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A forradalom hangjai – az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk 

SZÍNVONALAS MŰSOR, 
TAVASZT JELZŐ SZÖKŐKÚT INDÍTÁS   
Igazi kirándulóidő várta mindazokat, akik március 15-én a közös ünneplést 
választották, és kilátogatva a Tabán térre, részt vettek a az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából tartott városi 
megemlékezésen. A Podmaniczky Alapfokú  Művészeti Iskola fúvószene-
kara – Rónai Lajos vezényletével – által játszott indulók, majd a Himnusz 
után a szép számú közönség ezúttal a Pesti Zenés Színpad művészei által 
tett időutazást, és emlékezett a több, mint másfél évszázaddal korábban 
történt dicsőséges eseményekre. A forradalom hangjai című irodalmi ösz-
szeállítás méltán aratott sikert a jelenlévők körében. (Folytatás a 3. oldalon.)

Aszód viszonylatában ez azt jelenti, hogy még a 
nyáron megkezdik a Podmaniczky -kastély dísz-
terme megrongálódott  freskójának restaurálását, 
ami egyben a kupola beázásának megszüntetését, 

illetve felújítását is jelenti. Ennek az anyagi fede-
zete már biztosított. Maga a komplex program 
2018. áprilisában indulhat. A miniszteri biztos 
éppen ezért azt javasolta, a már meglévő, kastély-

hasznosításra vonatkozó terveket a város kép-
viselő-testülete aktualizálja, illetve dolgozza ki 
a részleteket. Mint arról korábban már írtunk, a 
kastélyban a Kárpát- medencei Magyarság Múze-
uma kapna helyet, és az említett térség néprajzá-
nak kincseit tárná a látogatók elé. A kastély felújí-
tását, illetve az említett hasznosítási módot  Pest 
Megye Önkormányzata ugyancsak támogatná. 

A kastéllyal kapcsolatos hír az is, hogy 2017. ok-
tóberében Podmaniczky Frigyes halálának 110. 
évfordulója alkalmából itt tartanának emlékün-
nepséget, így emlékezve „Budapest vőlegényére”. 

R. Z. 

Restaurálják  a Podmaniczky-kastély dísztermének freskóját? 

AZ ÉPÜLET KUPOLÁJÁT IS FELÚJÍTJÁK
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen Sztán István polgármester arról 
tájékoztatta képviselőtársait, hogy dr. Virág Zsolt a Nemzeti Kastély-
program és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa a minap úgy nyilat-
kozott, a kastélyprogram folytatódik. 

Elfogadta a képviselő-testület a 
város költségvetését 
A TAKARÉKOS, ÁTLÁTHATÓ ÉS 
BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉS A CÉL 

A képviselőtestület a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően meg-
alkotta, a 2017. február 23-i 
ülésén pedig  elfogadta a város 
idei költségvetési rendeletét. 

A fő szám idén 1 milliárd 175 millió 431 
ezer Ft, vagyis néhány millióval kevesebb 
a tavalyi költségvetésben szereplő adatok-
nál, nagyságrendileg megegyezik az előző 
esztendei számokkal. A büdzsé  az önkor-
mányzati törvény értelmében továbbra 
sem tartalmazhat működési  hiányt.  Fej-
lesztésre ebben az esztendőben 55 millió 
Ft-ot, felújításra 19 millió Ft-ot, egyéb fel-
halmozási jellegű kiadásokra pedig 35 mil-
lió Ft-ot terveztek be.   

Az önkormányzat éves pénzügyi ter-
ve összhangban van a város gazdasági 
programjával. A költségvetés erre az évre 
megfogalmazott alapelvei a takarékos, át-
látható és biztonságos működtetés, a köte-
lezően ellátandó feladatok végrehajtásának 
biztosítása, a szociálisan rászorult polgá-
rok támogatása, az elindított beruházások 
megvalósítása, [...] (Folytatás a 4. oldalon)
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14/2017.(II.23.) ÖKT sz. határozat – 
Aszód Város Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fi zetési 
kötelezettségeinek megállapításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fi -
zetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak 
szerint (1. melléklet) jóváhagyja.

15/2017.(II.23.) ÖKT sz. határozat – 
a közalkalmazotti és munkavállalói 
cafetéria juttatások önkormányzati szintű 
szabályzatának elfogadásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek alkalmazásában álló közalkalmazottak, 
és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá 
tartozó munkavállalók 2017. évi cafetéria-jut-
tatása önkormányzati szintű szabályozását je-
len határozat melléklete szerint fogadja el.

2. Felkéri az érintett intézmények vezetőit, 
hogy a szabályzatot az intézményük közalkal-
mazottaival, munkavállalóival jelen szabály-
zatot ismertessék meg és tartsák be. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó jogi sza-
bályozásban, valamint az Önkormányzatnál, 
az önkormányzati fenntartású intézményeknél 
bekövetkező változások miatt szükség szerint 
tegyen javaslatot a szabályzat módosítására.

16/2017.(II.23.) ÖKT sz. határozat – az 
Aszódi Napsugár Óvoda magasabb vezetői 
álláshelyének betöltésére vonatkozó 
pályázat kiírására
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A és 20/B 

§-ai, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően pályázatot ír ki az 
Aszódi Napsugár Óvoda magasabb vezetői 
beosztás álláshely betöltésére. A Képvise-
lő-testület a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szó-
ló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 22. 
§ (5) bekezdése alapján megbízza a jegyzőt, 
hogy az előterjesztés mellékletében megha-
tározott tartalommal a pályázat kiírásáról és 
előkészítéséről gondoskodjon.

17/2017.(II.23.) ÖKT sz. határozat 
– a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 

1. a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)-(4) bekez-
dése alapján 2017. január 01. napjától Sztán 
István főállású polgármester illetményét 
havonta bruttó 598.302.- Ft-ban, (kerekítve 
598.300.-Ft-ban) állapítja meg.

2. Sztán István főállású polgármester a 
4/2015.(I.23.) önkormányzati rendelet  1. §  
(2)  bekezdésre, valamint az5. § (3) bekezdés-
re fi gyelemmel a Kttv 141. § (5) bekezdésében 
meghatározott mértékű  idegennyelv-tudási 
pótlékra jogosult  Colegiul Național de Apăra-
re (CNAP) G/ 48 számú, kelte: 1998. VII.16. 
diploma alapján. 

3. Sztán István főállású polgármester az 
Mötv 71. § (6) bekezdése értelmében havonta 
az illetményének 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.

19/2017.(II.23.) ÖKT sz. határozat – 
az alpolgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Mötv.) 71. §-ának (2)-(4) bekezdése 
alapján 2017. január 01. napjától Kovács Tamás 
főállású alpolgármester illetményét havonta 
bruttó 478.642.-Ft-ban, (kerekítve 478.600.-Ft-
ban) állapítja meg.

2. Kovács Tamás főállású alpolgármester az 
Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében  havon-
ta az illetményének 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.

20/2017.(II.23.) ÖKT sz. határozat – az 
Aszód, hrsz. 1298, hrsz. 0119 utak 
vízgyűjtő-területének vízrendezésére 
vonatkozó kivitelezői ajánlati felhívásról
Aszód Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megtárgyalta az Aszód, hrsz. 
1298, hrsz. 0119 utak vízgyűjtő-területének 
vízrendezésére vonatkozó kivitelezői ajánlati 
felhívásrólszóló előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza.

1. Képviselő-testület megbízza Polgármes-
tert, hogy a melléklet szerinti, MÉR Ipari,- és 
Szolgáltató Kft .(1115 Budapest, Fraknó utca 
14. a. ép. 4. em. 15.) vonatkozó tervdokumen-
tációján alapuló, az Aszód, hrsz. 1298, hrsz. 
0119 utak vízgyűjtő-területének vízrendezé-
sére vonatkozó, -jelen határozat mellékletét 
képező-kivitelezői ajánlati felhívást a követ-
kező szakkivitelezőknek küldje meg

1. MASTER RIDE Kft . (3373 Besenyőtelek, 
Dózsa Gy. út 711 hrsz., cégjegyzékszám: 10-
09-029233, Adószám: 14683347-2-10)

2. MGT Kft . (2173 Kartal,, Rákóczi u.2. 
cégjegyzékszám: 13-09-071205, Adószám: 
12087264-2-13)

3. Bácskai Elemér egyéni vállalkozó (2194 
Tura, Bartók B. tér 21. Adószám: 49616541-2-
33, cégnyilvántartási szám:04396692)

2. Képviselő-testület kéri Polgármestert, 
hogy a beérkezett ajánlatok kiértékelését a kö-
vetkező soros testületi ülésen döntésre terjesz-
sze a testület elé.

21/2017.(II.23.) ÖKT sz. határozat – a lejárt 
idejű határozatokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2017. január 19-én hozott 1., 
2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., számú határozatok alapján a 
lejárt határidejű Képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról adott polgármesteri jelen-
tést elfogadja.

Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2017. február 23.
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(Folytatás az 1. oldalról.) A műsort követően 
Sztán István polgármester mondott ünnepi  be-
szédet, aki az 1848-as forradalom előtti állapoto-
kat az akkori társadalom mélypontjaként jelle-
mezte. Abban az időszakban olyan mélypontra 
jutott a magyarság, olyan kiszolgáltatottságba 
kényszerítették az embereket, olyan megalázóan 
vonták meg a szabadság alapvető lehetőségét is, 
amiből minden rétegnek elege lett. A rendkívüli 
helyzetet rendkívüli megoldással, a forradalom-
mal igyekeztek megváltoztatni. 

