de a tanév elején öröm-
mel értesültünk arról, hogy iskolánk most 
végzett tanulója, Kupecz Klaudia érte el a 
legjobb vizsgaeredményt a magyarorszá-
gi kéttannyelvűs diákok közül. Klaudia, aki 
jelenleg a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem hallgatója, szeptember 16-án a Buda-
pesti Francia Intézetben vehette át okle-
velét, Némethné Holló Krisztina igazgató 
asszony pedig a kimagasló teljesítményért 
járó vándorkupát. Az ünnepségen jelen 
volt a francia tagozat vezetője Veszprémi 
Péter, Klaudia osztályfőnöke, Csibi Gyön-
gyi tanárnő és felkészítője, Christophe De 
Mendosa tanár úr is.

Szívből gratulálunk Klaudiának és felké-
szítő tanárainak! További sikeres nyelv-
vizsgákat kívánunk a tagozat tanulóinak.

HÁZIORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGEI 

Felnőtt háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella (30) 452 9674
dr. Jólesz József (20) 593 8628

Gyermekorvos:
dr. Horváth Anna (28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa: 
dr. Vass Anna (28) 500 035 (20) 588 6013

Szabadság alatt helyettesről 
minden orvos maga gondoskodik.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 5940

Polgárőrség:
(+36) 70 339 6165

www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104
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KÖZBIZTONSÁG

Közel három évtizede állnak a polgárőrök a lakosság szolgálatában 

SIKERES KÖZBIZTONSÁGI AKCIÓK 
TARKÍTOTTÁK A TAVALYI ÉVET 
Megtartotta éves beszámolóját a képviselő-testület előtt a Galga Polgárőr Egye-
sület.  Az adatok szerint  2016-ban a korábbiaknál jóval kevesebb szolgálati órát 
teljesítettek a tagok, ám így is óriási áldozatot vállalnak, hiszen tevékenységüket 
továbbra is  társadalmi munkában végzik, az aszódi önkormányzat által biztosított 
támogatás kizárólag az egyesület működtetésére fordítódik.  

Szinte hihetetlen, hogy a Galga Polgárőr Egye-
sület tagjai lassan három évtizede vállalnak 
szolgálatot annak érdekében, hogy mi, aszódi 
polgárok éjszakánként nyugodtabban hajtsuk 
álomra a fejünket. A szervezet fő feladata to-
vábbra is a bűnmegelőzés, azon belül pedig a 
közrend, a személy-és vagyonvédelem bizto-
sítása. Tevékenységüket meghatározott rend 
szerint végzik, pontos beosztás alapján lépnek 
szolgálatba, a vezénylés szerint vagy egy másik 
polgárőrrel, vagy éppen rendőrrel. A hosszú 
évek alatt rendkívül jó kapcsolatot ápolnak a 
bagi, kartali, galgahévízi és a hévízgyörki pol-
gárőrökkel, és mivel Aszód közel van a hármas 
megyehatárhoz, a rendőrség átnyúló felada-
tainak teljesítése során kapcsolat jött létre a 
herédi, a héhalmi és a  pásztói polgárőr egye-
sületekkel, akikkel közös akciókat is szerveztek. 

A Galga Polgárőr Egyesület munkájáról elisme-
réssel szólt Lajmer György rendőr alezredes, a 
Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott kapitány-
ságvezetője is, aki szerint a  rendőrség hatéko-
nyabb munkájához elengedhetetlen a polgárőr 
szervezetek támogatása. A közösen végzett, úgy-
nevezett rendőrszolgálati órák száma 1156 volt.

A polgárőröknek továbbra sem a tettesek elfo-
gása a feladatuk. A jelenlétük a fontos, az, hogy 
a városunkba rossz szándékkal érkezők érezzék, 
van, ki fi gyel rájuk. Természetesen ezt a fela-
datot egy jól működő kamerarendszerrel még 
hatékonyabbá lehetne tenni. A város többször 
pályázott ilyen fi gyelő rendszerre, ám mindany-
nyiszor elutasították a kérelmet, mondván, a vá-
ros bűnügyi mutatói nem mutatják ennek szük-
ségességét. A kamerarendszer kiépítésének első 
lépcsője időközben megtörtént, a megújított 
Szabadság teret ma már több kamera is védi. 

A polgárőrök tavaly számos közrendvédelmi 
és bűnmegelőzési akcióban vettek részt. Ezek 
között egyedinek mondható megoldások is 
szerepeltek. A termény és falopásokat a  Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség által biztosított két 
motoros siklóernyővel igyekeztek felderíteni, 
illetve megelőzni. Biztosították az ÉMÁSZ mun-
katársai által végzett feladatoknál, amelyeket a 
szakemberek áramlopások, szabálytalan áram-
vételezések helyszínén végeztek. Többször 
végeztek kamerás ellenőrzéseket a korábban 
beszerzett rendszámfelismerő berendezéssel.  

Ennek köszönhetően ma már jóval kevesebben 
vállalják a közlekedést lejárt okmányokkal ren-
delkező  gépkocsival. 

A sok-sok városi feladat – szinte minden na-
gyobb városi rendezvényen szolgálatot telje-
sítenek, temetőőrséget, gyalogátkelőhelyen 
történő áthaladást biztosítanak az iskoláknál 
reggeli órákban stb. – mellett 2015 óta az illegá-
lis migráció felderítésében  és megelőzésében 
is részt vesznek. A következő eszközbeszerzés 
kiemelt célja egy hőkamera, amellyel az emlí-
tett feladat elvégzését lehetne megkönnyíteni.   

