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AZ ASZÓDI ADVENTI KOSZORÚ KAPTA 
A LEGTÖBB SZAVAZATOT 
Megnyerte a Caféblog nevű internetes portál Magyarország legszebb 
adventi dekorációja címmel meghirdetett versenyét városunk adventi 
koszorúja. A megmérettetésen olyan városokat sikerült megelőzni, mint 
Miskolc, Hódmezőváráshely, Szentendre és Gödöllő. 

A szökőkút peremére tervezett hat méter át-
mérőjű adventi koszorút – amelynek első gyer-
tyája november 27-én ökumenikus istentiszte-
let keretében került meggyújtásra – a Berkesi 
család készítette és ajánlotta fel a városnak. A 
dísz megálmodói elmondták, a koszorú alap-
anyagául három darab hatméteres ezüstfenyő 
ágai szolgáltak. A váz elkészítéséhez 600 méter 
hosszú acélsodronyt használtak fel, az ágakat 
pedig 300 darab kötözővel rögzítették. A de-
koráció készítésekor igazi összefogás mutat-
kozott, többen ajánlkoztak, hogy segítenek az 
apó dobozocskákat rögzíteni, akadt, aki forró 
teával vagy borral szolgált. 

A versenyfelhívásra Sztán István polgármester 
bukkant rá, és a készítőkkel történt egyeztetést 
követően élt a lehetőséggel, benevezte a koszo-
rút.  Az internet közönségének mintegy két 
hete volt a szavazásra. A sokaknak tetsző ízléses 
dekoráció végig vezetve végzett az első helyen 
1203 szavazattal, megelőzve Hódmezővásár-
hely ( 981) és Újszász (622) díszét. Bár az aszódi 

pályaműre nemcsak helybeliek szavaztak, borí-
tékolható, hogy a legtöbb voks mégiscsak váro-
sunkból és a Galga mente településeiről érkezett. 

Az első helyezés nemcsak erkölcsi elismerést 
jelentett. A Caféblog ugyanis megajánlotta az 
aszódi önkormányzatnak egy fotósorozat és a 
városról szóló ismertető megjelentetését – ez 
január első napjaiban napvilágot is látott – , a 
blog készítője pedig a nyár folyamán személye-
sen is el szeretne jönni Aszódra, mivel szemé-
lyesen még soha nem járt itt. 

Az aszódi adventi koszorú gyertyáinak fényei 
január 6-án, Vízkereszt napján, ugyancsak egy 
kis ünnepség keretében aludtak ki. A rendez-
vényen – amelyen a Városi Nyugdíjasklub Ha-
gyományŐrző Csoportja és a Stellaria Media 
Női Kar mellett Kegye János pánsípművész 
személyében sztárvendég is fellépett – Sztán 
István polgármester megerősítette, ezentúl 
minden esztendőben állítanak adventi koszo-
rút a főtéren, és ha a verseny is hagyománnyá 
válik, az aszódi ékességet benevezik majd.

Nyáron Luther Márton receptje 
alapján készült sört ihatunk 

ASZÓDI NYITÁNY 
A REFORMÁCIÓ 500 ÉVES 

ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A reformáció és a kultúra című 
előadással kezdődött a reformá-
ció 500 éves jubileuma alkalmából 
Aszódon megrendezendő előadás-
sorozat, amelynek házigazdája 
városunk evangélikus egyházköz-
sége. A Gyülekezeti teremben 
tartott rendezvényt Lőrincz Csa-
ba parókus lelkész nyitotta meg, 
majd átadta a szót D Szebik Imre 
nyugalmazott elnök-püspöknek, az 
első alkalom előadójának. A ren-
dezvény kísérő programja Platthy 
György kiállításának megnyitója 
volt. A képek február 15-ig látha-
tók a Petőfi múzeum Galériájában.

(Folytatás az 14. oldalon.)

Még kérdéses, ősszel hol működik a PAMI

AZ ÁLLAMHOZ KERÜLTEK 

AZ ASZÓDI ISKOLÁK IS

December 12-én aláírta az oktatási 
intézmények átadásáról szóló vagyon-
kezelési szerződést Sztán István, váro-
sunk polgármestere és Eich László, a 
Dunakeszi  Tankerületi Központ igazga-
tója. A központi döntés értelmében az 
alapfeladat ellátásához, vagyis az okta-
táshoz tartozó minden vagyontárgy és 
létesítmény működtetése január 1-től  
a tankerületek feladata lett. A Csen-
gey utcai épületben működő Gyerme-
kétkeztetési Intézmény továbbra is az 
önkormányzathoz tartozik majd.

(Folytatás a 4-5. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

170/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat- az 
egészségügyi alapellátásban Aszód I. 
körzetben működő  fogorvos – feladat-
ellátási  szerződés jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 
a PillaDent Fogászati Kft . (székhely: 2173 
Kartal, Bocskay u. 11., cégjegyzékszám: 13-
09-153144, adószám: 23760035-2-13) képvi-
seletében Dr. Szűcs Zsófi a Eszter ügyvezető 
igazgató és fogászati alapellátást személye-
sen biztosító fogorvossal az aszódi  I. számú 
fogorvosi körzetvonatkozásában területi el-
látási kötelezettséggel fogorvosi alapellátás 
biztosítására a határozat melléklete szerinti 
tartalommal.

172/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat 
Aszód Városi Kulturális Központ 2017. évi 
munkatervéről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja az Aszód Városi Kulturális 
Központ 2017. évi munkatervét jelen határozat 
melléklete szerint.

173/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat - 
együttműködési megállapodás kötésre 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező az Aszód Városért Alapítvánnyal kö-
tendő együttműködési megállapodást jóvá-
hagyja. 

174/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat-
önkormányzati használatba adási 
szerződés  jóváhagyásáról az Aszód Város 
Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 
364 hrsz. ingatlan vonatkozásában
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Aszód Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló Mély u. 364 hrsz. ingatlant 
a melléklet szerinti szerződéssel az Aszód Vá-
rosért Alapítvány (2170 Aszód, Szabadság tér 
9. használatába adja jelen határozat mellékle-
tét képező „Használatba adási szerződés”-ben 
foglaltak alapján, azzal hogy a használatba 
adási szerződés 11) pontjába kerüljön be a kö-
vetkező mondat:

„a Felek megállapodnak, hogy 2017. I. félév-

ben  Átvevő a  harmadik fél  által szervezett al-
kalmi  rendezvények során felmerülő költségei 
fedezetére az 1-2 órára 6.000,- Ft/óra díjat, a 3. 
órától 4.000,- Ft/óra  díjat számolhat fel.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a használatba adási szerződés aláírá-
sára.

175/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat-
településszerkezeti terv és Helyi Építési 
Szabályzat módosítására beérkezett 
tervezői ajánlatokról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az „Aszód Településszerkezeti Tervének és 
Helyi Építési Szabályzatának módosításához 
szükséges tervek elkészítése” tárgyú ajánlati 
felhívásra 2016.11.30-án beérkezett ajánlatok 
közül Völgyzugoly Műhely Kft . (2083 Soly-
már, Bimbó u.20.): ajánlatát ítéli a legkedve-
zőbbnek.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ajánlatban foglaltaknak megfelelő tartalmú 
szerződést ajánlatadóval kösse meg 6.900.000 
Ft+1.863.000 Ft ÁFA = 8.763.000 Ft értékben.

Az elvégzendő tervezési munka fedezete a 
166/2016. (XI.17.) ÖKT sz. határozatnak is 
megfelelően 2017. évi önkormányzati költség-
vetésbe kerüljön betervezésre.

176/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat-
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2017. I. félévi munkaterve 
megállapítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta és a határozat mellékletében 
foglaltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testü-
let 2017. I. félévi munkatervét.

177/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat-a 
Dunakeszi Tankerületi Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződés és megállapodás 
jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Csengey Gusztáv  
Általános Iskola és Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola állami működtetésbe és va-
gyonkezelésbe vétele érdekében szerződést köt 
a Dunakeszi Tankerületi Központtal.

Felhatalmazza a Polgármestert az állami 
működtetésbe vételről szóló megállapodás és a 
vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint 
a szükséges intézkedések megtételére.

178/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat-a 
Ceglédi tankerületi Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződésről és 
megállapodásról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye állami 

2016. december 8.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
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működtetésbe és vagyonkezelésbe vétele ér-
dekében szerződést köt a Ceglédi Tankerületi 
Központtal.

Felhatalmazza a Polgármestert az állami 
működtetésbe vételről szóló megállapodás és a 
vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint 
a szükséges intézkedések megtételére.

179/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat-a 
KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 
pályázat benyújtására az önkormányzati 
ASP rendszerhez történő csatlakozás 
fi nanszírozásához
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
KÖFOG-1.2.1- VEKOP-16 kódszámú kiírásra 
az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozás fi nanszírozása érdekében.

1) A képviselő-testület annak érdekében, 
hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. §-ában, illetve az önkormányza-
ti ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) 
Korm. rendeletében meghatározottak szerint 
- az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, 
felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 
jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormány-
zati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" 
című felhívás alapján a jegyző közreműködé-
sével legfeljebb 7 millió Ft pályázati támoga-
tásra nyújtsa be a pályázatot.

2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozás érdekében a szükséges intézkedé-
seket tegye meg, illetve készítse el a pályázati 
dokumentációt.

3) A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy

a) a jegyző által előkészített pályázati doku-
mentáció ismeretében meghatározza a pályá-
zattal igényelt támogatás összegét,

b) a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja.

180/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat- 
a 24/2015.(II.19.) ÖKT számú és a 
103/2016.(V.31.) ÖKT számú határozatok 
visszavonásáról, valamint a 98/2016.(V.31.) 
ÖKT számú határozat módosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a 24/2015.(II.19.) ÖKT számú és a 
103/2016.(V.31.) ÖKT számú határozatok vissza-
vonásáról, valamint a 98/2016.(V.31.) ÖKT szá-
mú határozat módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza,

1) Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy24/2015.(II.19.) 