A szónok azt a kérdést is föltette, hogy 2017. 

március 15-én honnan vegyük a bíztatást,  az 
erőt  politikai egységünk és társadalmi  szolida-
ritásunk sikeres kiépítéséhez, majd rögtön meg-
adta a választ is: „ A könnyel és vérrel öntözött 
magyar történelem hősi alakjainak az utánzá-
sából. A magyar történelem alakjai bizonyítják 
– habár ebben a szélcsendben, napjainkban is 
képes  marakodni a magyar – hogy a nemzeti 
hanyatlások  idején sikerült félre tenniük  min-
den hiúságot és gyűlöletet, és közös erővel gyür-
kőztek neki minden feladatnak. Talán ez kéne 
ma is, igen szükség lenne rá.”

Sztán István beszédét követően koszorúzás-
ra került sor, amely során az önkormányzat, a 
város intézményei, civil szervezetei, valamint 
a politikai pártok képviselői helyezték el a ke-
gyelet virágait. A Szózat hangjainak elcsende-
sülését követően a polgármester a Szabadság 
térre invitálta a jelenlévőket, ahol a zeneiskola 
fúvós zenekara adott koncertet,  majd déli 12 
órakor elindult a szökőkút is, mintegy jelez-
vén: új tavasz, megújulás kezdődött. 

R. Z.

A forradalom hangjai – az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk 

SZÍNVONALAS MŰSOR, TAVASZT JELZŐ SZÖKŐKÚT INDÍTÁS

ÜNNEPELT 
NYÁRÁDSZEREDA 
„Zengjen évről évre, zengje öröm ének,
Ünnepet szenteljünk Bocskai nevének. 
Egy közös fohászban lelkünk égbe szálljon:
Hogy dicső szelleme közöttünk járjon,
Forrjon egybe szívünk, hogy utódink lássák:
Meg tudtuk őrizni áldott alkotását.”

Csengey Gusztáv ezen sorai szerepeltek azon a 
Bocskai-Napokra invitáló  meghívón, amelyet 
erdélyi testvértelepülésünk, Nyárádszereda 
önkormányzata küldött városunknak. Mint 
ismeretes, 1605. február 21-én az akkor még 
Marosszeredának nevezett településen válasz-
tották Erdély fejedelmévé az addig Bihar me-
gye főispánja tisztséget viselő Bocskai Istvánt. 
Az eseményről programsorozattal történő 
megemlékezésre  immáron 24. alkalommal 
került sor Nyárádszeredán. 

A szeredaiakkal együtt ünnepeltek a test-
vértelepülésről érkezett vendégek is: a Sztán 

István vezette aszódi küldöttségen túl Hajdú-
dorog, Szerencs, Mór és Zalaegerszeg is kép-
viseltette magát. A magyar miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkárságának köszön-
tőjét dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbí-
zott tolmácsolta.

A hét végi háromnapos rendezvénysorozat 
sok színes programot kínált. Volt mesemondó 
verseny, fellépett a nálunk többször is szerepelt 
Bekecs Néptáncegyüttes, valamint konferen-
cia rendeztek Nyárádszereda jelenlegi helyze-
téről, kitörési lehetőségeiről. Az előadók után 
a testvértelepülések képviselői köszöntötték az 

ünneplő házigazdákat. Elsőként Sztán István 
kapott szót, aki rámutatott, sok hasonlóság 
van a két város között. A nyárádszeredai vá-
roscentrum megújításával kapcsolatos elkép-
zelések hallatán szólt az aszódi főtér új köntös-
be öltöztetése során szerzett tapasztalatokról, 
majd  a megújult főteret ábrázoló festménnyel 
ajándékozta meg a vendéglátókat.

Vasárnap délelőtt ünnepi istentiszteletet tar-
tottak a református templomban, ezt követően 
pedig megkoszorúzták Bocskai István temp-
lom előtt álló szobrát. 

Forrás: internet
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(Folytatás az 1. oldalról.) [...] az ehhez szüksé-
ges források biztosítása, tudatos, átgondolt és 
tervszerű üzemeltetés, valamint a pályázati le-
hetőségek kihasználása és az azokhoz szüksé-
ges önrész  forrásainak biztosítása.  A 2013. évi 
költségvetési törvényhez képest a feladatfi nan-
szírozás alapvetően nem változott, csak né-
hány részletszabály módosult.  A tervezéskor a 
kötelezően előírt önkormányzati feladatok tel-
jesítésének elsődlegességét helyezték előtérbe. 
Az önkormányzat idén is arra törekszik, hogy 
egyensúlyi gazdálkodást valósítson meg úgy, 
hogy valamennyi tartalék is képződjön. 

A város költségvetése továbbra is két pilléren 
nyugszik: az állami normatív támogatások, 
valamint az önkormányzat saját bevételei ad-
ják a gazdálkodás keretösszegét. Továbbra is 
elmondható, hogy az állami normatívák nem 
fedezik az  intézmények biztonságos működ-

tetését, ahhoz önkormányzati forrást is mellé 
kell rendelni, amely összegeket egyébként fej-
lesztésre is fel lehetne használni.  A kötelező 
önkormányzati feladatok ellátására (közvilá-
gítás, településüzemeltetés, zöldterület keze-
lés, köztemető fenntartás, közutak fenntartá-
sa) az adó erőképesség beszámítását követően 
például egy fi llért sem kap a város. Csökkent 
ugyanakkor a gyermekétkeztetésre kapott ál-
lami támogatás összege,  és bár az önkormány-
zatok jelezték, hogy a feladatra kevés a pénz,  a 
tavaly átszervezett szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások állami normatívája is változat-
lan maradt. Ez azt jelenti, hogy a Kistérségi 
Gondozási Központ feladatellátásához, mind 
az aszódi önkormányzatnak, minda társult 
önkormányzatoknak magasabb összeggel kell 
hozzájárulni, annak ellenére, hogy a társulási 
együttműködésben végzett feladatokért na-
gyobb központi támogatás jár. Némi gyógyír 
az aszódi költségvetésnek, hogy az állam az 
alacsony jövedelem termelő önkormányza-
toknak plusz támogatást biztosít a szociális jel-
legű kiadásokhoz, ami városunknak 18 millió 
Ft-ot hoz.  Összességében mégis az mondható 
el, hogy továbbra is az a tendencia, hogy az 
állam évről évre  kisebb központi segítséget 
nyújt a településeknek.  

A város saját bevételeit tekintve az iparűzési 
adóból 200  millió Ft bevétel remélhető, vagy-
is kismértékű növekedés tapasztalható, bár a 
vállalkozások száma évek óta stagnál. Tovább-

ra is érzékeny veszteség az önkormányzatnak 
a gépjárműadóból származó bevétel jelentős 
részének elvesztése. Mint ismeretes, 2013. ja-
nuár 1-től az ebből származó összeg  60 %-át  
a központi költségvetésbe kell utalni. Aszódon 
ebben az évben 15 millió Ft bevételt remél-
nek ebből az adónemből, vagyis ugyanannyit, 
mint tavaly.  

A napirend tárgyalása során elhangzott: 
a rendelettervezetben előirányzott bevételi 
és kiadási összegek megalapozottak, ezért a 
pénzügyi végrehajtásban rejlő kockázat mini-
mális. Az intézmények személyi juttatásait te-
kintve a kötelező bérelemeken túl többletjutta-
tások is tervezésre kerültek. A dologi kiadások 
előirányzatai megfontolt, takarékos gazdálko-
dás esetén elegendőek a feladatok végrehajtá-
sához. Pozitívum, hogy némi fejlesztés is meg-
valósulhat, és valamennyi tartalékot is sikerült 
képezni. 

A képviselő-testület  a költségvetés rende-
let-tervezetét hat igen szavazattal, két tartóz-
kodás mellett fogadta el. 

R. Z.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt képviselői fogadóóránkra.

Időpont: 2017. április 3-án 18:00 és 19:00 óra között
Helyszín: Aszód, Szabadság tér 4-5./6. /Fidesz képviselői iroda/

Asztalos Tamás – (+36) 30 648 8493, hrabalina@gmail.com
Kerényi Norman – (+36) 30 816 0436, coaching.norman@gmail.com
Urbán László Zoltán – (+36) 30 208 0595, urban.laszlo.aszod@gmail.com

Kérjük, tiszteljenek meg minket bizalmukkal és keressenek meg minket problémáikkal, 
kérdéseikkel, ötleteikkel!

Elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését 

A TAKARÉKOS, ÁTLÁTHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS 
MŰKÖDTETÉS A CÉL 
A képviselőtestület a jogszabályi előírásoknak megfelelően megalkotta, 
a 2017. február 23-i ülésén pedig elfogadta a város idei költségvetési 
rendeletét. 

Következő lapzárta: 
április 11. 

Következő megjelenés:
április 24.

Hirdessen 
az Aszódi Tükörben,

a város 
önkormányzati lapjában! 
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Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlé-
se 2012. októberi ülésén fogadta el a megyei 
értéktár létrehozásáról és a Megyei Értéktár 
Bizottság megalakításáról szóló előterjesztést, 
amely igazodott a néhány hónappal korábban 
megjelent kormányrendelethez, amely a ma-
gyar nemzeti értékek és a hungarikumok gon-
dozásáról rendelkezett, illetve meghatározta 
az úgynevezett értéktár bizottságok  létreho-
zásának és működésének szabályait. Az azóta 
eltelt több, mint négy év alatt megyénkben 50 
település mintegy 160 nevezetességét vette fel a 
már említett bizottság. 