Aszód Város Önkormányzata 2016-ben is 300 
ezer Ft-ot biztosított az egyesület működésére, 
amelyből a legtöbb pénzt, több, mint 250 ezer Ft-
ot a járőrszolgálathoz szükséges üzemanyag vitt 
el. A rendszám-felismerő berendezéshez szüksé-
ges  internet kapcsolatra 34 ezer Ft-ot költöttek.  

Az egyesület továbbra is a környékbeli pol-
gárőr szervezetekkel való összefogásban látja 
fő erejét. A képviselő-testületi ülésen ugyanak-
kor elhangzott, szükség volna további – főként 
aszódi – tagokra, akik átveszik a stafétabotot.  
Örvendetes, hogy az elmúlt esztendőben 12 
fővel – közülük ketten a fi atal generációhoz tar-
toznak – gyarapodott a közösség. 

A döntéshozók  elfogadták a beszámolót, és 
megköszönték a polgárőrök áldozatos társadal-
mi munkáját. 

R.Z.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:
Október 28-29

November 11-12. 
November 25-26.

Városi Gyógyszertár:
November 1. 

November 4-5. 
November 18-19.
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Portré

Beszélgetés Ugron Zsolna íróval, a Nagyok című portrésorozat készítőjével

„ENGEM A TÖRTÉNETEK 
ÉRDEKELNEK”
Már a századik részét is leforgatták a Nagyok című sorozatnak, amely a Duna Wor-
ld, illetve az M5 csatornán látható. Az újabb vendégekkel történt  beszélgetéseknek  
az elmúlt hetekben az aszódi Podmaniczky-kastély adott otthont, ezek várhatóan 
november első felében lesznek láthatóak a közönség számára. A stáb novemberben 
ismét visszatér, hogy a magyar kultúra és sportélet kiemelkedő nagyságai közül 
többeket itt faggasson Ugron Zsolna író, akit két forgatás között kérdeztünk a soro-
zat születéséről és egyéb kulisszatitkokról. 

– A sorozat címe Nagyok. Bár az tudható, 
hogy a magyar kultúra és a sportélet jeles 
szereplői voltak és lesznek az Ön vendégei, 
még így is tág lehet a határ. KI fér bele ebbe a 
kategóriába, ki a Nagy? 
– Nos, ez részben valóban szubjektív, ugyan-
akkor legalább ennyire objektív is, hiszen 
a Nemzet művésze, a Nemzet sportolója, a 
Nemzet színésze címet viselők közül hívtunk 
és hívunk beszélgetni, alkotókat, művészeket, 
illetve Bólyai -, Széchényi díjas tudósokat. Ettől 
a koncepciótól a későbbiekben sem szeretnénk 
eltérni. Szerencsére nagyon sok olyan ember 
van, akikre tényleg felnézhetünk. 

– Aki megnézi ezeket a beszélgetéseket, lát-
hatja, Ön szinte  mindent és mindenről kér-
dez tőlük…
– Ezeket a beszélgetéseket életút interjúknak 
szánjuk. Akiket faggatok, azok  életműve már 
megkérdőjelezhetetlen. Az odáig vezető utat 
adott esetben sok-sok kitérő is jellemzi, ami 
hatással volt rájuk, formálta őket. Engem a 
történetek érdekelnek. Kíváncsi vagyok arra, 
hogyan élték meg a sikereiket és a kudarcaikat, 
hogyan lettek azok, akik ma, mi, ki formálta a 
karakterüket és az életüket. De az is izgalmas 
számomra, hogy ma mi foglalkoztatja őket. 

– Zsolna, mennyit kell készülnie egy-egy ri-
portalanyra?
– Ez nagyon változó, riportalanytól függően  
más-más az időtartam. Ugyanakkor a „kell” sem 
feltétlenül igaz. Természetesen törekszem arra, 
hogy ismerjem a beszélgetőtársam életútjának 
fontosabb állomásait, de nem kell tudnom min-
dent, hiszen akkor nem lenne mit kérdezzek. Az én 
feladatom inkább az, hogy elérjem, a partnerem 
jól érezze magát a beszélgetés alatt, megnyíljon, 
és szívesen elmondja azt, amit fontosnak tart.  Jó-
magam ebben a szerepkörben nem riporter sze-
retnék lenni, hanem  beszélgetőtársa az illetőnek. 
Az író mindig megfi gyelő, szemlélődő. Kíváncsi 
ember akarok lenni, nem célom faggatózni, vagy 
éppen konfrontálódni beszélgetőtársaimmal.

– Volt olyan, aki visszautasította a beszélge-
tésre való invitálást? 
– Egyvalaki mondta azt, hogy nem szeretne 
szerepelni ebben a sorozatban, többen szeret-
tek volna,  de sajnos az egészségügyi állapotuk 
egyelőre ezt nem teszi lehetővé, és van még 
egyvalaki, akire mostanáig vártunk, egy kerek 
évfordulóra, de most jön. És Kányádi Sándornak 
még udvarolok, hátha meggondolja magát. 