ÖKT számú határozatát visszavonja
2) Aszód Város Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy dönt, hogy103/2016.(V.31.) 
ÖKT számú határozatát visszavonja

3) Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 98/2016. 
(V.31.) ÖKT határozatának 1. pontjában az 
1239/2/A/7 hrsz.-ú, természetben Hatvani 
út 1. fszt. 3. szám alatti lakás értékesítési árát 
10.000.000 Ft-ban állapítja meg.

– A Pályázati felhívásba az 1239/2/A/7 
hrsz.-ú, természetben Hatvani út 1. fszt. 
3. szám alatti lakás esetében be kell építe-
ni, hogy az induló ártól eltérő magasabb 
összegű ajánlatot érvényesen akkor lehet 
tenni, ha az az induló ár plusz 2 %-a,  azaz 
kettőszáz ezer forintonként emelkedik az 
ajánlat összege.

4) Aszód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 98/2016. 
(V.31.) ÖKT határozatának 1. pontjában az 
1239/2/A/8 hrsz. alatti, természetben Hatvani 
út 1. fszt. 4. szám alatti lakás értékesítési árát 
2.200.000 Ft-ban állapítja meg. 

– A Pályázati felhívásba az 1239/2/A/8 
hrsz. alatti, természetben Hatvani út 1. fszt. 
4. szám alatti lakás esetében be kell építe-
ni, hogy az induló ártól eltérő magasabb 
összegű ajánlatot érvényesen akkor lehet 
tenni, ha az az induló ár plusz 2 %-a, azaz 
negyvennégy ezer forintonként emelkedik 
az ajánlat összege.

181/2016.(XII.08.) ÖKT sz. határozat-
jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2016. november 17-én hozott 164., 166., 
167., számú határozatok alapján a lejárt határ-
idejű Képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

MÁRCIUS VÉGÉIG IGÉNYELHETŐ 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁS  

Jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 71.250 Ft-t és a tűzifa beszerzéséről más módon 
nem tud gondoskodni. (2016.12.09-n a jövedelemhatárt megemelte 
a Képviselő-testület).

A kérelmet írásban kell benyújtani. A szociális rászorultság elbírálásához csatolni kell hoz-
zá a jövedelmek igazolását, és a lakással kapcsolatos-, valamint egyéb rendszeres kiadások 
dokumentumait.

A kérelem nyomtatvány letölthető az aszod.hu oldaláról, vagy személyesen kérhető a Jegy-
zői Iroda Szociális ügyintézőjétől.

Kihűlés és fagyhalál veszélyeztetettségének, kritikus élethelyzet észlelése esetén az azt ész-
lelő jelzőrendszer és a Szociális Kerekasztal tagjainak javaslata alapján a szociális célú tűzifa 
juttatás iránti eljárás hivatalból is indulhat, ebben az esetben el lehet tekinteni a rendeletben 
meghatározott feltételektől.

A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a Szociális Kerekasztallal 
egyeztetést kell tartani. A kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik.
2016.09.01-2016.12.31 között 31 család igényelt és kapott családonként 5q tűzifát (összesen 

155 q került kiszállításra).

KÖSZÖNET AZ ASZÓDIAKÉRT 
SZOLGÁLÓKNAK! 

Ebéddel egybekötött évérté-
kelő értekezletet tartott váro-
sunk polgármestere az Aszódi 
rendőrőrs, az Aszódi Kataszt-
rófavédelmi Őrs, az aszódi 
Mentőállomás munkatársainak 
és a város háziorvosainak. 

A közös összejövetelen Sztán István va-
lamennyi érintettnek megköszönte a 
munkáját, majd ajándékkosarat nyújtott 
át Kaszás Zoltánné polgári alkalmazott-
nak, Kozjár Richárd rendőr őrmester-
nek, Imre Zoltán és Kiss Ferenc tűzoltó 
főtörzsőrmestereknek, Kinka Attilának, 
és Nemecz Attilának, az aszódi Mentőál-
lomás dolgozóinak. A jutalmazottakat 
feletteseik javasolták jutalomra.
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Helyi élet

A megállapodás értelmében átadásra került a 
pedagógus személyi állomány és  a fenntar-
táshoz szükséges valamennyi vagyoni elem. 
2017. január 1-től ugyancsak a tankerületi 
központ foglalkoztatotti állományába kerül-
tek azok a munkavállalók, akik a köznevelési 
intézmény működtetését, illetve a működte-
téshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 
látják el. A Polgármesteri Hivatal személyi 
állományából 8 fő takarítónak lett munkál-
tatója a tankerületi igazgatóság. Korábban 
többen megfogalmazták azon aggályukat, 
lesz-e módja az önkormányzatoknak, illetve 
egyéb szervezeteknek használni az iskolákat 
rendezvények helyszínéül. Szerencsére az 
aggodalom fölöslegesnek bizonyult, ugyanis 
jogszabály biztosítja, hogy az önkormányzat 
a tankerületi központ vagyonkezelésében 
lévő saját tulajdonú ingatlant polgármesteri 
hatáskörben kötendő külön megállapodás 
alapján önkormányzati, helyi közösségi és 
kulturális rendezvények lebonyolítása céljá-
ból ingyenesen használhassa. 

Az önkormányzat a Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola tekintetében kezdeményez-
te az osztott épülethasználat megszüntetését. 
Mint köztudott, a művészeti iskola a Művelő-
dés Háza épületében működik, csakúgy, mint 
az Aszód Város Kulturális Központ. Az ön-
kormányzati kezdeményezéssel kapcsolatban 
az EMMI legkésőbb 2017. május 31-ig döntést 
hoz, ennek értelmében a PAMI általt használt 
ingatlan részre a város 2017. augusztus 31-ig 
kötött szerződést a tankerülettel. 

A vagyonkezelési jog addig illeti meg a tan-
kerületi központot, amíg az adott ingatlan-
ban a köznevelési közfeladatot ezen szervezet 
látja el. 

Nemcsak a dunakeszi, hanem a ceglédi tan-
kerülettel is szerződést kötött az önkormány-
zat, mégpedig a Pest Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Aszódi Tagintézménye tárgyában. 
Ennek működtetése ugyancsak állami feladat-
tá vált.  Ennek okán az önkormányzat intéz-
ményrész a Ceglédi Tankerületi Igazgatóság 
ingyenes vagyonkezelésébe került.  

R. Z.

Még kérdéses, ősszel hol működik a PAMI

AZ ÁLLAMHOZ KERÜLTEK AZ ASZÓDI ISKOLÁK IS
December 12-én aláírta az oktatási intézmények átadásáról szóló vagyonkezelé-
si szerződést Sztán István, városunk polgármestere és Eich László, a Dunakeszi  
Tankerületi Központ igazgatója. A központi döntés értelmében az alapfeladat 
ellátásához, vagyis az oktatáshoz tartozó minden vagyontárgy és létesítmény 
működtetése január 1-től  a tankerületek feladata lett. A Csengey utcai épü-
letben működő Gyermekétkeztetési Intézmény továbbra is az önkormányzathoz 
tartozik majd.         (Folytatás az 1. oldalról.)

Nagy meglepetés számomra, hogy az évekkel korábbi -bevallom nem túl pozitív- hivatali ügy-
intézési tapasztalataim szöges ellentétét tapasztaltam immáron sokadjára mind a szakmaiság, 
mind az emberség, mind az ügyfélközpontúság kérdésében.

2016 nyarán már sikerült dr. Ballagó Katalinnal megoldanunk az építési engedély hosszab-
bításunkat két nap alatt, mely rekord időnek számít az ügyintézési határidők fi gyelembevéte-
lével!!!

Annak ellenére, hogy igen későn (dec. 23-án) jeleztem Polgármester úr felé a rám vonatkozó év 
végi beadási határidőt, mindannyiuk segítőkészségének köszönhetően sikerült megoldaniuk az 
ügyet időben, így határidőre be tudtam nyújtani a kért iratokat az aszódi OTP felé.

Tényleg csak elismeréssel tudok szólni Önökről, a munkájukról, az elhivatottságukról, a se-
gítőkészségükről, mely arra enged következtetni, hogy a nehézségek ellenére komolyan veszik 
a munkájukat és az aszódi polgárok elégedettsége fontos az Önök számára. Megelégedéssel 
tölt el, hogy ilyen városvezetése van Aszódnak.

Köszönöm támogató együttműködésüket, kívánok Önöknek sikerekben, eredményekben 
és elismerésekben gazdag boldog új esztendőt.

Tisztelettel:
Juhászné Kovács Edit

OLVASÓI LEVÉL
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony 
és Jegyzői Osztályvezető Asszony!

Köszönetemet szeretném kifejezni a polgármesteri hivatal munkatár-
sai számára, hogy év végi szabadságuk ideje alatt segítettek megol-
dani az építéshatósági ügyintézést számomra, mellyel kapcsolatban 
külön szeretném kiemelni Csáky Júlia és dr. Demeter-Bankó Nikolett 
segítőkész hozzáállását.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Január 
28-29.: dr. Márton János (30) 400 9819  

Február:
4-5.: dr. Szőke Zsolt (20) 956 6529
11-12.: dr. Németh Mihály (30) 275 4718
18-19.: dr. Fodor Sándor (20) 446 0938
25-26.: dr. Dobos László (20) 925 3824
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A Dunakeszi Tankerületi Központ 2017. janu-
ár 1-jétől látja el a működtetői feladatokat az 
állami fenntartású köznevelési intézmények-
ben. Ez Aszódon a Csengey Gusztáv Általános 
Iskolát és a Podmaniczky Alapfokú Művészeti 
Iskolát érinti. A Tankerület az elmúlt fél év so-
rán nagy fi gyelmet fordított arra, hogy a fenn-
tartói feladatok mellett az épületek működte-
tésével kapcsolatos teendőkre is felkészüljön.