A kiállítást megnyitó Sztán István polgár-
mester arról tájékoztatta  a szép számú kö-
zönséget, hogy Koncz István önkormányzati 
képviselő vezetésével Aszódon is megalakult a 
Helyi  Értéktár Bizottság, amely számba vette 
városunk értékeit. Az épített örökség kategó-
riában jelentős  a Petőfi  Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény épületegyüttese, a Podmanicz-
ky-kastély, a Podmaniczky-Széchenyi kastély, 
a Prónay-kastély díszkútja, a Korona Ház 
(volt Tiszti Klub épülete), a zsidó temető az itt 
található Schossberger -mauzóleummal, az 
evangélikus templom, a katolikus templom, 
az egykori Takarékpénztár épülete, a Járási 
Főszolgabíróság (ma Művelődés Háza) épüle-
te, a Fiúnevelő Intézet épülete és a nemrégen 
átadott pincesor a  Podmaniczky pincével. Az 
ipari-műszaki megoldások kategóriában a vá-
ros régi víztornya  szintén a kuriózumok közé 
tartozik, ugyanis kelyhét a szárán keresztül 
csúsztatták fel, az országban elsőként alkal-
mazva ezt a megoldást. A szakirodalom ezért 
emelt fejes, illetve aszódi típusú toronynak ne-
vezte el az ilyen módon megépített műtárgya-
kat. A turizmus-vendéglátás kategóriában az  
Aszód Fesztivál és a tavaly bevezetésre került 
Generációk Napja rendezvények ugyancsak 
joggal pályázhatnak az Értéktárba való beke-
rülésre. Nagy valószínűséggel  csak az Aszódra 

legjellemzőbbeknek van erre esélyük,  ám ne-
künk, aszódiaknak, valamennyi összegyűjtött 
és megnevezett érték fontos és megőrzendő 
kell legyen.  

Az eseményen részt vett Szabó István, Pest 
Megye Közgyűlésének elnöke is, aki kihang-
súlyozta, az értéktárak létrehozásával nem a 
megyék közötti versengés volt a  cél, hanem az, 
hogy az hogy a számba vett értékek ne merül-
jenek feledésbe, az újabb generációk pedig ne 
csak az épületeket, tárgyakat lássák bennük, 
hanem ismerjék a hozzájuk tartozó története-

ket is. Példaként a lakiteleki adótorony esetét 
hozta fel, amely a trianoni békediktátum miatt 
nem lehetett (volna) magasabb az Eiff el-to-
ronynál. Ezt az építését követően ellenőrizték 
is. Ám ezután az építők még kitekertek  a váz-
ból egy húsz méteres antennát….

Szabó István lapunknak elmondta,  Pest 
megye frekventált földrajzi fekvése, ezeréves 
múltja, a magas városszám  okán valóban gaz-
dag látnivalókban. Ezt a potenciált pedig  kell 
és érdemes kihasználni, vagyis szerepeltetni a 
turizmus kínálatában. Ennek érdekében már 
több, a látnivalókat  népszerűsítő kiadványok 
láttak napvilágot, és a közeljövőben megint je-
lenik meg majd belőlük – remélhetőleg már az 
aszódi értékekkel kibővítve.

R. Z. 

Városunkban is számba vették a helyi értékeket 

ASZÓDRA ÉRKEZETT 
A PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR VÁNDORKIÁLLÍTÁS
A tavasz közeledtével az ember egyre inkább vágyik a szabadba. Talán 
már a tervek is születnek, hová vezessen az első utunk. Van,  aki Vi-
segrádra szavaz, hogy az ottani római kori, Árpád-kori majd középkori 
műemlék együttest megnézve gyönyörködjön a Dunakanyar csodálatos 
panorámájában. Más talán a pilisborosjenői vármakett megtekintését 
választja, ahol az Egri csillagok című filmet forgatták. Akad, aki a bör-
zsönyi kisvasúton való utazást részesíti előnyben. Az előbb felsoroltak  
mind részét képezik a Pest Megyei Értéktárnak, amely jelenleg 50 tele-
pülés mintegy 160 nevezetességére hívja fel a figyelmet. A róluk készí-
tett fotókból összeállított vándorkiállítás február végén Aszódra érke-
zett, és március közepéig volt látható.  
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– A férfi ak életének alapját két Nő határozza 
meg: a legelső az Édesanya, a másik pedig a  férfi  
Szerelme. A hozzájuk fűződő viszonyt évezre-
dek óta próbálják elmondani, megénekelni a 
költők, ami nem könnyű, mert sokszor nem 
elegendőek hozzá a szavak – mondta köszöntő-
beszédében a város első embere, aki úgy foglalt 
állást, a Nemzetközi Nőnap korábban hordo-
zott politikai tartalma mára megszelídült, és ez 
az alkalom  egyre inkább a férfi aknak a Nőkhöz 
fűződő érzéseikről, viszonyaikról szól. – Sajnos 
– jegyezte meg  a polgámester – a férfi ak sok 

esetben még mindig nem viszonozzák eléggé 
azt az érzést, szeretetet, megértést, azt együtt-
érző, nyugtató simogatást, a tiszta ruhát, amit a 

szebbik nemtől kapnak. Mindezek ellenére arra 
kérte a hölgyeket, hogy továbbra is legyenek 
gyengédséget, szeretetet, szerelmet adó társai az 
erősebbnek mondott nem képviselőinek. 

A köszöntőbeszédet követően fergeteges ope-
rettgálára került sor. A Cintányéros cudar világ 
című műsort a Pesti Zenés Színpad művészei 
és táncosai adták elő, sok-sok örömteli percet 
szerezve ezzel a közönségnek. Egyvalaki pedig 
mindenkinél jobban örülhetett a végén, mégpe-
dig a 14. sor első székén ülő hölgy, aki a megjelölt 
széknek köszönhetően az ünnepség díszeként 
szolgáló pazar virágcsokort is hazavihette. 

R. Z.

VIRÁGGAL ÉS OPERETTGÁLÁVAL 
KEDVESKEDTEK A HÖLGYEKNEK 
Március 8-án a hölgyeket köszöntötték a Városi Nőnapon. Az evangéli-
kus gimnázium aulájában tartott rendezvényen mintegy 350 hölgy vett 
részt. Őket a bejáratnál Sztán István polgármester, Kovács Tamás al-
polgármester és Rizsák Krisztián a Városfejlesztési Bizottság elnöke 
egy-egy szál rózsával  köszöntötte a város önkormányzatának képvise-
lő-testülete  nevében. 

Még egy korszerű röntgengép kerül Aszódra 

MEGKEZDŐDÖTT A SZAKORVOSI 
RENDELŐINTÉZET FELÚJÍTÁSA 

Javában folyik a felújítás az Or-
vosi ügyelet épületének helyisé-
geiben, ezzel egyidőben pedig a 
Tüdőbeteg-gondozó Intézet át-
helyezéséhez szükséges előké-
szítés is zajlik. 

Ezek gyakorlatilag az első fázisai  a Szakor-
vosi Rendelőintézet energetikai felújításá-
nak, amelyet pályázati pénzből valósít meg 
az üzemeltető hatvani Albert Schweitzer 
Kórház. Az említett munkákkal május 11-
re kell elkészülni,  ezt követően kezdhetnek 
hozzá a főépületben végzendő feladatokhoz. 

Újabb örömhír, hogy még egy korszerű, 
vadonatúj röntgengépet kap a rendelőin-
tézet. Ez lehetővé teszi, hogy kiváltsák az 
intézményt korábban üzemeltető Medcen-
ter Kft . által 2013-ban szolgálatba állított 
berendezést. A használaton kívüli gép sor-
sáról a képviselő-testület dönt majd, amely 
várhatóan a március 23-i ülésén elfogadja 
Sztán István polgármester azon előter-
jesztését, hogy a berendezést adományoz-
zák Aszód testvárvárosa, Nyárádszereda  
kiskórházának.  A gép dokumentációját 
megküldték az ottani egészségügyi intéz-
ménynek, ahonnan időközben már vissza 
is jeleztek,  számukra jelentős fejlesztést je-
lentene Aszód ajándéka. 
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Környezet

A Zöld Híd Program területén található 108 
település szinte mindegyikét érintő fejlemé-
nyek történtek az utóbbi hónapokban. Két 
kisebb közszolgáltató 2017 elejétől befejezi 
hulladékgazdálkodási tevékenységét, alvállal-
kozói státuszuk is megszűnik. Az ipolytölgyesi 
székhelyű Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei 
Környezetgazdálkodási Nonprofi t Kft . és a 
bernecebaráti székhelyű Tiszta Vidékért Non-
profi t Kft . eszköz és dolgozói állományát átvet-
te a Zöld Híd. Az érintett társaságok közül az 
ÉNYMK Nonprofi t Kft . 29 települést, a Tiszta 
Vidékért Nonprofi t Kft . 14 települést látott el. 
2017. január elején a Maros Kft . hat települése 
és még további kilenc település (köztük Csö-
mör) nyilvánította ki szándékát, hogy a Zöld 
Híd Program szolgáltatási övezetéhez csatla-
kozzon – ez utóbbiak tekintetében még foly-
nak az egyeztetések. Az átvett településekkel 

a Zöld Híd Magyarország egyik legnagyobb 
komplex, hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tója lesz. A lakosság szempontjából lényeges 
információ, hogy miközben a szolgáltatás 
színvonala növekszik, aközben az átvételre ke-
rülő településeken a hulladékszállítás díja nem 
változik, tehát a Zöld Híd változatlan díj elle-
nében fejleszti és viszi tovább a szolgáltatást.