– A beszélgetések olyan ódon elhagyatott 
kastélyokban kerülnek felvételre,  mint pél-
dául az aszódi is. Miért ezeket választották az 
egyes portrék  helyszíneként? 
– Tudja, a genius loci, vagyis a hely szelleme. 
Azt gondolom, hogy ezeken a helyszíneken 
teljesen más beszélgetések születnek, mint 
egy megszokott otthonos környezetben vagy 
éppen egy steril stúdióban. Egyébként maguk 
a felvételek is más hangulatban zajlanak.  A 
szokatlan háttérnek talán az is haszna, hogy 
jelezze az értékek állandóságát. Ezek az épü-

letek hiába romos állapotúak, akkor is értéket 
hordoznak és képviselnek, a körülményektől 
függetlenül, az szellemi, egyetemes értékek 
maradandóak. A kollégáim pedig nagyon erős, 
és szerintem gyönyörű képi világot varázsol-
nak háttérként, amit ezúton is köszönök nekik. 

– Kinek szánják ezt a sorozatot? 
– Kollégáim a programigazgatóságon biztos 
meg tudnák mondani magának, pontosan, ki a 
célcsoport. A közösségi portálok visszajelzései 
alapján széles a skála, a fi ataloktól, akik sok-
szor mestereiket látják viszont az idősebbekig 
sokan nézik a műsort. Az emberek szeretik a 
történeteket. Szeretik a valóságos, hiteles me-
séket. Mi pedig formailag igyekeztünk alkal-
mazkodni a megváltozott médiafogyasztási 
szokásokhoz is. Az egyes részeket úgy szer-
kesztjük,  hogy azok pár perces blokkokból, 
sztorikból álljanak, amiket összekötő szövegek 
különítenek el. Ezzel egyrészt az volt a szán-
dékunk, hogy megkönnyítsük a tematikus 
adások készítésének lehetőségét, vagyis adott 
esetben  egy gondolatra több beszélgetőtárs 
mondandóját lehessen felfűzni, másrészt ezek 
a kisebb egységek felkerülnek az internetes 
felületre is. Valójában pedig a kinek készítjük 
kérdésre van egy olyan válasz is, hogy én csak 
azzal tudok szenvedélyesen foglalkozni, ami 
valóban érdekel. Arról tudok írni, arról és azzal 
tudok jól beszélgetni is. A Nagyok valójában 
jutalomjáték, mert mindig, újra és újra lenyű-
göznek a beszélgetőtársaim, azt hiszem ez az 
egyik legfontosabb iskolám is. 

R. Z. 
Fotó: Ugron Zsolna archívuma



MÁR SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT IS 
ÉRETTSÉGIZTEK ASZÓDON
101 éve, 1916-ban érettségiztek először az Aszódi Evangélikus Főgimnáziumba járó 
diákok. Tavaly a 100 éves  jubileumra emlékeztünk egy kiállítással s egy kerekasz-
tal beszélgetéssel. Az idén a reformáció 500 évfordulójára helyeztük a hangsúlyt, 
de mellette most egy öregdiákunkra szeretném felhívni a fi gyelmet. Néhány hete 
Koncz István tanár úr egy könyvet adott a kezembe, vajon tudunk-e valamit a szer-
zőjéről, Mikecs Lászlóról. A szerző mintha gimnáziumunk tanulója lett volna! A 
sejtése gyorsan beigazolódott, mert megtaláltuk a gimnázium értesítőjében, az 
1935-ben maturálók között. Ki volt ő, miért is érdemes a nevét megjegyeznünk?

100 évvel ezelőtt, 1917-ben született Mikecs 
László. Szülőfaluja, a partiumi Bihardiószeg, 
magát azonban erdélyinek vallotta. Ősei év-
századokon keresztül éltek ezen a vidéken, 
a paraszti létből elsőként édesapja tört ki. A 
debreceni kollégium elvégzése után tanító 
lett. A felemelkedés folyamatába azonban 
közbeszólt a történelem, a 2. világháború 
alatti és utáni határváltozások következté-
ben áttelepült a család Magyarországra. Így a 
gyermek László iskoláit már itt kezdte el, Ceg-
léden járta ki az elemi iskolát és a gimnázium 
1. osztályát. 

További tanulmányainak az Aszódi Petőfi  
Evangélikus Reálgimnázium adott otthont. 
Szorgalmasan és eredményesen tanult, jó 
atléta volt, tehetségesen hegedült. Rend-
szeresen írogatott az általa szerkesztett ön-
képzőköri lapba, a Szárnypróbálgatásokba 
is. Tehetsége és szorgalma, kiváló szellemi 
és fi zikai adottságai megfeleltek a kisvárosi 
mintadiák tanárok és szülők által megálmo-
dott alakjának. A gimnázium magán adomá-
nyaiból, könyvjutalmaiból rendre részesült. 
Elnöke volt az irodalmi Petőfi -Önképzőkör-

nek. Természetes lehetett, hogy a ballagás 
alkalmával ő búcsúzhatott a tanároktól, diá-
koktól, az alma matertől. Eminens diákként 
büszkesége volt a gimnáziumnak. Ezt a tényt 
bizonyítják azok az ajánló sorok, melyeket 
tanárai írtak az egyetemi, ill. az Eötvös-kol-
légiumba való felvétel megtámogatásához. 
A gimnázium igazgatója, Szever Pál szerint: 
„az ő buzgó vallásos és hazafi as fáradhatatlan 
tevékenysége osztálytársaira, sőt az egész 
ifj úság munkálkodására, gondolkodására, 
szellemére jótékony hatást gyakorolt.” Ez a 
megállapítás végigkíséri egész, sajnos rövid 
életét, tenni, tenni és hatni a fi atalságra. Nagy 
Imre tanár úr véleményéből azt emelném ki, 
mely szerint nem fog szégyent hozni iskolájá-
ra s a jövő magyar tanárság egy buzgó, tehet-
séges harcost fog benne találni. Gréb tanár úr 
az önállóan gondolkodást emelte ki jellemé-
ből. Az életpályája, tevékenysége mind-mind 
igazolta volt aszódi tanárai véleményét, éles-
látását.