– Tudom, hogy átvétel előtt Ön személye-
sen végigjárta az épületeket.   Véleménye 
szerint milyen állapotban van a két épület, 
szükséges e rajtuk tűzoltó munkát végezni?
– Az aszódi iskolaépületek közül elsősorban 
a Csengey iskola két épületén szükséges ki-
sebb-nagyobb beavatkozást tennünk. A Csen-
gey utcai épület tornaterme például az elmúlt 
évek beázásai miatt rendkívül rossz műszaki 
állapotban van, és megítélésünk szerint a la-
pos tető vízelvezetésének kérdése is megoldást 
igényel.

– A következő időszakban nyílik-e mód fej-
lesztésekre? 
– A Tankerület 2016 őszén a működtetés 
átvételével érintett mind a húsz településen 
szakemberek bevonásával mérte fel az iskola-
épületek állagát, és tíz szempont szerint osztá-
lyozta őket. Az eredmények alapján beavatko-
zási sorrendet állítottunk fel az egyes épületek 
tekintetében, melyről konzultáltunk az érin-
tett intézményvezetőkkel is. Így egy progra-
mozott fejlesztést tudunk megvalósítani az ál-
talunk működtetett intézményekben, melyhez 
a forrásokat biztosítani tudja a Tankerület.

– Aszódon sajátos a Podmaniczky Zeneis-
kola helyzete, ugyanis jelenleg olyan épület-
ben működik, amely nem kerül át Önökhöz.  
Teremtődik-e ezzel kapcsolatban új – vagy 
inkább tiszta – helyzet, vagyis előfordul-
hat-e, hogy a zeneiskola a közeljövőben má-
sik épületbe költözik?
– A Zeneiskola elhelyezésére szolgáló épület-
rész az átadás-átvételi megállapodásban rög-
zítetteknek megfelelően a Tankerület vagyon-
kezelésébe került, így annak helyzete jelenleg 
megoldott. Az iskola másik épületbe elköltö-
zése miniszteri döntést igényel, melynek elő-

készítését jelenleg senki nem kezdeményezte 
hivatalosan a Tankerületnél.

– Városunkban  sajnos elég kevés a közös-
ségi tér, a település sok rendezvényét a Csen-
gey iskola aulájában, illetve tornatermében 
tartotta. Megmarad-e ez a lehetőség a ké-
sőbbiekben is az önkormányzat számára?
– A jogszabályok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy az iskolák továbbra is helyt adjanak 
közösségi rendezvényeknek, városi ünnepé-
lyeknek. Ilyen irányú megkeresés esetében a 
Tankerület továbbra is biztosítani fogja a hely-
színt a hagyományos rendezvények számára.

– Nemcsak az önkormányzat, hanem a civil 
szervezetek is használták az iskola épületeit, 
sportpályáját. Ők innentől kezdve milyen 
feltételekkel használhatják ezeket?
– A Tankerület – a létesítménygazdálkodási 
szabályzatában megfogalmazott elvek fi gye-
lembe vételével – a civil szervezetek számára 
is biztosítani fogja az iskolaépületek és a sport-
pályák használatának lehetőségét.

– Az iskola épületében jelentkező problé-
mák hibaelhárítását – a gyorsaság érdeké-
ben  – korábban helybeni szakemberek ol-
dották meg.  Hogyan fog ez a továbbiakban 
történni? 

– A Tankerület a Csengey iskola mindkét 
telephelyére saját karbantartó felvételét enge-
délyezte, így az eddigi központosított hibael-
hárítás helyett az intézmény saját szakemberei 
tudják megoldani az egyszerűbb hibák kijaví-

tását és a folyamatos karbantartást. Az ő kom-
petenciájukat meghaladó problémák megol-
dására, illetve szakipari munkák ellátására a 
Tankerület karbantartási keretszerződést köt 
helyi vállalkozóval.
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FOLYTATÓDIK A HATVANI KÓRHÁZ 
ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓJA 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által 
kiírt pályázat keretein belül „Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőin-
tézet Nővérszállójának teljes körű energetikai korszerűsítése” című, 
KEHOP-5.2.10-16-2016-00065 azonosítószámú projekt keretében 
összesen 92 200 754 forint európai uniós támogatás révén valósul 
meg az Intézmény nővérszálló épületének homlokzati hőszigetelése, 
nyílászárók cseréje valamint a lapostető felújítása.

AHOGY A DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT 
VEZETŐJE LÁTJA
Az aszódi iskolák átadásával, illetve azok további működtetésével kap-
csolatban számos kérdés felmerült. Mindezeket  igyekeztük egy cso-
korba gyűjteni, majd elküldtük Eich Lászlónak, a Dunakeszi Tankerületi 
Központ igazgatójának, aki az alábbi válaszokat küldte, egy rövidke kis 
bevezetővel az elején. 

KÖLTÖZIK 
A KÖZPONTI 

ORVOSI ÜGYELET 
Január 22-én megkezdődik a 
Szakorvosi Rendelőintézet te-
rületén működő orvosi ügyelet 
épületének rekonstrukciója. E 
naptól kezdve a betegeket az 
orvosi ügyelet működése alatt 
– vagyis hétköznap 16-tól más-
nap reggel 8-ig, hétvégén pedig 
péntek 16 órától hétfő reggel 8 
óráig – a Kossuth Lajos utca 84. 
szám alatti háziorvosi rendelő-
ben fogadják, illetve látják el. 

Ezzel párhuzamosan elindul a Tüdőbe-
teg Gondozó Intézet átköltöztetésének 
előkészítése is. Mint ismeretes, ez az 
egészségügyi objektum  a továbbiakban 
a Szakorvosi Rendelőintézet egy külön 
szárnyában működik majd. 

Ehhez kapcsolódó hír, hogy január 19-
én lapunk nyomdába kerülésekor saj-
tótájékoztató keretében jelentették be a 
hatvani Albert Schweitzer kórház további 
rekonstrukciójának megkezdését, amely-
nek része az aszódi Szakorvosi Rendelőin-
tézet energetikai fejlesztése is. A munkák 
várhatóan kora tavasszal indulnak be.  
Természetesen a rekonstrukció alatt is 
fogadják a betegeket, bár az előfordulhat, 
hogy egyes rendelésekre nem a megszo-
kott helyen és időpontban kerül sor.
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Iskolai élet

Iskolánk második alkalommal is elnyerte az 
Ökoiskola címet. Ezt a címet azon iskolák szá-
mára hozták létre, melyek átgondoltan foglal-
koznak a fenntarthatóság gyakorlati megva-
lósításával. Iskolánkban kiemelten kezeljük a 
környezeti nevelés és a fenntarthatóság kérdé-
sét. Igyekszünk tanulóink számára biztosítani 
a tanterven kívüli tanulási formákat, pl. vetél-
kedők, projektek, papírgyűjtés). Megrendezzük 
a tanév rendje rendelet alapján előírt „Fenn-
tarthatóság – környezettudatosság témahete” 
programsorozaton. Előre kell lépnünk az ener-
giaforrásokkal történő takarékosságban és az 
iskola külső és belső környezetének esztétikus-
sá alakításában. Célunk, az egészséges iskolai 
munka feltételeinek megteremtése. 

Iskolánk eredményesen szerepelt a PSG KU-
TATÓK NAPJA programunkkal a „Segítő 
diákok” 2016. évi pályázatán. A pályázat ered-
ményhirdetésére 2016. dec.16-én került sor az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
dísztermében. A díjátadó ünnepséget – már 
hagyományosan – egy kerekasztal-beszélgetés 
nyitotta meg, ahol dr. Varga Attila, az Oktatás-

kutató és Fejlesztő Intézet Iskola- és Módszer-
tanfejlesztő Központ vezetője többek között 
Magyarország nemzetközi helyéről beszélt az 
adományozás kultúrájában. A beszélgetést kö-
vetően sor került a pályázatok ismertetésére a 
díjazottak rövid bemutatóján keresztül. Isko-
lánk Gécziné Pila Erika tanárnő pályázatával 
– ami a hagyományosan évente megrendezés-
re kerülő PSG Kutatók napja programot mu-
tatta be – harmadik helyezést ért el.

A díjazott jó gyakorlatok a Közösségi Szolgá-
lati Portálra is felkerülnek.

Iskolánk tanulói sporttevékenységekben is 
remeke ltek. Decemberben Miskolcon került 
sor a kispályás Floorball Országos Elődöntő 
Diákolimpia megrendezésére. V-VI. korcso-
portos fi ú csapatunk az előkelő 6. helyezést 
érte el, amelyet azért is sikernek könyvelünk 
el, mert ez most először sikerült a fi úknak. A 
csapat tagjai: Juhász Patrik 13.H, Farkas Péter 
12.D, Geiger Antal 10.E, Jónás László 10.E és 
Pető Brendon 10.E osztályos tanulók.

A lányok még ennél is jobban szerepeltek. 
Szintén V-VI. korcsoportban mérkőztek, 
Egerben és III. helyezést értek el, maguk mögé 
utasítva Pécel, Kazincbarcika, Miskolc és Deb-
recen csapatait. A helyosztó mérkőzésen a 
debreceni Tóth Árpád Gimnáziumot legyőzve 
kerültünk fel a dobogóra. 