A jelentős változás háttere egyrészt, hogy az 
állami koordináló szervezet, az NHKV Zrt. és 
a tulajdonos ÉKPN Önkormányzati Társulás 
között létrejött megállapodás következtében 
nyugvópontra jutott a Zöld Híd fi nanszírozási 
kérdése is. Másrészt nincs az egész régióban 
olyan közszolgáltató, amely megközelítőleg 
olyan magas színvonalon és ellátási bizton-
sággal működne, mint a Zöld Híd. A stabilitás 
és a magas szakmai színvonal alapján tehát az 
NHKV Zrt. a Zöld Hidat javasolta és kérte meg 

a szolgáltató nélkül maradó települések átvé-
telére. Egy decemberi, rendkívüli ülésen ezt a 
tényt az érintett települések polgármestereivel 
is közölte Weingartner Balázs, az NHKV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója.

A zavartalan átállás érdekében már decem-
ber elején megkezdődött az érintett települé-
sek polgármestereinek, képviselőtestületeinek 
és lakosságának közvetlen tájékoztatása, a 
gyűjtő járatok átszervezése. A Zöld Híd mun-
katársai a lehető legnagyobb körültekintéssel 
igyekeznek a zökkenőmentes átállást biztosí-
tani, úgy hogy az eddigi ellátott települések-
nek ebből semmilyen kellemetlensége és hát-
ránya ne származzon. A szolgáltatási terület 
bővítése azonban komoly logisztikai, szerve-
zési feladat, amelyet megnehezíthet számos 
körülmény, például a rendkívüli hideg, a kis-
települések közötti útviszonyok vagy éppen az 
infl uenza-járvány, amely máris sok zöld hidas 
dolgozót érint. A tulajdonos önkormányzati 
társulás ezért mindenki türelmét és megérté-
sét kéri. A tervek szerint az átalakulási folya-
mat március 31-ig lezajlik. 

Forrás:
Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás

BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM
2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld 
Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladék-
szállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatla-
kozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly 
nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez 
a megfelelő források is rendelkezésre állnak – erről tájékoztatott az 
Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

AJÁNDÉKOT KAPTAK
A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság szerve-
zésében 2017. március 8-án a rendőrkapitányságok 
illetékességi területén szabályosan közlekedő nők 
ajándékot kaptak a rendőröktől. 

Megyénkben a Nemzetközi Nőnap alkalmából szervezett ellenőrzés 
több éves hagyomány. 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság „Balesetmentes (NŐ)napokat!” 
kíván a megye útjain közlekedő hölgyeknek!

Felhívás

AJÁNLJA ADÓJA 1 % -ÁT! 
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri a lakosságot, hogy SZJA 
adójuk 1%-át az alapítvány részére szíveskedjenek felajánlani. 
Adószám: 19180461-1-13

Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub tisztelettel kéri, hogy jövedelemadója 
1%-át a Klubunk javára szíveskedjen felajánlani. Köszönjük!
Adószám: 18718018-1-13 
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Iskolai élet

„A Pénz7 projekt célja a pénzügyi kultúra fejlesz-
tése, ami már középiskolás korban is rendkívül 
fontos, hiszen talán ekkor legfogékonyabbak az 
emberek.” – szögezte le Kárpáti István, a Pénz7 
program helyi vezetője, aki egyben elmondta, 
hogy az események több szálon futottak, mivel 
szerettek volna az életkori sajátosságokhoz iga-
zodva különböző programokat kínálni az ala-
csonyabb és a felsőbb évfolyamoknak.

Láng Tamás, az Erste Befektetési Zrt. online 
üzletág vezetője tart előadást a végzős osztá-
lyoknak a megtakarítások és befektetések té-
makörben.

Némethné Holló Krisztina, az iskola igazga-
tója elmondta, hogy a különböző programok 
az iskola összes diákját elérték és a visszajel-
zések is nagyon pozitívak, több diák a progra-
mok hatására gondolkozik azon, hogy pénz-
ügyi területen szeretne majd továbbtanulni, 
de a vállalkozási ismeretek témakörben tartott 
előadás is nagy sikert aratott.

Kakuk Erzsébet tanárnő és diák segítői 
éppen „valutáznak” a diákokkal. Az alacso-
nyabb évfolyamoknak szóló játékkal szem-
léltette az iskola azt a közismert mondást, 
miszerint pénze lehet, hogy nincs minden-

kinek, de pénzügyei igen! A tanárnő szerint 
a diákok nagyon élvezték a játékos foglalko-
zásokat.

Bár a Pénz7 nevű projekthét országosan véget 
ért, de a Petőfi ben nem, hiszen egy hamaro-
san sorra kerülő vetélkedő nyomán kiderül, 
hogy mely diákok vehetnek részt azon a juta-
lomúton, melynek célpontja nem más, mint a 
Budapesti Értéktőzsde!

A Jótékonysági bál idei fővédnöke Erdélyi 
Zsófi a maratonfutó, olimpikon, iskolánk egy-
kori diákja volt és körünkben üdvözölhettük 
az iskola Öregdiák Egyesületének elnökét: Bán 
Mihálynét is, valamint Pénzes Tiborc Szabolcs 
urat, a SZÓDA Lokálpatrióta Egyesület alel-
nökét. Az est műsorának főszereplői ezúttal 
is diákjaink voltak, akik változatos műsorral 
szórakoztatták a bálon megjelent vendégeket. 
Fellépésüket ezúton is köszönjük.

Fellépőink:
• Oláh Bálint 9.A – zongora előadás
• Igaz László 9.KNy – kártyatrükkök
• Podonyi Anna 12.A – ének
• Beugró produkció – 12. C
• Bulucz Brigitta 11.A – zongorajáték
• Bangó Dorottya 10.B – ének
A záró produkcióban a 9.A osztály tanulói és 
tanár kollégák is részt vettek. A ’Találkozás’ 
című tapsrondó fergetegesre sikeredett. Beta-
nította: Tóth Marianna tanárnő.

A műsort összeállította és szerkesztette: 
Veszprémi Péter tanár úr.

A bál megnyitó részében Némethné Holló 
Krisztina igazgató asszony mondott köszöne-
tet a bált szervezők és a kuratórium tagjainak 

munkájáért, továbbá minden támogatásért. Ki-
emelte, hogy az igazi adakozás szerinte mindig 
önkéntes, örömteli és jókedvű. Továbbá kifejez-
te örömét, hogy az Alapítvány milyen sokféle 
célt támogat, ami számára is megnyugtató.

Ezek után Mayer Tamás, az alapítvány titkára 
beszámolt az elmúlt évben az Alapítványhoz 
beérkező támogatásokról és azok felhaszná-
lásáról. Mivel az Alma Materért Alapítványt 
1994-ben azért hozták létre elődeink, hogy tá-
mogatni tudják a kiemelkedő tanulói teljesít-
ményeket, az iskolában megvalósuló tanulmá-
nyi, művészeti és sporteseményeket, valamint 
az iskolán kívül szervezett különböző kulturá-
lis és szabadidős programokat, ezért tavaly az 
újonnan felállt kuratórium is ezeknek a prog-
ramoknak a létrejöttét kívánta támogatni. Cé-
lunk, hogy a tanulóink minél szélesebb körben 
juthassanak a támogatásokhoz. A szeptember-
ben megtartott kuratóriumi ülésen 250.000 
Ft-ot osztottunk szét a pályázó tanárok között. 
Részben ebből az összegből mehetnek majd 
tanulóink tanulmányi kirándulásra, színház-
látogatásra, vagy vehettek részt a PSG kutatók 
napja és PSG műszaki napok eseményein, de 
számtalan egyéb kulturális program is meg-
valósulhat, és megvalósulhatott a támogatás 

segítségével. A szabadidős tevékenységek ked-
velőit a túraszakosztályunk által meghirdetett 
kirándulásokon való részvételben támogat-
tuk, és idén, az egészségünkért nap záróak-
kordjaként, harmadszorra is megrendezésre 
került a sikeres 1000 perces sportnap.

Az idei jótékonysági est bevételeiből újabb di-
gitális tantermek kialakítását tűzte ki célul az 
Alapítvány, tudván azt, hogy a fi atalok érdek-
lődését egyre inkább csak digitális eszközök 
bevetésével lehet felkelteni, illetve ébren tartani.

Tombolánk fődíja egy 2 éjszakás wellness hét-
vége volt 2 főre. Felajánlója a mátraszentimrei 
Vadvirág Selfness Hotel ****. Külön meg kell emlí-
tenünk, hogy az idén minden eddiginél több tom-
bola-felajánlást kaptunk az aszódi vállalkozóktól, 
akiknek köszönhetően különösen sok értékes és 
szép nyereménytárgyat tudtunk kiosztani a bálon 
megjelentek között. Köszönjük segítségüket. Ne-
vüket iskolánk honlapján olvashatják. et:

Iskolánk igazgatónője idén is felajánlott egy 
szabadnapot a legszorgalmasabban gyűjtögető 
osztálynak, amely a 12.A lett. De köszönet illeti 
az iskola valamennyi osztályát és azon tanulók 
szüleit, akik valamilyen módon – akár támo-
gatójegyek vásárlásával, akár tombolatárgyak 
felajánlásával – hozzájárultak az est sikeres le-
bonyolításához és az Alapítvány munkájához.