Az Eötvös kollégiumban folytatta a zenei 
életben való részvételt, ekkor talált rá a ma-
gyar népzenére. Az irodalmi Önképzőköri 

munkájáról sem mondott le, sorban jelentek 
meg művei. A kollégium ráirányította fi gyel-
mét a falukutató és szociográfus írókra. Ta-
nulmányai, tapasztalatai alapján formálódik 
véleménye arról, hogy mi is lehetne az ifj úság 
feladata. Így fogalmazta meg: a dehumanizá-
lódott politikába, társadalmi életbe, kultúrá-
ba vissza kell hozni az emberi szellemet. S ne 
felejtsük el a 2. világháború előzményei már 
érezhetőek, gondoljunk pl. az Anschlussra. A 
kollégium elvárásaihoz hozzátartozott az ön-
képzés, amelynek során külföldi tanulmányu-
takon vett részt, pl. Ausztria, München, Ro-
mánia (Észak-Moldva). Ezután fogalmazódik 
meg benne a magyar-román viszonnyal való 
foglalkozás, melynek egyik mozzanata a csán-
gók bemutatása.( Mikecs László: Csángók, Bp. 
1941). A magyar-német szakos fi atal tanárt a 
kolozsvári gyakorló gimnázium próbaszolgá-
latos tanárának nevezték ki 1940-ben. Hiva-
tását a berlini Collegium Hungaricum tudo-
mányos titkári állásának betöltésének néhány 
hónapja szakította meg. A nácikat azonban 
nem szerette és a magyarok halálos szövet-
ségeseinek tartotta, s Berlint is rendszeresen 
bombázták. Inkább hazajött.

A tanári pálya mellett folytatta kutatói te-
vékenységét, számos tanulmánya látott nap-
világot. Munkáit széles körű tájékozottság, 
alapos tudományos felkészülés, írói tehetség 
és szenvedélyes hév jellemzi. Ha módja lett 
volna, továbbfolytathatta volna kutató-írói te-
vékenységét, ha korai halála nem akadályozta 
volna meg. 1944. októberében a Kolozsvárra 
bevonult szovjet katonai hatóságok fogságba 
hurcolták, s a hadifogolytáborban halt meg az 
év végén, a szovjet Taganrogban. 

Debrődiné Dobóczy Mária, 
tanárnő

MUZSIKA 
A SÍROK FELETT

Halottak napján Bach muzsika árad,
ünnepi zsoltár lebeg a sírok felett,
óvatos szélben gyertyák lengenek.
Szeretteim, leborul a lelkem előttetek.

Paluska Jánosné
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ÖTÖDSZÖR IS GALGA-TÚRA
Ötödik alkalommal is sikeresen, szerencsésen lezajlott szokásos, Galga környé-
ki túránk.  A korábbi évek október végi időpontja helyett idén szeptember elején 
került a sor az eseményre. A kellemes nyárvégi időjárás jóval több résztvevőnek 
hozta meg a kedvét a nevezéshez, így összesen 200 ember vágott neki a meg-
hirdetett időpontban  a különböző hosszúságú távoknak. A leghosszabb távon 
– mely 52 km legyaloglását jelentette – 28 résztvevő indult, míg a legrövidebb 
– 13 km-es – távot 73 nevező választotta. Mi, szervezők, a nevezési idő végéig 
a vasútállomáson fogadtuk a túrázókat. Érdekes volt látni a különböző korú, el-
térő felkészültségű, a közeli településekről, vagy az ország távolabbi vidékeiről 
érkező résztvevőket. Különböző okból választották szombati programjuknak az 
Aszód környéki kirándulást: a helyieket és a szomszédos településeken élőket 
egy kellemes délelőtti séta reménye, a teljesítménytúrázók egy részét a hosszú 
táv, a túratársak ajánlása, vagy a túrázók szempontjából ismeretlen vidék szer-
vezett kereteken belüli megismerése motiválta a nevezésre. Többeket visszatérő 
„vendégként” üdvözölhettünk a rajtban.

A rajtidő leteltét követően a túra céljában 
vártuk a valamely távot teljesítőket. Először 
a rövid távokon indulók futottak be, eleinte 
kisebb, majd nagyobb számban. Mindany-

nyian kellemesen elfáradva, az ismert vagy 
ismeretlen táj szépségeitől feltöltődve, élmé-
nyekkel gazdagodva indultak haza. Később 
a hosszabb távot választó túrázók érkeztek. 
Ők már kisebb-nagyobb szünetekkel léptek 
be a célba, így alkalmunk adódott beszél-
getni az útvonalon szerzett élményekről, 
tapasztalatokról. A vidéket nem ismerők 
kellemes csalódásként nyilatkoztak az útvo-
nalról, a látottakról. Legvégül a leghosszabb 
táv résztvevői érkeztek be. Ők már nagyobb 
szünetekkel lépték át a célt jelentő képzelet-
beli vonalat. Legtöbbjük tapasztalt túrázó, 
aki akár hasonló, akár hosszabb távú túrákon 
gyakran vesz részt. Mindnyájan dicsérték a tá-
jat, a szervezést, a túra családias hangulatát. 