A csapat tagjai:
• Nagy Boglárka 11.F
• Balogh Ágnes 10.A
• Farcas Bernadett 10.D
• Máthé Alexandra 10.F
• Mátyás Aida Ninetta 9.A
• Soltész Evelin 9.A
Mindkét csapat felkészítő testnevelője, edzője: 
Tóth Marianna

Pályázatot nyújtottunk be az Aszód Ifj úságért 
Alapítványhoz és nyertünk. Az elnyert összeg-
ből verseny fl oorball ütőket vásároltunk, me-
lyet a versenyeken már használtak tanulóink.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget és a pozitív 
elbírálást a Kuratóriumnak. 

Az évet ünnepséggel zártuk, ahol iskolánk 
tanulói saját készítésű díszeket tettek az udva-
ron felállított karácsonyfára. Közös énekléssel 
és vidám hangulattal búcsúztunk el egymás-
tól. Karácsonyi ünnepségünkön köszöntöttük 
a 85. születésnapját ünneplő Fajna Miklóst, 
nyugalmazott igazgató urat.

A közeljövő feladatai: a félévzárás, a központi 
felvételi írásbeli lebonyolítása és az Alapítvá-
nyi Bál megrendezése.

Némethné Holló Krisztina
mb. igazgató

SIKEREK A PETŐFIBEN
A 2016. december 1-i Label France Education kitüntetés átvétele és az 
emlékplakett avatás után további sikerek érték az iskolát.
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Adomány

A Kistérségi Gondozási Központ koordinálá-
sában hat helyszínen: az aszódi egyházi gyü-
lekezetekben és a két középiskolában gyűjtöt-
ték a dobozokat. A legtöbb csomag  ezúttal 
is az evangélikus gimnáziumból érkezett, 
ahonnan egyébként – lásd külön cikkünket 
– kárpátaljai magyar gyermekeknek is indí-
tottak szállítmányt. 

A karácsony előtti adományozás az évek 
során hagyománnyá vált Aszódon, amit 
az is igazolt, hogy a jótékonykodók szin-
te maximálisan alkalmazkodtak a kívá-

nalmakhoz, és jó minőségű, a dobozra írt 
korosztálynak megfelelő meglepetéseket 
csomagoltak. Danó Péterné, az intézmény 
szociális asszisztense lapunknak elmondta, 
annak is örültek, hogy egyre kevesebb do-
bozt ragasztanak le:  ezeket ugyanis az elő-
írásoknak megfelelően ellenőrzik, mielőtt 
az ajándékozottakhoz kerülnek.  Ebben  a 
munkában nagy segítséget jelentettek azok 
a középiskolás diákok – szám szerint tizen-
ketten – akik közösségi szolgálatként vállal-
ták ezt a feladatot. 

Az ajándék dobozok többsége ezúttal is 
aszódi gyermekekhez került, de jutott belőle 
kartali, domonyi és bagi rászorult családok-
hoz is. 

A cipősdobozokon túl jónéhány család kará-
csonyra élelmiszercsomagot is kapott ugyan-
csak a Kistérségi Gondozási Központ Koordi-
nálásában. 

Az intézmény családgondozói ebben az idő-
szakban fokozottan felügyelnek azon idősek-
re, akik élnek a házi segítségnyújtás adta lehe-
tőséggel, egyben kérik azokat, akik úgy érzik, 
segítségre szorulnak, merjenek jelentkezni. 
Bár a munkatársak igyekeznek feltérképezni 
minden rászoruló, egyedülálló embert vagy 
családot, így is előfordul, hogy valaki kimarad 
ebből. Jó példa erre az a polgár, aki karácsony 
előtt egy nappal kopogtatott be hozzájuk az aj-
tón, hogy neki sem tűzifája, sem élelme nincs 
már. Szerencsére az utolsó pillanatban sikerült 
a hiányt orvosolni, így végül neki is emberhez 
méltó karácsonya lehetett. 

R. Z.

Sok gyermeknek ez jelentette a Karácsonyt 

AJÁNDÉKOK CIPŐSDOBOZBÓL 
Tavaly novemberben is meghirdetésre került az Egy cipősdoboznyi sze-
retet akció. Az immáron a jól bejáratott csatornákon keresztül zajlott 
jótékonysági sorozat keretében ezúttal 469 cipősdoboz telt meg aján-
dékokkal, édességekkel. A gondosan becsomagolt dobozokat még kará-
csony előtt átvehették azok a gyerekek, akiknek nagy valószínűséggel 
„csak” ezek kerültek a család karácsonyfája alá.   

Az iskola mintegy 10 éve vesz részt a jóté-
konysági akcióban. A diákok és szüleik szí-
vesen segítenek a rászoruló családoknak, így 
ezúttal is hamar összegyűlt több mint 400 

ajándékcsomag. Ebből 200 darabot a moldvai 
csángó magyar gyermekek karácsonyfája alá 
juttattak. A gimnázium hat fős tanári csapata 
dr. Roncz Béla igazgató vezetésével 2016. de-

cember 19-én adta át négy falu – Lábnyik, 
Magyarfalu, Somoska és Pokolpataka – ma-
gyar házában megjelent csángó gyermekek-
nek a diákok által összegyűjtött ajándéko-
kat. Egy-egy cipős doboz 1000–1500 forint 
értékű édességet és a korosztálynak (óvodás, 
alsós vagy felsős) megfelelő játékot és köny-
vet tartalmazott.) A szállítmánynak továb-
bi része volt közel 500  darab  gyermekruha, 
három mázsa száraztészta, kristálycukor és 
rizs itt, amit az ottani rászoruló családoknak 
osztottak szét.

SEGÍTŐ KÉZ A MOLDVAI CSÁNGÓ 
ISKOLÁSOKNAK IS 
A legutóbbi cipősdoboz akció sikerét látva az Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium vezetősége úgy döntött, nem-
csak aszódi gyermekeknek juttat ajándékokat, hanem a moldvai csángó 
gyerekeknek is. 
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Környezet

A megszólaltatott szakemberek szerint a 
háztartási szilárd tüzelés sokkal nagyobb 
mértékben járul hozzá a magyarországi lég-
szennyezéshez, mint a közlekedés.  A  baj ott 
gyökerezik, hogy a vegyes tüzelést választó 
háztartások jelentős része rossz minőségű – 
vizes fa, lignit – fűtőanyagot használ. Még en-
nél is nagyobb gond, hogy sokan – hivatkoz-
va a kevés jövedelmükre – a háztartásukban 
keletkezett hulladékot is tűzre vetik, amelyek 
égése során rengeteg nagyon  káros anyag ke-
rül a levegőbe. Különösen az ultrafi nom káros 
részecskék veszélyesek, amelyek miatt jelezte a 
vizsgálat, Pekingben jobb lehet a levegő adott 
esetben, mint Bódvaszilason.  

A cikkek szerint az sem visszatartó erő, hogy  
a szemétégetés mind a szabadban, mind a kály-

hában tilos. A szomszédok nem emelnek szót, 
ha emiatt erős füst gomolyog a kéményekből, a 
tettenérés meg szinte lehetetlen. 

A településeken a helyi adottságok a fűtési 
megoldásokban is tetten érhetők. Bükkáb-
rányban szinte mindenki lignittel fűt, mivel 
a Mátrai Erőmű ott lévő bányája miatt a he-
lyiek olcsón jutnak lignithez, amely az egyik 
legrosszabb fűtőanyag. Fűtőértéke alacsony, 
elégésekor pedig rengeteg káros anyag jut 
a levegőbe A szakemberek szerint ezt csak 
erőművekben szabadna használni, ahol a füst  
többféle szűrőberendezésen megy keresztül.  
Besenyőtelken bálás ruhával fűtenek, mert 
a közelben egy használtruha-válogató mű-
ködik. A szakemberek szerint az emberek 
nincsenek tisztában, mennyire veszélyes a 
szemét-és ruhaégetés. Az vezérli őket, hogy 
legalább van mivel fűteni. A kistelepüléseken 
a jó megoldás  a központi távfűtés kialakítása 
volna, ám erre egyelőre kevés helyen van erre 
szándék, anyagi lehetőség meg még kevesebb. 
A 2008-as gazdasági válság miatt rengetegen 
álltak vissza a vegyestüzelésre, mert a gáznál 
jóval olcsóbban lehet fához, szénhez jutni. A 
válság elmúlt, a jóval környezetbarátabb fű-
tésre való visszaállás elmaradt, amit az ada-
tok jól igazolnak.  A kétezres évek első felé-
ben 102 és 125 köbméter között ingadozott az 

éves fogyasztás háztartásonként, a 2010 utáni 
időszakban 70 és 90 közé csökkent a meny-
nyiség. Tavaly 79 köbméter volt az átlagos 
gázfogyasztás évente.  Ugyanakkor az eladott 
tűzifa és a lignit mennyisége folyamatosan 
növekedett, és a folyamat -ha lassult is – to-
vább tart. Az aszódi Tüzép telep tájékozta-
tása szerint ugyanez a tendencia mutatkozik 
a Galga mentén is.  A tűzifa ára ugyan egy 
ideje folyamatosan emelkedik, de továbbra is 
sokan választják, és van kereslet a minőségi 

szénre és a gyenge lignitre is. A szakemberek 
azt mondják, fontos volna az is, hogy a kazánt 
kezelők megtanuljanak helyesen fűteni, mert 
ezzel is lehetne csökkenteni a károsanyag ki-
bocsátást. Hogyan kell fűteni?  Szerintük így 
kell helyesen tüzet rakni: 

A kellően száraz, 20 százalék alatti hasábfa 
esetén  a nagyobb hasábokat tegyük keresztbe 
a kályhába vagy kazánba.
• A levegőáramlás miatt hagyjunk kellő 

távolságot a hasábok között.
• A puha fából (például fenyőből) és gyújtós-

ból álló „begyújtó egységet" tegyük a rakás 
tetejére, majd gyújtsuk meg.