Reméljük, hogy tanulóink minél szélesebb 
körben részt tudnak majd venni valamely 
eseményen, mi pedig – az Önök segítségével – 
még inkább hozzá tudunk járulni a látókörük 
még szélesebbé tételéhez, kulturális, tudomá-
nyos ismereteik elmélyítéséhez.

Péter Katalin
Az Alma Materért Alapítvány 

kuratóriumának elnöke

Váci SzC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

JÓTÉKONYSÁGI EST
2017. február 18-án, immáron 9. alkalommal rendeztük meg Jóté-
konysági Estünket. Külön köszönet illeti a Szülői Munkaközösséget, 
akik összehangolt, gondos munkával készítették elő a bált és hatalmas 
csapatmunkával tették lehetővé az est gördülékeny lebonyolítását. El-
mondhatjuk, hogy a hangulat szempontjából minden idők legsikeresebb 
bálján vagyunk túl.

PÉNZ7 A PETŐFIBEN!
2017. március 6. és 10. között komoly pénzügyi témájú eseményekre 
került sor a Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimná-
ziuma és Kollégiumában az országosan meghirdetett „Pénz7” program 
keretein belül.
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Iskolai élet

A nézők archív felvételek segítségével láthatták 
azt, amikor dr. Harmati Béla evangélikus püs-
pök 1996-ban letette az épület alapkövét, rá egy 
évre, 1997. szeptember 6-án pedig már az új gim-
názium felszentelését végezte. Dr.  Roncz Béla 
alapító igazgató erről az időszakról szólva el-
mondta, a közel 30 %-os éves infl áció miatt már 
nem fért bele a költségvetésbe a sportcsarnok és 
a kollégium megépítése, azok későbbi időpon-
tokban – 2002-ben, illetve 2003-ban – kerültek 
átadásra. A fejlesztés ezt követően sem állt meg. 
2005-re saját erőből elkészült a külső sportcent-
rum, amelyre 40 millió Ft-ot fordítottak. 2012-
ben a két 16 férőhelyes természettudományos 
labort alakíttatták ki, ugyancsak saját forrásból. 

A jelenlegi beruházással – az általános isko-
la építésével – a komplexitást szeretnék elérni, 
vagyis azt, hogy az aszódi egyházi oktatási in-
tézményt választó szülők az első osztálytól egé-
szen az érettségiig juttathassák el gyermekeiket. 
A 2016-17-es tanévben két általános iskolai első 
osztály indult 25-25 fővel. A kicsiket más he-
lyiségekből kialakított, otthonossá és színessé 
varázsolt termekben  sikerült elhelyezni. 2017 
őszén viszont már az addigra felépülő  10 tan-
termes épületbe költöznek át. A tantermek mel-
lett 8 csoportszoba,  tanári, intézményvezetői 
szoba és egy 180 négyzetméteres, öltözőkkel, 

mosdókkal ellátott tornaterem is helyet kap az 
új szárnyban, amely összesen 400 gyermeket 
képes befogadni. Az  összeállításból az is kide-
rült, néhány éven belül, az oktatás teljes felfu-
tását követően az evangélikus egyház aszódi 
oktatási centrumában összesen 1300 diák ta-
nulhat majd.  Idén ősszel újabb két első osztály 
beindítását tervezik, de kellő szülői igény esetén 
egy 3. osztály és egy 4. osztály meghirdetését is 
fontolóra veszik.  

20 éve szentelték fel az evangélikus gimnázium épületét

MÉDIASZEMLE 
1994-ben indult újra az evangélikus oktatás városunkban, három év múl-
va pedig a gimnázium diákjai vadonatúj épületben folytathatták tanulmá-
nyaikat. Ebből az alkalomból készített egy negyedórás összeállítást a 
Duna Televízió, amely a minap volt látható az Evangélikus Magazin című 
műsorban. Természetesen szó esett a jelenlegi beruházásról, az új, tíz-
tantermes általános iskola építéséről is.  

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és 
szerették, hogy

KONCZ ISTVÁN

2017. február 15-én, életének 85. évében 
hazatért Teremtőjéhez.
Aszódon, 2017. február 28-án kísértük 
utolsó útjára.

Köszönjük mindenkinek, aki temetésén 
részt vett, vagy részvétet nyilvánított!

Emlékét megőrizzük!
A gyászoló Család
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Farsangi visszatekintő 

Óvodai életünk egyik meghatározó programja a 
farsangi bál. Ezen a napon minden más, hiszen 
nem gyerekek jönnek az óvodába, hanem tündé-
rek, szuperhősök, katicabogarak, rendőrök, csak 
hogy néhányat említsünk a jobbnál jobb jel-
mezötletekből. Az épület megtelik vidámsággal, 
mókával, kacagással, izgalommal. Egész délelőtt 
tartó mulatozás és lakmározás veszi kezdetét, 
az apró lábak fáradhatatlanul ropják a táncot, a 
gyerekek teli torokból éneklik a farsangi dalokat.

A hideg és a betegségek elűzése is fontos fel-
adatunk így tél végén. A kiszehajtást minden 
évben megrendezzük, így a Süni csoport szer-
vezésében az idén is elégettük az óvoda udvarán 
„KISZE KATIT”. Hangosan zörögve, dobolva, 
csörgőt rázva mondogattuk: „Kivisszük a beteg-
séget, behozzuk az egészséget… jöjjön a tavasz, 
fusson a tél!” Az időjárás is kegyes volt hozzánk, 

mert a „Süss fel nap…” kezdetű gyermekdal kö-
zös eléneklését követően a nap is kisütött. 

Színház nélkül nem múlhat el egyetlen egy hó-
nap sem. „A Csillagszemű juhász” című mesét a 
Katica csoport előadásában tekinthettük meg. 
A színjáték fergeteges, a szereplő gyermekek fan-
tasztikusak voltak. Csodálatos előadás volt, amit 
a kedves nézőközönség vastapssal jutalmazott. A 
humoros, énekes-táncos előadás szereplői profi n 
cserélgették a jelmezeket, hiszen volt, akire há-
rom szerep is jutott, lelkesen, élvezettel játszottak, 
a nézők pedig még napok múltán is emlegették a 
kedvenc részleteket. Köszönjük Berkesdiné Szelé-
nyi Edit, Babka Nándorné Nóri óvónéniknek és a 
Katica csoportos gyermekeknek az élményt.

Karácsonyné Izeli Zsuzsanna
Petréné Magyar Mária

SZIVÁRVÁNY ÓVODÁSOK 
5. PRÓBATÉTELE

Végre itt a várva várt tavasz, 
ezzel együtt elérkezett óvodánk 
Szivárványos Hétpróbájának 5. 
megmérettetése.

A már hagyománnyá vált sportos déle-
lőttünket egy közös bemelegítéssel kezd-
tük. Ezután a gyermekekkel együtt „gyó-
gyító varázslókká” váltunk, akik minden 
fájdalmat gyógyítani tudnak. Remek al-
kalom volt ez a testtudat kialakítására, a 
testérzékelés fejlesztésére. A sok mozgás 
után levezetésnek relaxációs feladatok-
kal zártuk a délelőttöt.

A gyermekek örömmel végezték a fel-
adatokat és méltán vehették át a kiállt 
próbák végén a megérdemelt jutalmukat, 
mely egy-egy tavaszi színező volt.

Ezt is teljesítettük, hurrá!

Simóné Kluk Krisztina

Februári visszatekintő

NAPSUGÁR ÓVODA
Februárban talán még hangosabb 
és színesebb volt az óvoda a meg-
szokottnál. Tele fülbe suttogott 
titkokkal, munkálkodó kis kezekkel, 
izgatott várakozással.

NYUGDÍJAS FARSANG 2017
A Farsangi időszak a vízkereszttől hamvazószer-
dáig tartó időszakot jelenti, és bár manapság a 
jelmezbálokról ismert, hajdan ez volt az évnek ta-
lán legvidámabb része. Magyarországon a közép-
korban honosodott meg, ilyenkor tartották a za-
jos mulatságokat, lakodalmakat. Ma már inkább 
vidám vicces farsangi ruhába öltözött emberek 
mulatozásának időszaka.

Mint minden évben, az idén is megtartottuk a farsangi jelmezbált, 
melyen a három idősek klubja közösen vett részt. Ebben az évben a 
Petőfi  utcai klub adott helyet ennek a rendezvénynek. A készülődés 
már hetekkel korábban megkezdődött. Lázasan tervezgettük, hogy 
ki milyen jelmezbe bújjon, milyen műsort adjon elő.

Az intézményvezető köszöntője után a Hévízgyörki klub tagjai 
kezdték a mulatságot egy fi atalos, vicces tánccal, feledve a derék- és 
hátfájást. Majd a Petőfi  utcai klub tagjai következtek egyéni és cso-
portos jelmezeikkel, versekkel, dalokkal. A Falujárók utcai klub la-
kodalmas műsorral készült, melyet menyasszonyi tánc zárt, és aki-
nek volt kedve táncolhatott a terhes menyasszonnyal. Végül igazi 
lakodalmas hangulat kerekedett, szinte mindenki bekapcsolódott a 
táncba. Az ünnepet Sztán István Polgármester Úr beszéde zárta, aki 
elmondta mennyire fontos az önfeledt jókedvű mulatozás minden 
életkorban. Ahogy ilyenkor lenni szokott, süteményekkel és farsangi 
fánkkal megrakott asztal várta a klubtagokat és a vendégeket.