Többen kiemelték az útvonal változatosságát 
és meglepődöttségüket fejezték ki előzetes 
elvárásaikhoz képest. Egyáltalán nem szá-
mítottak rá, hogy az 50 km ennyi látnivalót, 

élményt tartogat számukra: Aszód látképe a 
szomszédos domboldalról, a Hosszú-völgy 
jellegzetes legelői, az elkerített erdőrészek 
melletti hullámvasutazás, az ecskendi tor-
nyok, a Rózsa-kút forrása, az Acsa előtti rétek 
mind-mind szerepeltek felsorolásukban. Szer-
vezőként örömmel hallgattuk beszámolóikat, 
hisz emiatt töltünk évről-évre jelentős időt a 
túra szervezésével. 

Miután a túrázók kifújták magukat, megvi-
tatták a nap eseményeit a túratársakkal, vagy 
csak a vonatuk indulási időpontja közeledett, 
búcsút vettek tőlünk és egyben Aszódtól. 
Sötétedés után már csak a seprűt vártuk, aki 
a túra mezőnyét követve szedte a fákról az 
útvonal kijelölésére használt szalagokat. Köz-
ben rendezőtársammal szintén megvitattuk 
a nap eseményeit: mi az, ami jól sikerült és mi 
az, amin változtatni szeretnénk a következő 
években. Közben befutottak a seprűk, akik 
szintén először jártak a vidéken, és szintén 
előzetes várakozásaikon felüli élményekkel 
távoztak. Miután ők is búcsút vettek tőlünk, 
már csak a pakolás maradt hátra a szervezők 
számára. Gondolatban mi is végigjártuk az ál-
taluk említett szakaszokat és egyetértettünk 
abban, hogy megérte a szervezésre fordított 
idő, energia. Megérte a bejárással, majd az 
itiner megírásával töltött idő, a szalagozás 
előző napi fáradalmai, a korán kelés, a moz-
galmas nap. Mindezen benyomások megerő-
sítettek minket abban, hogy érdemes foly-
tatni: így jövő ősszel ismét várjuk a túrázni, 
kirándulni vágyókat Aszódon!

Soós Ádám

TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEKHEZ 
KAPCSOLÓDTAK A FUTÁSOK 

Szeptember 30-án az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
adott otthont a Futapest szervezésében rendezett terepfutásnak. A részvevők korosztályuk-
nak és fi ttségüknek megfelelően választhattak a különféle távok között. Rendhagyó módon 
a rendezvény ezúttal áhítattal kezdődött, amelyet  Krámer György a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház Országos Irodájának igazgatója tartott. A résztvevők így tisztelegtek a reformáció 
elindítójának, Luther Mártonnak az emléke előtt. Az egyes távok mértékegysége is a refor-
mációhoz kapcsolódott, ugyanis azt most nem kilométerben, hanem Luther-mérföldben 
mérték. A váltószám – a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából – 1517 méter volt. 

Október 6-án valamennyi városi oktatási intézményben megemlékezést tartottak a tizen-
három aradi vértanú emlékére. Így volt ez az evangélikus gimnáziumban is. Az itt tanuló 
diákok a délelőtti ünnepségen túl délután a szokásos Aradi 13 címet viselő váltófutással is 
tisztelegtek a mártírok emléke előtt. A versenyen 25 osztály 13-13 tanulója futott fejenként 
200 métert, hogy kiderüljön, korosztályában ki a leggyorsabb közösség. 

Szöveg: R. Z.
Kép: Osgyáni Zoltán
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DÖNTETLEN A GALGA 
MENTE RANGADÓJÁN
Nem várt könnyű szeptember focistáinkra, hiszen sorozatban jöttek a komoly 
meccsek többek között az osztály toronymagasan legjobb csapata a Törtel elleni 
is. Hazai pályán sikerült pontokat szerezni, de sajnos idegenben nem jött össze a 
bravúr.  A Bag ellen 0-0-s döntetlent ért el együttesünk. 

Törtel KSK – Aszód FC: 9-1 (4-0)
Gólszerző: Szabó Gábor
A megye 2 messze legjobb csapatának ott-
honában nem lehetett más cél,  mint a tisztes 
helytállás. A Véber György vezette , korábbi 
nb-2-esm nb3-as játékosokkal teletűzdelt ha-
zaiak a mieinkkel való találkozóig még gólt 
sem kaptak. Az előzetes erőviszonyok a pályán 
is megmutatkoztak. Az első félidőben még 
tartottuk magunkat és helyzeteink is voltak. A 
második játékrészben már kijött a szokottnál 
jóval nagyobb iram miatti  fáradtság, a Tör-
tel sorra rúgta a gólokat. A 87.percben aztán 
Szabó Gábor megiramodott és utolsó erejét 
beleadva 25 méterről bombagólt lőtt. Ez volt 
az első gól, amit a Véber-csapat kapott a baj-
nokságban. 

Aszód FC – Tápiószele SE: 2-2 (1-0)
Gólszerzők: Nagy Dominik, Szabó Gábor
Gyorsan magához ragadta csapatunk a kezde-
ményezést és egy szelei megingást kihasználva 
Nagy Dominik okos góljával vezetést szerzett.   
A  szünetig nem változott az eredményt, noha 
az ellenfél fölényben játszott. A második félidő-
re még magasabb fokozatra kapcsolt a Tápió-
szele és nemcsak egyenlített, hanem fordított 
is az eredményen. A végén a  sok kimaradt 
vendéghelyzet után jogos tizenegyeshez jutott 
csapatunk, melyet Szabó értékesített. Így pon-
tosztozkodással zárult a találkozó.