• Ezzel a módszerrel a tűz felülről lefelé 
terjed, a láng nem hűl le, így tökéletesebb 
az égés, a berakott fa pedig fokozatosan 
ég el.

• Azért nem jó alulról meggyújtani a ra-
kást, mert akkor a láng az összes berakott 
fán végigfut, de közben nem tud felmele-
gedni. Így később éri el a környezetkímé-
lő, jó hatásfokú égéshez szükséges magas 
hőmérsékletet, ráadásul a lassabb indulás 
után majdnem egyszerre bomlik el az 
összes fa.

Forrás: 
internet, index, origo

A szakemberek szerint rosszul fűtünk 

SZÁLLÓ POR, ELSZÁLLÓ EGÉSZSÉG? 
Megdöbbenést keltett a minap a Levegő Munkacsoport által végzett 
felmérés. Szakembereik Heves és Borsod-Abaúj-Zemplénben végeztek 
vizsgálatokat, és arra a következtetésre jutottak,  hogy hazánk általuk 
ellenőrzött részén a fűtési szezon idején szennyezettebb a levegő, mint 
Kína fővárosában, Pekingben. A témával számos internetes portál is 
foglalkozott. A cikkekből kiderült, Magyarországon évente több, mint 9 
ezren halnak meg bizonyíthatóan a légszennyezés miatt. 
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Helyi élet

Tavaly akkora érdeklődés mutatkozott a ren-
dezvény iránt, hogy az aula és az emeleti termek 
helyett a tornacsarnokot kellett berendezni hely-
színként. Idén ismét itt fogadják a vendégeket.   

Az iskola a báli bevételekből több éven ke-
resztül a tehetséges, illetve hátrányos helyze-
tű tanulók tanulmányait támogatta ösztöndíj 
formájában. Tavaly a szabadidős pihenő-ját-
szó parkot fejlesztették tovább, és az idei 
bál bevételét is erre szeretnék fordítani. Így 
megépülhet például a pagoda, amely alatt a 
gyerekek meghúzódhatnak majd a nap elől, 
és kulturált körülmények között játszhatnak, 
beszélgethetnek, amíg kivárják a tömegköz-
lekedési eszköz indulási időpontját, illetve 
amíg nem jön értük a szülő.  

A bált február 25-én tartja az egyházi  gimná-
zium. A vacsora árát is tartalmazó belépőjegy 
ára 5.000 Ft. Az 1000 Ft-os támogatójegy vá-
sárlásával azok is támogathatják a rendezvényt, 
akik a bálon nem kívánnak részt venni, de az 
iskola céljával egyetértenek.  A műsort ezúttal is 
az iskola jelenlegi és volt növendékei adják majd. 

A bállal kapcsolatban érdeklődni az intéz-
mény központi számán (28  400-611) vagy a 
(+36) 20 8244 654-es mobilszámon lehetséges. 

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma ugyancsak  jótékonysági bált ren-
dez, amely 2016. február 18-án szombaton 19 

órakor kezdődik. A rendezvénynek ebben az 
intézményben is nagy hagyománya van, a tava-
lyi bál bevételét a szabadidős és kulturális prog-
ramok megvalósítására fordította az iskola.  

Az idei bál .amelyet a Szülői Munkaközös-
ség, az iskola vezetése és az Alma Materért 
Alapítvány közösen rendez – belépőjének 
ára személyenként 3.500 Ft, páronként pedig 
6000 Ft-ba kerül. Az összeg a vacsora árát is 
tartalmazza. A befolyt pénz az Alma Mate-
rért Alapítvány számlájára kerül. A jótékony-

sági bál idei bevételét digitális tantermek ki-
alakítására, illetve azok fejlesztésére kívánja 
fordítani az iskola. A középiskola 1000 és 
2000 Ft-ot pártoló jegyeket is árul, amelyek 
az iskola titkárságán szerezhetők be. 

Az est folyamán az Alma Materért Alapít-
vány beszámol, hogy mire fordította a szám-
lájára befolyt összeget. A műsor törzsét ezúttal 
is az iskola jelenlegi és volt diákjai adják. A 
részletekről érdeklődni a 28 400-006-os vagy 
a 28 500-545-ös telefonszámon lehet.

BÁLRA HÍVJÁK AZ ASZÓDI KÖZÉPISKOLÁK 
A SZÜLŐKET
Bálozni hívja és várja a szülőket és a nevelőket az Aszódi Evangélikus 
Petőfi Gimnázium, Általános Iskola  és Kollégium, amely immáron kilen-
cedik  alkalommal rendezi meg a Szülők-Nevelők Jótékonysági Bálját. A 
rendezvényt 2009-ben hagyományteremtő szándékkal indította el az 
iskola, remélve azt, szülők és nevelők úgy szórakoznak közösen, hogy 
közben adakoznak egy adott cél megvalósítása érdekében. 

A kapcsolat szorosabbra fűzését mind Aszód 
Város Önkormányzata, mind a Tótmogyorósi 
Helyi Tanács támogatja. A mindkét fél által alá-
írandó okmány szerint a felek a következő terü-
leteken remélnek életképes együttműködést:

• információ és tapasztalatcsere a két iskola 
között,

• oktatási, kulturális, sport és turisztika 
jellegű közös programok szervezése,

• közös tevékenységek szervezése a két iskola 

képviselői részére,
• közös projektek szervezése különböző 

területeken, oktatási jellegű témákban. 

A megállapodás rendelkezik az együttműkö-
dés költségeinek megoszlásáról is. Eszerint a 
szállás és ellátás költségeit a házigazda, míg az 
útiköltség, illetve szállítás költségeit a vendég 
iskola viseli majd. 

Az együttműködési megállapodás hatá-
rozatlan ideig lesz érvényes. 

Az aszódi evangélikus gimnáziumnak je-
lenleg uff enheimi, tisoveci és ipolysági kö-
zépiskolákkal van együttműködési megál-
lapodása. 

R. Z

Újabb együttműködési megállapodást köt az evangélikus gimnázium

ASZÓD TESTVÉRTELEPÜLÉSÉNEK 
KÖZÉPISKOLÁJA LESZ AZ ÚJ PARTNER
Február 3-5. között dr. Roncz Béla vezetésével és Sztán István polgár-
mester részvételével iskolai küldöttség utazik Tótmogyorósra. A látoga-
tás célja, hogy együttműködési megállapodást kössön a tótmogyorósi 
Traian Vuia Műszaki Gimnázium és az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázi-
um, Általános Iskola és Kollégium. 

ÖKUMENIKUS IMAHETET TARTOTTAK 
A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK 
A keresztények egységéért imádkoztak a január 16-án kezdődött 
imahéten a történelmi egyházak felekezetei. Az idei programsorozat 
középpontjában a megbékélés állt.

A Wittenbergből indult reformáció 500. évfordulója alkalmából az Egyházak Világtaná-
csa az imahét anyagának összeállítására a Németországi Keresztény Egyházak Tanácsát 
kérte fel.

A programsorozat általuk választott idei témája a megbékélés volt, mottójaként pedig Pál 
apostol Korintusiakhoz írt második leveléből vett mondat volt: „Krisztus szeretete szoron-
gat minket”.

Forrás:
www.magyaridok.hu
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Óvodai élet

Decemberi visszatekintő

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Az elmúlt év utolsó hónapjában 
óvodánk, a „kacsalábon forgó ékes 
palota” megtelt mézeskalács illat-
tal és gyönyörű karácsonyi díszben 
pompázott. Az érkezőket regge-
lente karácsonyi zene fogadta. A 
gyermekek számára ez a hónap is 
tartogatott sok izgalmat, örömet, 
vidámságot és varázslatot. De-
cemberben hagyomány az óvodai 
adventi vásár. Idén is különleges 
kézműves portékákat készítettek 
az óvónők és szülők, amelyekből a 
városi vásárra is jutott. Köszönjük 
a szülőknek, hogy az árusításban 
aktívan közreműködtek.

December 6.-án a gyermekek sugárzó, mo-
solygós arccal érkeztek. Izgatott várakozás-
sal telt a reggel, hiszen újdonságként nem az 
óvodában, hanem a Főtéren találkozhattunk a 
Mikulással. A Maci csoportos gyermekek ün-
nepi műsorral kedveskedtek a résztvevőknek - 
ezzel is növelték az ünnepi hangulatot – majd 
a csomagot ki bátran, ki félénken, de mindenki 
örömmel fogadta el. 

A Podmaniczky  Alapfokú  Művészeti Is-
kola növendékei idén is csodálatos Adventi 
hangversennyel kápráztattak el bennünket. 
Meglepetés is akadt: a néptánc szakos gyer-
mekek Lucázást mutattak be az óvodások 
nagy örömére. 

Az új esztendő első hetében, Újévi köszön-
tővel a Pillangó csoportos gyermekek kedves-
kedtek minden csoportnak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők eddi-
gi munkáját és a támogatók önzetlen segítségét.

Az óvoda gyermekei és dolgozói nevében kí-
vánunk Boldog Új Évet Mindenkinek:

„Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Adjon Isten bőven,
Az újesztendőben.”

Összeállította: 
Petréné Magyar Mária, 

Karácsonyné Izeli Zsuzsanna óvodapedagógusok, 
Nyíryné Gazdik Andrea intézményvezető

KÖSZÖNET
A Szivárvány Tagóvoda nevelőtestülete 
ezúton is köszönetét fejezi ki támogató-
inak, akik az elmúlt évben adományaik-
kal, felajánlásaikkal segítették munkán-
kat, örömet okoztak a gyermekeknek:

• Gesztiványi Gábor szülő
• Rizsák Krisztián Képviselő Úr
• Kiskosár Élelmiszer üzlet
• SZÓDA Lokálpatrióta Érdekvédelmi 

Egyesület

A Szivárvány Tagóvoda gyermekközössé-
ge és alkalmazottai nevében: 

Nyíryné Gazdik Andrea 
intézményvezető

A nyertes pályázók egyenként 400 000 Ft 
támogatást nyerhetnek el programjuk meg-
valósításához. Tavaly Pest megyében nyári 
szabadidős programsorozat, bölcsőde- és 
óvodafejlesztés, egészségmegőrző és közös-
ségépítő program, szabadidőközpont-fej-
lesztés, kommunikációs előadássorozat és a 
kismamák egészséges táplálkozását támo-
gató projekt kapott támogatást a Tescótól.