Reméljük, hogy jövőre ugyanilyen vidámhangulatban ünnepel-
jük a farsangot és búcsúztatjuk a telet.
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Valahogy így volt ezzel  Zsiga Krisztina is, 
akinek manapság nagyon sokan csodálják a 
tortáit a  facebook-ra feltett képeknek köszön-
hetően. Esetében többszörösen díjazott hob-
bicukrászról van szó, aki legutóbb a magyar-
országi Komáromban rendezett versenyen  
szerzett bronzérmet. De ebben az esetben nem 
a díj  jelentette számára a legnagyobb örömet, 
hanem annak a rajzversenyen nyertes felvidé-
ki, Gútán élő kislánynak a boldogsága, aki a 
teljesítményéért éppen az ő tortáját kapta. 

Beszélgetőtársam úgy emlékszik vissza a sü-
teménykészítés tudományának elsajátítására, 
mint ahogy azt valószínűleg nagyon sok hölgy 
tenné.  Kislány korában fi gyelte a nagymamát, 
aki természetesen igyekezett őt belevonni az 
egyes munkafolyamatokba. Közben beszélget-
tek, és az idő is jobban repült. Aztán eljött az 

az időszak, amikor elkészítette első saját süte-
ményét, majd amikor feleség és anya lett, a csa-
ládja örülhetett annak, hogy a habverővel is jó 
viszonyban van.  Pár éve a férje születésnapja 
közeledtével úgy érezte, itt az alkalom, hogy ne 
hagyományos tortával lepje meg élete párját:

– Azt találtam ki, hogy a torta egy udvart 
formázzon meg, ahol kismalacok dagonyáz-
nak a sárban. A torta kerek volt, csokimázon 
álltak a cukormasszából készített malackák, 
amiket természetesen rózsaszínűre festettem. 

Az alkotás nagy sikert aratott, Krisztina 
pedig ennek hatására újabb tortaköltemé-
nyeket igyekezett megvalósítani.  Került már 
ki a konyhájából Garfi eld macska, grillcsirke 
salátatálon, sült krumplival, focilabda foci-
cipővel a tetején. Ihletet az internet világa ad, 
szívesen tanulmányozza a mások által készí-
tett tortákat, és olvassa az ezekkel kapcsolatos 
praktikákat a különféle tematikus fórumokon.  

Önmegvalósítás különleges tortákkal

GARFIELD MACSKÁTÓL A VITORLÁS HAJÓIG 
Ki ne foglalkozna azzal a gondolattal, hogy valami egyedit, egyénit kelle-
ne alkotni, amire a többiek is felfigyelnek, és esetleg valamilyen módon 
el is ismerik tevékenységünket. Rendszerint olyasvalami kerül előtérbe, 
amivel korábban foglalkoztunk már valamilyen szinten, aztán háttérbe 
szorult a foglalkozásunk, a napi teendők ellátása miatt. Egy idő után 
mégis  elővesszük, mert úgy érezzük, szükségünk van rá, mert az alko-
tás örömét jelenti. 
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Mint mondja, ma már  rengeteg ismerőse van a 
világhálón e témában. De van kihez fordulnia 
akkor is, ha nincs internet:

– Fontos a személyes kapcsolat. Rendsze-
resen támogatjuk, segítjük, egymást barát-
nőmmel, Balázsné Oroszi Mária Mónikával 
(arany- és ezüstérmes hobbicukrász), de kérhe-
tek segítséget Bíró Mónikától is, aki hivatásos 
cukrász, vagy sógoromtól aki szintén cukrász-
ként dolgozik. Az a szép a hobbicukrászatban, 
hogy nincs szakmai féltékenység, inkább egy-
más támogatása a jellemző.  Egyszer elakadtam 
egy oroszkrém torta készítésében, már kétszer 
dobtam ki, mert sem a krém állaga, sem az íze 
nem tetszett.  Egyik kedves - akkor még hobbi 
cukrász – ismerősöm (azóta aranyérmes olim-
piai bajnok cukrász ) adott tanácsot.  Harmad-
jára tényleg jó lett a torta. A versenyek szintén  
jó alkalmak a tapsztalatok szerzésére, az esz-
mecserékre. Móni barátnőmmel is a II. Palotási 
versenyen ismerkedtem meg, és Komáromból 
is új barátsággal érkeztem haza. Sikerül neves 
cukrászokkal megismerkednem is, akik szintén 
a segítségemre lehetnek a pályafutásom során. 

A torta készítése során nagy szükség van tü-
relemre, kézügyességre, és persze nyugalomra 
is, különösen, ha a mű  versenyre készül.   A 
család már megszokta, hogy ilyenkor jobb 

nem a konyha felé közelíteni. Ezek rendszerint 
a péntek estéket jelenti, a versenyeket szomba-
ton rendezik. Sokszor az utolsó pillanatban, 
hajnalra készül el az alkotás, mert az is fontos, 
hogy friss legyen. A szállításban a férj segédke-
zik, a maradék elfogyasztásában pedig a gye-
rekek. Némileg könnyebb a helyzet az inter-
netes online versenyek – merthogy ilyenek is 
léteznek már – esetében, amikor is csak a mes-
termű fotóival, illetve az élő kapcsolattal  kell 
igazolni az elkészítést. Mondani sem kell, ez 
a család által kedveltebb megmérettetés, mert 
akkor a torta megmarad – legalábbis egy ideig. 

A hagyományos versenyeken a zsűri nemcsak 
az ízt vizsgálja, hanem a torta kivitelezését, ál-
lagát is értékeli. A téma legtöbbször nincs meg-
szabva, mint ahogy az sem, milyen anyagokból 
készüljön. Ám mivel sokszor egész napra kiál-
lítják a tortákat, nem mindegy például, hogy 
milyen krémből készüljön a töltelék. 

– Fontos a piskóta és a krém összetétele, hogy 
az íze mellett a kinézete is kibírja a napot. Jobban 
szeretek tejszínes krémeket készíteni, mert köny-
nyebb, fi nomabb. De olykor vajas krémet kell 
használnom a versenyeken a jobb tartás érdeké-
ben – avat be a műhelytitkokba beszélgetőtársam. 

A hobbicukrászat drága mulatság, mivel csak 
viszi a pénzt, és nem hozza, a torták versenyekre 

és nem eladásra készülnek. Mind a felhasznált 
formák, mind a nyersanyagok – ostyák, ételfes-
tékek, cukormasszák stb.  jelentős összegekben 
kerülnek.  Miért vállalja ezt mégis Krisztina? 
A kulcsszó az önmegvalósítás. Mint mondja, 
korábban önbizalomhiányos nő volt. Mióta 
sikereket ér el ezen a területen, magabiztosabbá 
vált. Az is fontos számára, hogy a család  mellé 
állt, a férje rendre  büszkélkedik munkatársai-
nak az elkészült torták fotóival, a lánya és fi a 
pedig nemcsak rajongója, hanem termékeinek 
lelkes fogyasztója is.  Közben pedig új és új ter-
vek születnek.   A rövid távú elképzelés most egy 
vitorlás hajót formázó torta „gyártása”, ami az 
egyik rokon gyermeknek készül majd. Kriszti-
na lelkesen meséli, hogy az árbócok hurkapál-
cikákból lesznek, a vitorlákat pedig úgyneve-
zett virágmasszából csinálja majd. A középtávú 
terv, hogy beiratkozik egy ősszel induló OKJ-s 
cukrász tanfolyamra, ami már a hosszú távú 
terv megvalósításának egyik lépcsőfoka. A 
nagy vágy  ugyanis egy saját, családias hangu-
latú cukrászda nyitása, ahol a sok-sok fi nomság 
elfogyasztásán túl juthat idő beszélgetésre is. 
Természetesen a versenyzés is folytatódik, leg-
közelebb Debrecenben lesz megcsodálható egy 
újabb remekműve.  

Rácz Zoltán

ÚJABB ELISMERÉS A PODMANICZKY 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁNAK 

A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola elnyerte 
a „Magyar Táncművészeti Egyetem Partnerintéz-
ménye és Gyakorlóhelye” címét. 

Gratulálunk a Táncművészeti ág alapítójának iskolánkban: Rónai 
Lajos címzetes igazgatónak, valamint azoknak, akik szakmai munká-
jukkal az évek során felépítették és magas színvonalon irányították a 
néptánc tanszakot: ifj . Rónai Lajos, Széphalmi Zoltán, Tóth Judit, Ve-
resné Hajdu Zsuzsanna, Balla Zoltán, Bertók Adrienn, Kovács Éva és 
Juhász Attila néptáncpedagógusoknak.

dr. Magyari Zita 
igazgató

A PODMANICZKY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
KONCERTSOROZATA

2017.03.29. 17 óra  Négykezes Zongora hangverseny  PAMI Kama-
raterem

2017.04.10. 17 óra  „Miből lesz a cserebogár?” növendékhangverseny   
PAMI Kamaraterem

2017.04.23. 15 óra  Fúvós Térzene Aszód Főtér Zenepavilon
2017.04.26. 17 óra Kamarazene találkozó PAMI Kamaraterem
2017.04.28. II. Sor  Gitárverseny PAMI kamaraterem, Főtér Zene-

pavilon
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Iskolai élet

A bált többek között megtisztelte jelenlétével 
Vécsey László országgyűlési képviselő, Sztán 
István, Aszód Város polgármestere, dr. Fábry 
György egyetemi docens, az Északi Evangé-
likus Egyházkerület felügyelője, Nagy Tamás 
Ybl-díjas, Príma-díjas építész, valamint  Plat-
thy Iván nyugalmazott államtitkár is.  