Pécel SSE – Aszód FC: 3-1 (2-1)
A két csapat aligha tud komolyabb meglepe-
tést okozni egymásnak, a péceli füves-sóderes 
pálya annál inkább szolgált érdekes dolgokkal 
a játékosok számára. Sajnos a mieink az öltö-
zőben maradtak, aminek következményeként 
a 8.percben már kétgólos hátrányba voltunk. 
Szerencsére a szünet előtt még sikerült szépí-
teni. A második játékrészben meddő aszódi 
mezőnyfölény mellett csordogált a meccs csak 
a játékvezető ténykedése adott szórakozásra 
okot,  elsősorban a közönségnek... Egy szintén 
téves bírói ítélet sajnos a meccset is eldöntötte, 
mivel az emiatt kapott gólra  negyedóra alatt 
nem sikerült válaszolni.

Aszód FC – Bag 0:0 
Október 8-án a szomszédos Bag csapatát fo-
gadta egyesületünk.  A két együttes találkozó-
ja mindig is rangadónak számít,  bár az utóbbi 
években a focivarázs jócskán  alábbhagyott. 

Amíg 10-15 évvel ezelőtt 7-800 néző is kíváncsi 
volt erre a mérkőzésre, most alig  100 fölött volt 
a nézőszám. Sajnos a látott játék azt mutatta, 
nemcsak a szurkolók lendülete hagyott alább. 
Az első félidő derekáig  jobbára a pálya köze-
pén pattogott a labda, alig-alig akadt helyzet. 
Aztán a bagiak enyhe mezőnyfölényt harcol-
tak ki, de szerencsére vagy a védelem mentett 
– Kovács Kristóf és Domján Péter kiemelkedőt 
nyújtott – vagy a kapufa. 

A második játékrészben sem változott a játék 
képe, a szórványos támadásokkal inkább a ba-
giak veszélyeztettek. A végére mégis maradt 
izgalom: egy buta aszódi szabálytalanságnak 
köszönhetően a vendég  csapat az utolsó perc-
ben 11-eshez jutott. Ezt viszont az aszódi kapus, 
Darabont Dániel  szép robinzonádot mutatva 
kiütötte, így maradt az igazságosnak mondha-
tó döntetlen. 

Kép: 
Rácz Zoltán

HÍREK AZ UTÁNPÓTLÁS HÁZA TÁJÁRÓL 
Idén ősszel az Aszódi Futball Club U14 csapatot is benevezett a körzeti bajnok-
ságba. A csapat magját főleg az U13-as játékosok adják. Ebből kifolyólag az át-
lagéletkor a csapatban 12 év.

A vezetőség ebben a szezonban a tisztes helytállást tűzte ki célul, tekintve, hogy a gyerekek 
1-2 évvel fi atalabbak a többi csapat játékosaitól.

Ennek ellenére az elmúlt mérkőzések alapján kijelenthető, hogy a korkü-
lönbség ellenére az aszódi gyerekek simán megállják a helyüket ebben a 
bajnokságban is. 

Ebben a szezonban a gyerekeknek két hetente bajnoki mérkőzésük van. 
Ez a korosztály a nagypálya „előszobája” ugyanis 3/4 pályán zajlanak a 
meccsek, 80 perces játékidővel és 8+1 fővel. 

Az aszódi srácok így minden hétvégén valamilyen formában focis ren-
dezvényen vesznek részt, hiszen amikor nincsen bajnoki mérkőzés, akkor 
a gyerekek a helyi Bozsik tornákon rúgják a bőrt.

A lelkesedés egyelőre töretlen, rendre 15-16-an jönnek el a meccsekre, 
ahol mindenki kipróbálhatja magát „éles” bajnoki mérkőzéseken.

Az őszi szezon végezetével sem fogunk pihenni, ugyanis december 10-
én a gödöllői The Ground Sátor Kupán fogunk szerepelni, ahol többek 
közt az Újpesttel játszunk majd.  

HAJRÁ ASZÓD!
Kovács Erik

utánpótlás vezetőedző
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Interjú Ubrankovics Zoltánnal, az Aszód FC edzőjével

REÁLIS CÉL, ALULRÓL ÉPÍTKEZÉS 
HOZHATJA MEG A SIKERT  
A Bag elleni mérkőzést követően villáminterjút készítettünk Ubrankovics Zol-
tánnal, az Aszód FC felnőttcsapatának vezetőedzőjével. Az UEFA  A licenszével is 
rendelkező szakember korábban az utánpótlás nevelés területén  dolgozott, többek 
között a Honvédnál, és az MTK-nál, illetve az MLSZ utánpótlás válogatottjainál. Így 
elsőként az U21-es válogatott olaszok elleni 6:0-ás,  illetve a felnőttek Svájc elleni 
5:2-es vereségét kértük, hogy kommentálja. 

– Sajnos ennyire le vagyunk maradva a nem-
zetközi mezőnytől, annak ellenére, hogy a köz-
vélemény folyamatosan azt hallja, rengeteg 
pénzt ölünk az utánpótlásba.  Valóban, a TAOS 
pénzek sokat jelentenek a jövő generációjának 
nevelésében, többen is rúgják a bőrt, ugyanak-
kor megjelentek ezen a téren a szerencsevadá-
szok is… Erről nem szeretnék többet mondani.