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” országos 
pályázatára olyan programokkal nevezhetnek 
a civil szervezetek, amelyek a helyi közössé-
gekben fejtik ki jótékony hatásukat, ott, ahol 
az áruházlánc vásárlói és dolgozói is élnek. A 
pályázat során a végső nyerteseket az áruház-
lánc vásárlói választhatják ki, így valóban a 
közösségek számára legértékesebb törekvések 
valósulhatnak meg a támogatásból.

Az „Ön választ, mi segítünk” pályázatot először 
2016-ban hirdette meg a Tesco európai orszá-
gaiban. A tavalyi pályázat során a cseh, lengyel, 
magyar és szlovák piacon összesen 389 civil szer-
vezet nyert el támogatást, amelyet rászoruló gyer-
mekek, családok, idősek megsegítésére, a környe-
zet védelmére, valamint az oktatás fejlesztésére 
fordítottak. Magyarországon 62 nyertes szerve-
zet egyenként nettó 400 000 forintból valósíthat-
ta meg helyi közösséget támogató projektjét.

A 2016-os pályázaton Pest megyében 8 szerve-
zet nyerte el a támogatást – a legtöbb szavazatot a 
Kisgyerek Alapítvány kapta a vásárlóktól, amely 
„Nyaral a Város” nevű projektjével egyhónapos 
nyári programsorozatot szervezett gyermekek-
nek és felnőtteknek Dabason. A régióban emel-
lett olyan törekvések valósulnak meg a program 
által, amelyekkel bölcsődék és óvodák udvara 
szépült meg, egészségmegőrző és közösségépítő 
programokon vettek részt családok, fogyatékkal 
élő emberek életét tették jobbá.

Újra meghirdeti helyi közösségeket támogató programját az áruházlánc

2017 LEGJOBB KÖZÖSSÉGI PROGRAMJAIT 
KERESI A TESCO
A Tesco második alkalommal hirdeti meg „Ön választ, mi segítünk” pá-
lyázati programját, hogy helyi közösségi kezdeményezéseket támogas-
son. A felhívásra 2017. január 31-ig jelentkezhetnek civil szervezetek 
egészséges életmódot ösztönző, gyermekek fejlődését támogató vagy 
környezetszépítő-védő programokkal. 
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Civil élet

Miért ültetek ismét motorra? 
Talán azért, mert valamikor nagyon szeret-
tünk motorozni és együtt élveztük az ezzel 
járó életérzést.  Igazi motorosbarátság létezett 
közöttünk akkoriban. Tizenévesen persze 
arra volt lehetőségünk, hogy az akkor forgal-
mazott, KGST országok által gyártott mope-
dekkel rójuk a köröket. Aztán jött az autózás 
iránti szerelem, és a régi kedvencek a háttérbe 
szorultak. Néhány éve – talán a fi atalkor irán-
ti nosztalgiából – néhányan úgy döntöttünk,  
újra nyeregbe szálltunk, és hétvégéken  rend-
szeresen gurulunk. Nem a ma kapható gyárt-
mányokkal gondoltuk ezt,  hanem az akkori 
kedvencekkel. 2012-ben aztán megtettük az 
első motoros túránkat, Verőcére kirándul-
tunk. Ekkor döntöttünk a nevet illetően is. 

Megmaradtak a régi kismotorok? 
Akadt, akiknek igen, mások pedig vásároltak 
maguknak.  Jómagam például a nagyapám-
tól örökölt Babettával járok, amely évekig állt 
a garázsban. Akiknek vásárolni kellett, azok 
igyekeztek olyat  beszerezni, amikkel ifj ú ko-
rukban jártak. Nem egy márkára és típusra 
törekedtünk, hanem az akkor fellelhető  kü-
lönféle gyártmányok beszerzésére. A klubtagok 

garázsaiban Simsonok, Jawak, Rigák, Verho-
vinák, Komárok, Rometek, Babetták állnak, 
de találhatunk a nagyobbak közül Pannóniát, 
MZ-t, ETZ-t és akár 350 köbcentis JAWA-t is. A 
motorok életkorát tekintve elmondható, hogy a 
fi atalabbak 25, a legidősebbek pedig 63 évesek.

Mennyire üzembiztosak ezek a gépek? 
Egyre inkább azok. Nekünk kezdettől fogva az 
volt a célunk, hogy ismét használjuk a motoro-
kat, ne csak restauráljuk, csiszolgassuk, szépít-
gessük őket. Először a környéket jártuk be, 
összeírtuk, hová érdemes menni, mit érdemes 
megnézni. Később már messzebbre merészked-
tünk, így Sirokon és Tiszaföldváron is jártunk, 
ahol motorostalálkozókon vettünk részt.  

A motorok nyilván igénylik a rendszeres kar-
bantartást. Hol leltek hozzájuk alkatrészekre? 
Az alkatrész beszerzés egyik módja az internet, 
ahol sokan kiárusítják a fellelt járműveiket, így 
eredeti alkatrészekhez is hozzá lehet jutni.  Lé-
teznek motoros börzék, ahol szintén lehet alkat-
részeket vagy akár komplett motorokat is be-
szerezni. Néhány tajvani gyár is ráállt alkatrészt 
gyártani a régi járművekhez, de a tapasztalata-
ink szerint ezek elég silány minőségűek. Szeren-

csére a közelben, Gödöllőn van egy szaküzlet, 
amelynek tulajdonosa szintén szereti ezeket a 
motorokat, és igyekszik beszerezni a szükséges, 
ma még fellehető gyári darabokat.  Összességé-
ben a határt az ember pénztárcája szabja meg. 

Említetted, hogy motorostalálkozókon 
vesztek részt. Hogyan néznek rátok a na-
gyobb motorral közlekedők? 
Biztos, hogy vannak olyanok, akik csodabo-
garaknak tartanak minket, de a többségben 
minden bizonnyal nosztalgiát ébresztünk. 
Számtalanszor kérik, hogy indítsuk be a gépe-
inket, hogy hallják a hangjukat. Akad olyan is, 
aki azt kéri, hadd ülhessen nyeregbe egy fény-
kép erejéig. Ezektől mi is új lendületet kapunk. 

Hogyan viszonyul a hobbitokhoz a család?  
A beszélgetésünk alapján úgy saccolom, 
hogy ez nemcsak költséges, hanem sok időt 
igénylő tevékenység…
Kezdetben megmosolyogták, és talán nem 
gondolták tartósnak a kezdeményezést. Az első 

túráról például mikrobusszal érkeztem haza, 
mert lerobbant a motorom. De  amikor látták, 
hogy nem múlik a lelkesedés, egy idő után ők 
is kedvet kaptak hozzá A fi am például, ha át-
jönnek hozzánk a barátai, büszkén mutatja  a 
szerzeményeket, merthogy jómagam négy 
járműnél tartok. És ez nem is sok! Van olyan 
klubtag, aki 10 járművel büszkélkedhet. Persze 
az is hatalmas öröm, amikor a párom velem tart 
néha egy-egy túrára.  Nem ő az egyetlen hölgy 
egyébként, aki lelkes támogató, az alapító tagok 
közül többen is a szebbik nemhez tartoznak. 

Rövidesen új nevetek lesz: Galga Moped 
Klub Hagyományőrző Egyesület... 
Erről tavaly ősszel határoztunk. A január első 
napjaiban tartott alakuló  ülésen 32-en vállalták 
a tagságot.  A hagyományőrzést azért vettük be 
a nevünkbe, mert technikai hagyományokat őr-
zünk. Tavaly volt egy veterán motoros találkozó 
Galgamácsán, és az ottani plébános nagyon szé-
pen megfogalmazta a tevékenységünk lényegét. 
Azt mondta, mi ezzel emléket állítunk az egyko-
ri mérnököknek, a gyártóknak és a gépek hasz-
nálóinak. Talán szentimentálisnak tűnik, de 
néha úgy érzem, a nagyapám büszke odafenn, 
amikor látja, újra működik a motorja, és becs-

Egyesületté válna a Galga Moped Klub

TECHNIKAI HAGYOMÁNYOKAT ŐRIZNEK 
Talán sokan látták Önök közül a Faterok motoron című amerikai filmet, 
amelyben néhány meglett családapa elhatározza, hogy hódol ifjúkori 
szenvedélyének, és ismét motorra ül egy túra erejéig.  Valami hasonló 
történt  itt a Galga mentén is, némileg szerényebb körülmények között. 
Persze az is különbség, hogy a valamikor együtt motorozó barátok ma 
már a középkorúak táborát gyarapító közössége nem egy túrára alakult,  
idén már ötéves lesz. Fodor Zoltánnal, a Galga Moped Klub ügyveze-
tő alelnökével elsőként a kezdetekről beszélgettünk, de természetesen 
szóba került az az örömteli változás is, hogy rövidesen hagyományőrző 
egyesületként működhetnek, jelenleg ennek törvényszéki bejegyzésére 
várnak. 



ASZÓDI TÜKÖR 13

2017. január

Zenei élet

ben tartom az örökséget. Ha ezt a fi ainknak  is 
tovább tudjuk adni,  és ők is büszkén gondozzák  
ezeket a ma már kuriózumnak számító jármű-
veket, akkor elértünk valamit. 