Minden eddiginél több vendége volt az 
Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Kollégium hagyományos 
rendezvényének, a Szülők-Nevelők Báljának. 
Ennek nyilván az is oka volt, hogy idén – kö-
szönhetően az általános iskola beindításának 

– két osztálynyi gyermekkel többen járnak a 
tanintézménybe, és az elsős szülők is aktív 
részesei kívántak lenni az iskola egyik leg-
népszerűbb rendezvényének. Nem is volt 
kérdéses, hogy hol legyen a rendezvény hely-
színe: az e célra tavaly debütált, idén a ba-
rokk jegyében feldíszített tornacsarnok úgy 
tűnik, most már állandó otthonává vált az 
eseménynek. 

A csaknem 300 fős vendégsereget ezúttal is 
az iskolához jelenleg vagy korábban kötődő 
fellépők szórakoztatták. Elsőként az Ikla-
di Német Kulturális Közhasznú Kulturális 

Egyesült Blaublumen Tánccsoportja adta elő 
Népek Tánca című produkcióját, amelynek 
koreográfi áját a gimnázium pedagógusa, 
dr. Braun Pálné tanította be. Ezt követően 
Szabó Anna 7. osztályos tanuló csodálatos 
hegedűjátékával varázsolta el a közönséget. 
Az ifj ú hölgy 2016-ban a Virtuózok című te-
hetségkutató verseny elődöntőse volt, és idén 

is vállalta a megmérettetést. A bálon ezúttal 
is fellépett a tanári kar alkalmi kórusa Szabó 
Andrásné vezényletével, valamint Kolarovszki 
Sarolta énekművész. A tánc sem maradt ki a 
műsorszámok közül: előbb az iskola korábbi 
tanulója, Veréb Dániel táncpartnerével, Sö-
lét Brigittával mutatott be standard táncokat, 
majd – első fellépésükként – az iskola tavaly 
alakult néptánc csoportjának tagjai Galga 
menti táncokat jártak. Zárásként a közönséget 
is ők vitték táncba oktatóik, Lányi Erzsébet és 
ifj . Rónai Lajos vezetésével.    

A köszöntők sorában  Mekis Ádám esperes 
a közösség megteremtésének fontosságáról, a 
közösségben való lét szerepéről beszélt, ame-
lyek szerveződése és megtartása különösen 
fontos. Dr. Fábry György  a hagyományt emel-
te ki, amely az immáron közel negyedszázada 
működő aszódi gimnáziumban megteremtő-
dött. Külön köszönte a szülőknek, hogy kiáll-
nak az iskola mellett, segítenek a rendezvények 
lebonyolításában, és a már említett közösség 
megőrzéséért is dolgoznak. 

Dr. Roncz Béla igazgató három fontos beje-
lentést tett: elsőként az általános iskola bein-
dításáról beszélt, majd az új szárnyrész épí-
tésére hívta fel a bálozók fi gyelmét, amely a 
nyár közepére elkészül, és lehetővé teszi,  hogy 
szeptemberben a két új első osztály mellett 
– amennyiben erre mutatkozik szülői igény 
– egy harmadikos és egy negyedikes osztályt 
is indítsanak. Végezetül a rendezvény  idei cél-
jával kapcsolatosan elmondta, hogy  a tavalyi 
bevételből megvalósított szabadidő parkot 
újabb eszközökkel és egy pavilonnal szeretnék 
bővíteni. A gimnázium igazgatója végül meg-
nyitottnak tekintette a bált. 

A pohárköszöntők és a nyitótánc után kez-
dődött a táncos mulatság, amely hajnalban ért 
véget.   

R. Z.

Idén is sikert aratott a Szülők-Nevelők bálja az EGA-ban

A SZABADIDŐ PARKOT KÍVÁNJÁK FEJLESZTENI
Immáron kilencedik alkalommal rendezte meg a Szülők-Nevelők Bálját 
az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola  és Kollégium. 
A zenés-táncos jótékonysági összejövetel céljaként az iskola területén 
korábban kialakított szabadidő park további fejlesztését jelölték meg. 
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Mozaik

Szeretne lelkiismeretes 

Könyvelés,  
elektronikus adóbevallás  

 

 

Szükség estén személyes 
jelenlétemmel támogatom cége 

 
telephelyén, székhelyén.

 
Palánkainé 

Telefon: 
20/330-45-93, 20/350-02-36

Országos verseny a PSG-ben

FRANCIA KARAOKÉ 
Idén 8. alkalommal rendezte meg a 
VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, 
Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollé-
giuma a mára már hagyományosnak 
nevezhető versenyét. Március hava 
a frankofónia ünnepségsorozata 
szerte a világban, így hazánkban is.

Ez a rendezvénysorozat célul tűzi ki a francia 
nyelvű kultúra, a francia nyelv népszerűsítését. 
A március 4-én megrendezett aszódi verseny 
az egyik első hazai rendezvény, ahová az or-
szág számos iskolájából érkeztek ifj ú énekesek, 
hogy egy nagyon komoly, szakmai zsűri előtt 
csillogtassák meg nyelvtudásukat, énekhang-
jukat, színpadi jelenlétüket. Iskolánk verseny-
zőin kívül felléptek diákok Pápáról, Szegedről, 
Veszprémből, Egerből, Budapestről, Gödöllő-
ről és Pásztóról. 38 fellépő gondoskodott a már 
megszokott kiváló hangulatról és színvonal-
ról. 3 kategóriában – szóló, duó, csoport – 14 
dalt hallhatott a nagyérdemű. A dalok hangu-
lata különböző volt, ami közös volt bennük, az 
a fellépők komoly felkészültsége, az előadások 
színvonala és a dalok végén felhangzó vastaps.

Versenyünket megtisztelte Sztán István úr, 
Aszód város polgármestere, aki különdíjat aján-
lott fel a legjobb csoportnak. Köszönet iskolánk 
fenntartójának, a Váci Szakképzési Centrumnak 
és főigazgatójának, Dudás Tibor úrnak, hogy 
büfét biztosított a versenyzők és a nézők szá-
mára. Köszönjük az Alma-Materért Alapítvány 
támogatását a versenyhez méltó hangosításhoz. 
Köszönet illeti a budapesti Francia Intézetet a 
felajánlott díjakért és a Franciatanárok országos 
Egyesületét aki hozzájárult a versenyzők úti-
költségéhez. A díjakat átadta iskolánk megbízott 
igazgatója Némethné Holló Krisztina.

Ismét bebizonyosodott, hogy a közösség ösz-
szefogásának értékteremtő ereje van. Támoga-
tóink, az iskola dolgozói, a francia tagozat taná-
rai közös munkával tették felejthetetlenné sok 
diák számára ezt a napot.

Veszprémi Péter

2016. év

LAOSZ BESZÁMOLÓ 
A Legyen az Ön Szívügye is 
Alapítvány célkitűzései olyan, 
az Aszódi Szakorvosi Rende-
lőintézet betegellátását segí-
tő feladatok  megvalósítása, 
eszközök beszerzése, amire a 
működtetőnek nincs forrása, 
lehetősége. 

A LAOSZ példája nem egyedüli, az or-
szágban számos egészségügyi intézményt 
támogat egy, esetleg több alapítvány. 

2016-ban a LAOSZ-nak a következő tá-
mogatásokat ajánlották fel:
• A hévízgyörki jótékonysági koncerten 

befolyt összeget a hévízgyörki önkor-
mányzat Bazan Tibor polgármester 
úrral 3oo ezer Ft-ra egészítette ki. 

• Chiesy Hungary Kft . – 1oo ezer Ft
• 2o15-ös szja adó 1%-ából befolyt 

összeg: 565.782 Ft
• Meggyesi Ferenc (Aszód) 15 ezer Ft
• A Legyen az Ön szívügye is Alapít-

vány 2o16-ban a következő feladato-
kat valósította meg:

• Az ultrahang, a gyógytorna és a 
sebészeti szakrendelés helyiségeinek 
klimatizálása,

• A Tüdőbeteggondozó Intézet dolgo-
zóinak továbbképzése,

• Eszközök beszerzése a Tüdőbeteg-
gondozó Intézet és a szakrendelő 
részére. 

Megoldandó feladatok továbbra is van-
nak. Következő célkitűzésünk a fi zioterá-
pia eszközparkjának fejlesztése.

Ezúton köszönjük és továbbra is öröm-
mel fogadjuk a LAOSZ célkitűzéseivel 
egyetértő, valamint a LAOSZ-t segítő 
önkormányzatok, magánszemélyek, vál-
lalkozók támogatását. 

Hálásan és örömmel fogadjuk továbbra is 
a SZJA 1%-át. 

Legyen az Ön Szívügye ls Alapítvány 
Adószám: 1815o746-1-13

Blaskó Tiborné
Elnök

Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány

APRÓHIRDETÉS

 ☐ Ikladon, 560m2-es telken, garázs-
zsal, 2000-ben épült szintes családi ház 
eladó. Belső alapterület 100m2. Irány-
ár:23 milló Ft. Alsó szint: konyha,étke-
ző, kamra, zuhanyzós fürdőszoba WC-
vel, előszoba, nappali. Emeleti szint: 3 
szoba (2 szoba-12m2, 1 szoba gardrób-
bal kb.20m2), előszoba, fürdőkáddal 
tervezett fürdőszoba, mellette külön 
WC. 4 éve teljesen új tetőszerkezetet és 
szigetelést kapott (színezés hiányzik), 
alsó szinten új villanyvezetékelést, illet-
ve nyílászárók és bejárati ajtó cseréje is 
megtörtént (német kétkamrás műanyag 
nyílászáró mindenhol). Német minősé-
gi műanyag biztonsági bejárati ajtó, biz-
tonsági zárral, törésálló üveggel ellátva 
(teraszajtó szintén törésálló üveggel van 
ellátva). 1 éve nyert kialakítást konden-
zációs fűtésrendszere, illetve modern 
minőségi zuhanykabin csere is történt. 
Az emeleti szinten belső munkálatok 
szükségesek. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon lehet: (+36) 30 659 4373

☐ Még mindig nem íratta át családi 
eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-
re? Tegye meg, mielőtt  szalagra rögzített 
emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átír-
juk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének 
megfelelően menürendszerrel ellátott, 
ajándékozásra is alkalmas borítóban át-
adjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!”  Tele-
fon: (+36) 20 824 4687.
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Konferencia

Az idei konferencia fő témája a holokauszt és 
annak tanítása volt. Dr. Csepregi András evan-
gélikus lelkész a Magyarországi holokauszt és 
az egyházak című előadásában arról beszélt, 
hogy e témában mennyire összetett volt a ke-
resztény egyházak magatartása. Az első két zsi-
dótörvényt a Felsőházban a katolikus, reformá-
tus és evangélikus egyházi vezetők – miközben 
fenntartásaiknak is hangot adtak –, egyaránt 
megszavazták, az 1941-es, náci szellemű, fajvé-
dő harmadik zsidótörvényre azonban már nem 
adták áldásukat. Kettősség fi gyelhető meg a te-
kintetben is, hogy: bár a keresztény egyházak a 
nyílt ellenállást nem vállalták fel, ugyanakkor 
bizonyos egyházi személyek (pl. az evangélikus 
Sztehlo Gábor vagy a katolikus Salkaházi Sára) 
embermentő szerepe vitathatatlan. Mindezeket 

fi gyelembe véve, a keresztény felekezeteknek  
nem a felejtés, hanem a múlttal, a mulasztással 
való szembenézés a feladatuk. 

A mai diákok szívesebben választják az él-
ményszerű tanulást a hagyományos módsze-
reknél. A Zachor Alapítvány olyan sétákat 
szervezett diákoknak, amelyeken számos tele-
pülésen – köztük Aszódon -  végigjárták az egy-
kor ott élt zsidókhoz kapcsolódó emlékhelyeket. 
A tevékenységről Szőnyi Andrea és Zeman Csa-
ba számoltak be. Az aszódi gimnázium tanára 
elmondta, az Aszódra érkezőket az evangélikus 
iskola diákjai kalauzolták, és ők beszéltek az itt 
élt zsidókhoz kapcsolódó eseményekről. 

Dr. Szécsényi András a Holokauszt Emlék-
központ tevékenységéről tartott előadást. Ki-
hangsúlyozta,  nem zsidó intézményről van szó,   
a magyar történelmet kívánják bemutatni, köz-
tük a vészkorszakot. Érdekességként említette, 
hogy az általuk kezelt gyűjtemény kizárólag 
magánszemélyek hagyatékaiból létesült.  

Odler Zsolt,  az Aszód Város Kulturális 
Központ  igazgatója meghívott előadóként az 
evangélikus gimnázium egykori zsidó szárma-
zású tanítványának, Weimberger Istvánnak 
a visszaemlékezése segítségével mutatta be a 
 Horthy-korszakot. A kamasz fi ú írásban örö-
kítette meg, a zsidó törvények bevezetésével 

milyen intézkedéseket  kellett elszenvednie. A 
naplóból kiderült, az akkori tanári kar sem volt 
egységes zsidó kérdésben. Bár a legtöbb tanár 
helytelenítette a rendelkezéseket, és igyekezett 
kiállni a fi ú mellett, akadtak, akik kárörvendő 
módon szemlélték az eseményeket. 

A konferencia hátralévő részében Nánay Mi-
hály, egy új szervezetet, a 2016-ban 18 fővel ala-
kult Történelemoktatók Szakmai Egyesületének 
tevékenységét mutatta be. Ma már több, mint 
150 tagot számlálnak. A létszámnövekedés azt 
mutatja, igény van egy objektív szakmai fórumra. 

Dr. Paksa Rudolf A tankönyvön túl - a törté-
nelemtanítás történész szemmel címmel tartott 
előadást. Ezután műhelymunkára került sor, 
amelynek keretében az érdeklődők Pelikán Ist-
ván vezetésével a történelemórán használható in-
fokommunikációs eszközökkel ismerkedhettek. 

R. Z.

NEGYEDSZER TANÁCSKOZTAK AZ EVANGÉLIKUS 
ISKOLÁK TÖRTÉNELEMTANÁRAI ASZÓDON 
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium Általános Iskola és Kollégium-
ban dr. Péterfi Gábor tantárgygondozó szervezésében  immáron ne-
gyedik alkalommal került megrendezésre az evangélikus iskolák történe-
lemtanárainak konferenciája. A tanácskozásra szinte az ország minden 
részéből érkeztek pedagógusok, akiket elsőként a rendezvény házigaz-
dája, majd a gimnázium igazgatója, dr. Roncz Béla köszöntött. 

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:
Április 1-2.

Április 15-16.
Április 29-30. 

Városi Gyógyszertár:
Március 25-26. 

Április 8-9.
Április 17. 

Április 22-23. 

ÁLLATORVOSI 
ÜGYELET

Március

25-26.:   Dr. Fodor Sándor 20-446-0938

Április

1-2.: Dr. Tóth Béla 30 449 6319
8-9.: Dr. Márton János 30 400 9819  
15-17.: Dr. Dobos László 20 925 3824
22-23.:  Dr. Szőke Zsolt 20 956 6529
30-1.: Dr. Németh Mihály 30 275 4718
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Sport

Iklad KSK – Aszód FC: 6-0 (1-0) 
A Nyáregyháza visszalépése miatt, az Iklad 
csapata ellen a GEAC pályán kezdte meg sze-
replését az új vezetőedző, Ubrankovics Zoltán 
által dirigált aszódi csapat. A feladat nem volt 
könnyű, Téglás László kapus még eltiltását töl-
tötte, így a kaput az öregfi úkban védő Hrusz-
tinszki Ferenc védte, de voltak más hiányzók 
is. Sajnos ez rányomta a bélyegét a csapatra 
az egész meccsen idegesen,fásultan játszottak 
labdarúgóink a hazaiak végig fölényben fut-
balloztak. Az első játékrészben egy jól eltalált 
lövéssel 1-0ra vezettek az ikladiak. A fordulás 
után bíztunk benne, hogy magára talál a csa-
pat, de közel sem így történt. Sorozatosan jöt-
tek az ikladi gólok,, így a végére súlyos 6-0-ás 
vereséget szenvedtünk.

Aszód FC – Valkó KSK 1-3 (0-2)
Gólszerző: Vogel Márk 
Téglási kapus még érvényben lévő büntetése 
miatt az aszódi szurkolók a találkozó előtt 
elég borúlátóan tippelgették a jó formában 

lévő valkóiak elleni mérkőzés végeredmé-
nyét. Szerencsére nem jöttek be a jóslataik,  
ami egyfelől az öregfi úk csapatának hálóját 
védő Hrusztinszky kapusnak volt köszön-
hető, másrészt annak, hogy a védők ezúttal 
sokkal jobban védték a hálóőrt, mint az előző 

meccsen, és igyekeztek minden kapura tartó 
lövést blokkolni. Háromszor ez nem sikerült, 
így a vendég szurkolóknak nem kellett kü-
lönösebben izgulni a mérkőzésen.  A hazai 
drukkerek sajnálattal vették tudomásul, hogy 
csapatunknak ezúttal alig jött be valami. Vé-
gül a két kapufa és rengeteg kihagyott helyzet 
után sikerült szépíteni.   

Az Aszód FC így 20 ponttal jelenleg a 9. helyet 
foglalja el a tabellán.
Hajrá Aszód!

KÉT VERESÉGGEL KEZDTE A TAVASZT AZ ASZÓD FC
A Magyarországon megszokott hosszú téli szünet után március első 
hetében folytatódtak a megyei labdarúgó bajnokságok. Eltiltásoktól és 
sérülésektől sújtott csapatunknak nem indult jól a szezon.
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SUDOKU

Könnyű Közepes

Februári sudoku rejtvényünk egyik táblájá-
ba hiba került, de mivel csak egy táblát kell 
kitölteni, ezért ez a sorsolást nem befolyásol-
ta. A hibáért elnézést kérünk! A Móni Fotó 
2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát 
 Budai-Kovács Tímea (Szentkereszt utca 4/2. 

fszt. 4.) és Nagy Ágnes Katalin (Papföldi utca 
9.)  nyerte.  

A kitöltött sukodu táblákat 2017. április 12-
ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk 
postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó 
szórakozást kívánunk!

Már  csak  3  db  telek  eladó!
 1) hrsz. 1560 – 787  nm: 4.957.000 + ÁFA

 2) hrsz, 1559 – 929  nm: 5.486.000 + ÁFA

 3) hrsz. 1558 – 1236 nm: 6.812.000 + ÁFA

Már  csak  3  db  telek  eladó  
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