– Mit jeleznek a kudarcok, mit csinálunk 
rosszul? 
– Véleményem szerint egy túlzott edzői fi atalí-
tás ment végbe, a tapasztaltabbaknak nem volt 
idejük átadni a felhalmozott tudást, de a veze-
tők siettették, hogy a pozíciójuk megmaradjon, 
illetve olyan emberek vegyék őket körül, akik 
megalapozottan nem tudnak ellent mondani 
nekik. A vezetők sokszor  nem szakmai, hanem 
az érdekeiket szolgáló  döntéseket hoznak! 
Ennek okán vélekednek úgy sokan,  hogy ve-
zetői válság van, nem edzői. Természetesen az 
edzőknek is megvan a felelősségük, ugyanak-
kor nekik azzal a mentalitással kell megküzde-
ni, ami a mai fi atalokat - tisztelet a kivételnek 
– jellemzi. Mire gondolok? Felnőtt egy olyan 
generáció, amelynek tagjai mindent megkap-
tak, sokszor küzdelem és teljesítmény nélkül is. 
Nos, őket kellene motiválni, hogy többet, job-

ban áldozzanak be a labdarúgásért, és küzdje-
nek azért, hogy minél jobb játékosok legyenek. 
Nem könnyű!

– A második szezonját kezdte itt Aszódon…
– Szeretek itt lenni. Kialakult egy team, amely-
nek tagjai pontosan tudják, hogy mi a felada-
tuk. Két embert, Kovács Tamást és Oláh Dezsőt 
szeretnék mindenképpen kiemelni.  Azt érzem, 
mindent megtesznek azért, hogy Aszódon 
minél  jobb és eredményesebb labdarúgás le-
gyen. Tetszett az is, hogy nem irreális, hanem 
elérhető célokat tűztek ki. Elkezdtünk építkezni 
az  alapoktól. Egy tízes skálán kb. most vagyunk 
a 3. fokozatnál. Úgyhogy van még feladat. 

– Önnek mi okozza a legnagyobb gondot?
– Az, amit korábban említettem: a motiváció 
vagy annak hiánya a mai fi atal labdarúgókban. 
Nekem nincs más fegyverem, csak a személyes 
példamutatásom és a rábeszélőkém arra, hogy 
hajtson, hogy minél jobb akarjon lenni. Először 
a helyi fi atalokra akartunk építeni, de beláttuk, 
hogy ez kevés, így most nyitottunk a környék fi -
ataljai felé. Korrekt feltételeket kínálunk, és úgy 
tűnik, vannak pozitív visszajelzések. 

– Mi a jelenlegi csapattal szembeni elvárás? 

– A minimális cél a bennmaradás. Alaposan 
megfi atalított kerettel vágtunk neki a szezon-
nak, és ezt szeretnénk tavaszra még stabilabbá 
tenni. A gárda morálisan nagyon rendben van, 
jelzésértékű, hogy Bag ellen több csapattag is 
betegen vállalta a játékot, mert ez a Galga men-
te  DERBIJE. 

– Mennyire elégedett a látottakkal és a vég-
eredménnyel? 
– Ha diplomatikus akarok lenni, akkor azt kell 
mondjam, egyik csapat sem érdemelt győzel-
met, ám a bagiak mégis közelebb álltak hozzá. 

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

MEGKEZDŐDÖTT 
A MEGYEI SAKK 

BAJNOKSÁG

2017. szeptember 24-én Veres-
egyház csapatát láttuk vendégül 
az első fordulóban. Csapatunk 
tagjai táblasorrendben: 1. Kapitz 
Dominik 2. Koncz István 3. Raj-
kó Márton 4. Mlinko Márton 5. 
Mlinko Béla. A mai mérkőzésen 
csapatunk egyetlen győzelmét 
Rajkó Márton szerezte. Aszód 
EGA –  Veresegyház 1:4

2017. október 8-án Pomáz csapatát fo-
gadtuk a 2. fordulóban. A mai csapat 
összeállításunk táblasorrendben: 1. Ho-
moki Gábor 2. Kapitz Dominik 3. Rajkó 
Márton 4. Garczik Gábor 5. Rajkó Zsu-
zsanna. A mai mérkőzésen pontszer-
zőink: Homoki Gábor 1, Kapitz Dominik 
1, Rajkó Márton 0,5 . Aszód EGA-Pomáz 
2,5 - 2,5 . Az EGA csapata negyedik éve 
vesz részt a bajnokságban. Ez az első 
döntetlen fennállásunk óta. A csapat 
valamennyi tagja elismerést érdemel.

Koncz István
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A 4. Z OSZTÁLY LETT 
A VÁROSI 3 PRÓBA NYERTESE
2017 tavaszán kezdődött az a három sportrendezvényből álló sorozat, melyet az 
Aszódi Szabadidősport Egyesület szervezett Városi 3próba néven. A rendezvé-
nyekkel az volt az egyesület célja, hogy felhívja a fi gyelmet a szabadidő hasznos, 
egészségtudatos eltöltésére a sorozatban szereplő szabadidősportokon keresztül 
(melyeket az egyesület keretein belül gyakorolni is lehet). 