Mi lesz az idei programja a klubnak?
Reméljük, sok gurulás. Májusban a hajósi Pin-
cenapokra szeretnénk eljutni, ahová az ott élő 

motoros barátaink hívtak meg bennünket. Ha 
sikerül, az lesz az eddigi leghosszabb gurulás, 
mert mintegy 200 km-es a távolság.  Terveink-
ben szerepel a siroki és a tiszaföldvári nem-
zetközi motoros találkozókon való részvétel, 
ide évek óta járunk. Nyáron pedig az ötödik 
születésnapunkat ünnepeljük majd a bagi Ré-
tesfesztiválon. Ha pedig sikerül az egyesületté 

válás, igyekszünk mielőbb közhasznú szerve-
zetté válni. 

Ki léphet be hozzátok tagnak? 
Bárki, aki szereti a régi motorokat, és szeret ve-
lük gurulni… 

R. Z.

A rézfúvós tanszak karácsonyi fanfárral indí-
tott Varga Sándor tanár vezetésével, a Came-
rata vonós kamaracsoport Nyári László veze-
tésével zenés utazásra invitált. A továbbiakban 
szóló művekkel Mihail Márk (tanára: Bagi 
Annamária), Lindák Levente (tanára: Varga 
Sándor), Annus Eszter (tanára: Vargáné Tari 
Aranka), Pálházi Szilvia (tanára: Novák Pé-
ter), Karácsony Anna (tanára: Szegedi Sarolta), 
McFegan Louisa (tanára: Dr. Magyari Zita), 
Samu Barbara (tanára: Nagyné Kánya And-
rea) léptek fel. Zongorán közreműködtek a 
koncert folyamán: Bagi Annamária és Vargá-
né Tari Aranka tanárnők.

A koncert folytatásaként kamaraegyüttesek 
következtek: cselló kamaracsoport (felk. tanár: 
Kovácsné Hutai Ágnes), ütő kamaracsoport 
(felk. tanár: Szaniszló Richárd), magánének ka-
maracsoport (felk. tanár: Kolarovszki Sarolta), a 
püspökhatvani tangóharmonika kamaracsoport 
(felk. tanár: Pál Lajos). Műsoron: Zempléni, Szo-
kolay, Cole, Weiner, Baermann, Pergolesi, Schu-
bert, Wieniawski, Metheny, Hermann, Karácso-
nyi dalok, Flikk-fl akk polka és csárdás szerepelt.

A hangszerparkunk bővítésére adott lehető-
séget az új tankerületi központ, és a koncerten 

került bemutatásra az ütő tanszak új vibrafon-
ja, melyet Szaniszló Richárd tanár úr szólalta-
tott meg. Külön köszönet a szép hangszerért 
Eich László tankerületi igazgató úrnak.

A Fúvós zenekar Rónai Lajos vezényletével 
Arlen: Szivárvány dalát adta elő és végül a jubi-
láló Szimfonikus zenekar Charpentier, Corel-
li, Elgar, Morricone, Webber műveit szólaltatta 
meg. Koncertmester: Dian Kinga, vezényelt: 
Dr. Magyari Zita. 

A 25. évét jubiláló Szimfonikus zenekar és 
karmestere köszöntötte a zenekar régi kar-
mesterét Szegedi József nyugdíjas pedagógust, 
akinek gondolatait idézzük. „A zenekar egy 
zeneiskola életében nagyon fontos és hasznos. 
A közös muzsikálásban izgalommentesen 
mindenki tudása legjavát nyújthatja. Egy isko-
lai zenekar nem megalakul, hanem lesz sok év 
munkája után… Aszód várossá nyilvánításá-
nak ünnepén szerepeltünk a műsorban és ezt 
a dátumot tekintjük a megalakulás évének. 
Az évek során egyre növekedett a létszám és a 
zenekari hangzás is… A zenekar nagy sikerrel 
szerepelt testvérvárosunkban Obernburgban. 
Rendszeres volt a szereplés a karácsonyi és év-
záró koncerteken… A zenekar jó munkájának 

jutalma volt egy DVD lemez, ami egy önálló 
zenekari est felvétele. A további sikerekhez jó 
munkát és szorgalmat kívánok!” 

2013-ban vette át a zenekar irányítását Dr. 
Magyari Zita karmester. Rendszeresen kap 
meghívásokat Aszód Város Önkormányza-
tától a helyi rendezvényekre, ill. a környező 
települések (Püspökhatvan, Galgagyörk) ün-
nepségeire, melyeknek mindig örömmel tesz 
eleget a zenekar. Ilyen felkérések voltak például 
2016 januárjában Aszód várossá nyilvánításá-
nak 25 éves évfordulója, valamint szeptember 

24-én a megújult főtér átadásának ünnepsége. 
Nyárádszeredán, Szovátán és Tótmogyoróson 
is vendégszerepelt nagy sikerrel az együttes. 
Ezen a koncerten, a zenekar soraiban helyet 
foglaltak az állandó tagok mellett, a régebben 
itt muzsikáló zenészek is. Köszönet érte!

Rónai Lajos címzetes igazgató úrnak Dr. Ma-
gyari Zita megköszönte a zenekar eddigi me-
nedzselését, patronálását. A képzőművészeti 
tanszak Tőkés Réka tanárnő irányításával egy 
kis emlékplakettel járult hozzá ehhez a szép 
ünnepléshez, melyet minden régi és jelenlegi 
zenekari tag megkapott.

Sztán István polgármester úr személyesen 
egy jubileumi tortával köszönte meg a zenekar 
eddigi munkáját és reményét fejezte ki, hogy a 
zenekar a továbbiakban is részese lesz a város 
életének.

Köszönet Roncz Bélának az Evangélikus 
Gimnázium Igazgatójának, aki minden évben 
lehetővé teszi, hogy az iskola aulájában rendez-
hessék meg a hangversenyt, Odler Zsoltnak az 
AVKK igazgatójának a technikai támogatásért 
és Kovács Gergelynek a hangosításért.

dr. Magyari Zita

A Podmaniczky Művészeti Iskola Karácsonyi koncertje

„ÜNNEPI HANGULATBAN”
2016. december 18-án az összegyűlt zeneszerető közönséget Kolarovsz-
ki Sarolta intézményvezető-helyettes köszöntötte.
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Január 15-én az evangélikus templomban tar-
tott istentisztelet után a Gyülekezeti terembe 
várták mindazokat, akik részt kívántak ven-
ni a Reformáció 500 című programsorozat 
aszódi nyitányán. Mint közismert, a Magyar-
országi Evangélikus Egyház a reformáció fél 
évezredes évfordulója alkalmából a reformá-
ció emlékévében programsorozatot rendez, 
amelyhez illeszkednek az egyes gyülekezetek 
által rendezett események is. 

Az aszódi evangélikus egyházközség eb-
ből az alkalomból hívta meg D Szebik Imre 
nyugalmazott elnök püspököt, hogy tart-
son a reformációhoz kapcsolódó előadást. A 
vendégeket elsőként Lőrincz Csaba parókus 
lelkész üdvözölte, aki ismertette a várható 
aszódi eseményeket. A tervek szerint ha-
vonta-kéthavonta tartanak majd előadáso-
kat, de más rendezvények is lesznek. Neves 
szakemberek beszélnek majd arról, milyen 
hatással volt a reformáció a világunkra, a  
kultúrára, a gyülekezeti életre, de arról is 
hallhatnak majd előadást az érdeklődők, 
hogyan érte az aszódiakat ez a változás. A 
Múzeumok éjszakáján a középkori élet lesz 
a középpontban, annak viselete, szokásai, 
művészete stb. Igazi kuriózumként Luther 

Márton feleségének  receptje alapján sör is 
készül majd. Az előadássorozatba a baptis-
ta és a református testvéreket is be kívánják 
vonni egy-egy téma erejéig. 

D Szebik Imre nyugalmazott elnök püspök 
felvezetőjében úgy vélekedett, hogy a refor-
máció 500. évfordulója jó alkalom arra, hogy 
evangélikusok és más felekezetűek együtt 
tisztelegjenek Luther emléke előtt, és együtt 
meríthessenek a reformátor szellemi és lelki 
kincseiből. A Püspök úr előadása előtt mél-
tatta a kísérő rendezvény alkotójának, Platthy 
Györgynek a munkásságát is. A név isme-
rősen csenghet a ma embere előtt, ugyanis a 
festőművész fi a, Platthy Iván két cikluson ke-
resztül – az Antall és a Horn kormány idején 
– államtitkár volt, az állam és az egyházi kap-
csolatok fejlődéséért volt felelős. Az édesapa,  
Platthy György festőművész a képzőművészeti 
egyetemen Csók István tanítványa volt. Nem 
csupán festészetből élt, rajztanárként dolgo-
zott többek között Monoron, Németbolyon, 
tanított Pécsett, Egerben. 1959-től 1972-ig a 
pécsi tanárképző főiskola rajz tanszékét vezet-
te, egészen nyugdíjazásáig. Az Aszódra elho-
zott 22 munkája a táj, az ember iránti szerete-
téről tanúskodik. 

A kiállítás  ezúttal úgy kapcsolódott D Sze-
bik Imre reformációról szóló előadásához, 
hogy Luther maga is fontosnak tartotta festé-
szetet. Szívesen festtette meg a prédikációit is, 
ehhez meghívta például a magyar származású 
Albrecht Dürert. Luther – aki rendkívül jó 
szervező is volt – zsenialitását az is mutatja, 
hogy valamennyi akkor létező kommunikáció 
csatornát felhasználta: ide tartozott bizonyos 
értelemben a már említett festészet,  és nagy 
szerepe volt a reformátornak a nyomda hasz-
nálatának elterjedésében is. 

A jelenlévők a lenyűgöző előadás alatt sok-
sok érdekességet hallhattak az előadótól. Eb-

ből megtudhattuk, Luther utolsó útján két 
német fejedelmet kívánt megbékíteni egy-
mással. Ezen útján lett beteg, amely el is vit-
te őt. A Magyarországi Evangélikus Egyház 
erre az útra lelki örökségként tekint: minden 
ellentétet szembenállást a békesség útjára kell 
terelni. Lehetnek nézeteltéréseink, de egyet 
nem szabad elfelejteni: valamennyien egy 
közös célért kaptuk ajándékba földi létünket, 
talán azért, hogy tovább plántáljuk az életet. 
Ehhez pedig nem a széthúzás, hanem az ösz-
szefogás a célravezető. 

R.Z. 

Nyáron Luther Márton receptje alapján készült sört ihatunk 

ASZÓDI NYITÁNY A REFORMÁCIÓ 500 ÉVES 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A reformáció és a kultúra című előadással kezdődött a reformáció 500 éves 
jubileuma alkalmából Aszódon megrendezendő előadássorozat, amelynek házi-
gazdája városunk evangélikus egyházközsége. A Gyülekezeti teremben tartott 
rendezvényt Lőrincz Csaba parókus lelkész nyitotta meg, majd átadta a szót D 
Szebik Imre nyugalmazott elnök-püspöknek, az első alkalom előadójának. A ren-
dezvény kísérő programja Platthy György kiállításának megnyitója volt. A képek 
február 15-ig láthatók a Petőfi múzeum Galériájában.

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Sok szempontból nehéz éven vagyunk túl, érté-
kelte az eltelt időszakot Kovács Tamás, az Aszód 
FC elnöke. Tavasszal a bajnoki rendszer átala-
kítása miatt papíron kiesett a felnőtt csapat a 
megye II. osztályból. A nyári szünetben – mint 
legjobb kiesőt – több egyesület visszalépése mi-
att felkérték a csapatot a szűkített megye II. me-
zőnyében történő további szerepvállalásra, amit 
természetesen az FC vezetősége elfogadott.  

Nagy reményekkel és megerősített kerettel 
vágott neki az egyesület a 2016/17-es bajnoki 
évadnak, azonban Dobes Attila elnökségi tag 
és egyben a felnőtt csapat edzője tragikus halá-
la rányomta a bélyegét a csapat őszi szereplésé-
re. Hullámvölgyek és jó szériák követték egy-
mást, az őszi szezon vége viszont nem sikerült. 
Így a 16 csapatos Keleti csoport csalódást keltő 
9. helyén telel a felnőtt gárda, 23 ponttal.

Utánpótlás csapatainknak sem hozott sok si-
kert az ősz. A tavasszal remekül helytálló U16 és 
U19 csapat egy osztállyal feljebb lépett, vagyis 
mindkét korosztály a megyei I. osztályban ját-
szott. A magasabb szintet egyelőre sajnos nem 
sikerült megugrani, ráadásul fegyelmi prob-
lémákkal is meg kellett küzdeni az edzőknek. 

Ami jó hír, hogy a Bozsik versenyeken rendre 
eredményesen játszanak a legkisebbek, sok 
ügyes gyerek bontogatja szárnyait Molnár Lász-
ló és Kovács Szabolcs edzők kezei alatt.

A tavaszi szezonra szeretnének a felnőtt csa-
pat élére új edzőt szerződtetni. Több lehetsé-
ges név is felmerült, jelenleg az Újpest korábbi 
labdarúgójával és a Gödöllő SK korábbi edző-
jével, Jenei Sándorral folytat előrehaladott tár-
gyalásokat az egyesület elnöke. Ki kellett egé-
szíteni a klub háromtagú elnökségét is, Kovács 
Tamás elnök és Buzás István elnökségi tag 
mellett Oláh Róbert vállalta a feladatot.  Jó hír 
a tavasszal kapcsolatban, hogy támogatók se-
gítségével sikerült teljesen feltölteni az egyesü-
let tao-s keretét, így továbbra is biztosítva van 
az utánpótlás-nevelés tavaszi anyagi háttere. 

A küldöttgyűlés baráti beszélgetéssel, és va-
csorával zárult. A vacsorát Büki Gergely vállal-
kozó, Kovács Erik utánpótlás edző és Kovács 
Tamás elnök támogatásával sikerült megszer-
vezni. Köszönet Sztán István polgármesternek 
a helyszín biztosításáért, aki megerősítette, az 
önkormányzat továbbra is erejéhez mérten tá-
mogatja a város sportegyesületét.

ÉVZÁRÓ ÉVÉRTÉKELÉS AZ ASZÓD FC KÖZGYŰLÉSÉN
Évértékeléssel egybekötött küldöttgyűlést és évzáró vacsorát tartott az 
FC 2016. december 16.-án pénteken a város Podmaniczky Pincéjében.

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
Dr Horváth Anna szabadsága alatt 
 ugyanabban az időben helyettes: 

 Iklad-Domony gyermek ügyeletese: 
 Dr Vass Anna
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Mi is a teendőnk, ha baleset részesei vagy 
okozói vagyunk? 
Azonnal álljunk meg, győződjünk meg 
arról, hogy a baleset következtében megsé-
rült-e valaki!

Ha megsérült valaki a baleset során… 
Nyújtsunk segítséget a baleset következtében 
megsérült vagy veszélybe került személyek 
részére! (Telefonon értesítsük a mentőket il-
letve a rendőrséget 112.) 
Tegyünk meg annak érdekében mindent, 
hogy a további baleseteket elkerülhessük!
(elakadásjelző háromszöget helyezzük ki sö-
tétben és korlátozott látási viszonyok között 
a járműveket világítsuk ki, vegyük fel a látha-
tósági mellényt)
Várjuk meg a helyszínen a mentők, illetve ren-
dőrség kiérkezését! (KRESZ 58. §. (2.) bek)
Ha lehetséges, ne változtassuk meg baleset 

helyszínét csak abban az esetben, ha a forga-
lom zavartalansága megkívánja ezt.  

Ha a baleset következtében nem sérült meg 
senki…
Miután gépkocsinkkal megálltunk, nagyon 
fontos, hogy tegyünk meg mindent a további 
balestek elkerülése érdekében! 
Vegyük fel a kapcsolatot a balesetben érintett 
személyekkel, járművezetőkkel! 
Ha felelősség kérdésében meg tudunk egyez-
ni a részvevőkkel, abban az esetben a rendőr-
hatóság értesítése nem kötelező. Ki kell tölte-
ni az „Európai Kárbejelentő” nyomtatványt. 
Ha nem kérünk rendőri intézkedést, akkor 
is kötelesek vagyunk igazolni a másik gép-
kocsivezető részére személyazonosságun-
kat, (vezetői engedély, személyi igazolvány) 
valamint járművünk kötelező biztosítását. 
(KRESZ 58. §. (3.) bek)  

Ha nem történt személyi sérülés, de nem 
tudunk a helyszínen megegyezni.
Mi a teendő? 
Ha a balesetben részes felek nem tudnak a 
helyszínen megegyezni a baleset felelősségé-
nek kérdésében, akkor értesíteni kell a rend-
őrséget a 112 –es segélyhívón. 
Ebben az esetben minden balesetben érintett 
résztvevőnek meg kell várnia a rendőrség ki-
érkezését. 
Ha lehetséges, a baleset helyszínét ne változ-
tassuk meg! 
Ha a balesetben érintett másik gépkocsi ve-
zetője annak ellenére elhagyja a helyszínt, 
hogy tájékoztattuk arról, hogy értesítettük a 
rendőrséget, úgy minden esetben jegyezzük 
fel jármű forgalmi rendszámát a későbbi azo-
nosítás végett. 
Nagyon fontos, hogy a baleset bekövetkezése 
után nem fogyasszunk alkoholt. (KRESZ 58. 
§. (4) bek.)

További balesetmentes közlekedést kívá-
nunk! 

Városi Baleset-megelőzési Bizottság
Gödöllő 
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 
Az utóbbi időben a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 
több esetben fordult elő „helyszínelhagyásos” közlekedési baleset. En-
nek talán az is oka, hogy sokan nem tudják, ilyenkor mi a teendő. Ezen 
próbálunk most segíteni az alábbi tájékoztatóval. 
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SUDOKU

Közepes Nehéz

Előző számunkban megjelentettünk egy cik-
ket a sudoku logikai játékról, melyben mega-
dott szabályok szerint számjegyeket kell elhe-
lyezni egy táblában.

A játék meglepően egyszerű szabályokon ala-
pul. Egy 9x9 négyzetből álló nagy négyzetbe 
kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, hogy 
egy tetszőleges sorban, oszlopban és a három-
szor hármas „belső” négyzetben mindegyik 
szám csupán egyszer forduljon elő. A négyze-

tekben bizonyos számokat előre megadnak. 
Szándékaink szerint a korábbi rejtvényt kí-

vánjuk kiváltani, új impulzust adva ezzel játé-
kos kedvű olvasóinknak.

E havi játékunkban két táblát adunk köz-
re: egy könnyebben és egy kicsit nehezebben 
megoldhatót. A tiszteletteljes kérésünk, hogy 
valamelyiket teljesen kitöltve, a lapból kivágva, 
külön levélként vagy levelezőlapra ráragasztva 
szíveskedjenek szerkesztőségünkbe beküldeni.

A kitöltött sukodu táblákat 2017. február 10-
ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk 
postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó 
szórakozást kívánunk! 

Decemberi számunk  rejtvényének helyes meg-
fejtése: „Ne siessünk hangos utakra! Karácsony 
lesz megint. ”  A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű 
ajándékutalványát Buzás Lilla (Honvéd utca 6.)  
és Budai Imréné (Határ út 4.)  nyerte.  
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