Az indulók márciusban gyalogtúrán, júniusban 
úszásban, míg szeptemberben kerékpározás-
ban indulhattak. A rendezvényeken, mindenki 
nyertesnek érezhette magát, aki az életkorának 
megfelelő távokat szintidőn belül teljesítette. 
A jó hangulatú eseményeken a tanulók szülei 
is indulhattak, így további pontokat szerezve 
a gyerekek osztályának. A legnépszerűbbnek 
a márciusi gyalogtúra bizonyult 120 fő neve-

zővel. A további próbákon alkalmanként 35-40 
fő indult. A szeptemberi kerékpáros 3. próba 
teljesítése után megtörtént az eredmények 
összesítése és az eredményhirdetés. A díjakat 
(sportszervásárlási utalvány), különdíjat Sztán 
István Polgármester Úr adta át a nyerteseknek 
az alábbiak szerint:

1. 4.z osztály Csengey Gusztáv Általános Iskola
2. 5.b osztály Rákóczi úti tagintézmény – 

Csengey Gusztáv Általános Iskola
3. 7.b osztály Rákóczi úti tagintézmény – 

Csengey Gusztáv Általános Iskola
A 2018-as egyesületi rendezvényekre várunk 

szeretettel Mindenkit! További információk az 
egyesületről a www.asze.freeweb.hu oldalon 
olvashatók.

Nyíry Zsolt
Asze elnök

Fotó: Rácz Zoltán

APRÓHIRDETÉS

 ☐ Szántóföldi kultivátor eladó, közvetle-
nül a gyártótól. 3O 9733 2OO  Bazóczi-Sári 
Hajnalka.

 ☐ Még mindig nem íratta át családi ese-
ményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye 
meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei 
örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, szín-
korrekcióval javítjuk, kérésének megfele-
lően menürendszerrel ellátott, ajándéko-
zásra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy 
a múlt jelen legyen!” 20 824 4687.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

Október
28-29.: Dr. Németh Mihály 30 275-4718
November:
1.: Dr. Szőke Zsolt 20 956 6529
4–5.: Dr. Tóth Béla 30 449 6319
11-12.: Dr. Fodor Sándor 20 446 0938
18-19.: Dr. Tóth Béla 30 449 6319
25-26.: Dr. Németh Mihály 30 275 4718
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SUDOKU

Könnyű Közepes

Szeptemberi sudoku rejtvényünk sorsolásán 
a Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutal-
ványát Gulyás Csaba (Podmaniczky utca 27.) és 
Kovács Erik (Papföldi utca 13.) nyerte. A kitöl-
tött sukodu tábla valamelyikét 2017. novem-

ber 8-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztő-
ségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság 
tér 9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.com 
 e-mail címre.

Jó szórakozást kívánunk!

A SZELFI SÖTÉT OLDALA
Mi is az a szelfi ? Önfotó, vagyis olyan fénykép, amit szerzője önmagáról készít. 
Vannak alkalmak, amikor bár látványos lenne, de kifejezetten veszélyes szelfi t ké-
szíteni. Mégis sokan vállalják a kockázatot egy jól sikerült fotó érdekében, pedig 
tisztában vannak annak kockázatával. 

A jelenség hátterében az állhat, hogy a szinte 
mindennapossá váló közösségi oldalak haszná-
lata mellett az emberek érzelmileg is érintetté 
válnak, szeretnének minél vonzóbb képet ki-
alakítani magukról, ennek érdekében pedig 
hajlandóak nagyon messzire is elmenni. Készült 
már szelfi  a rio de janiero-i Jézus szobor tetején, 
repülőn kényszerleszállás közben, vagy mere-
dek szakadék szélén egyensúlyozva. 

Amerikai szociálpszichológus vizsgálta, mi 
állhat a túlzásba vitt szelfi  hátterében. Meg-

állapítása szerint a legtöbb fi atal önmaga 
megismerésére használja a szelfi t, ugyanis 
az önmagukról alkotott kép döntő szerepet 
játszik abban, hogy mások milyennek látják 
őket. Az okostelefon segítségével néhány 
kattintással világgá kürtölhetik, hogy kinek 
tartják magukat. Minél egyedibb és minél ve-
szélyesebb körülmények között készül a kép, 
annál nagyobb a sikere. Ezért azonban meg 
kell küzdeni.

Fontos felhívni a fi gyelmet arra, hogy szelfi  
készítés előtt mindenki győződjön meg arról, 
biztonságos helyen tartózkodik és az éle-
tét, testi épségét semmi nem veszélyezteti. 
A szelfi zéssel összefüggésben bekövetkezett 
balesetek, halálesetek megelőzése érdeké-
ben fi gyelemfelhívó ábrák készültek, hogy 
ráébresszék a fi atalokat, az internetes tet-
szésnyilvánítások vagy a vicc kedvéért nem 
érdemes magas feszültségű vezetékre mász-
ni, érkező vonat előtt pózolni vagy vezetés 
közben szelfi zni. 

Sajnálatos módon hazánkban is folyamatosan 
nő az amatőr fotósokkal történő balesetek szá-
ma. Súlyos sérülések és halálesetek is előfordul-
tak magyar fi atalok körében, akik egy rosszul 
megválasztott helyen akartak fotót készíteni 
magukról. Bármennyire is menőnek tűnik egy 
szelfi , sokkal többet veszíthet vele bárki, mint 
az a néhány plusz lájk, amit bezsebelhet vele. 

Bátor vagy, esetleg vakmerő? Ugye Te nem 
kockáztatnád az életed, testi épséged egy 
 „tökéletes szelfi ért”? 

A döntés a Te kezedben van!

Segélyhívó számok: 107, 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály


