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Az aszódi Karitász huszonöt éve

PÜSPÖKI SZENTMISE ÉS ÜNNEPI
TALÁLKOZÓ A HITÉLETI KÖZPONTBAN
Huszonöt éve, hogy újra megalakult a katolikus karitász aszódi szervezete. E jubileum kapcsán látogatott el Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök városunkba, hogy
püspöki szentmise keretében adja át az egyházmegye köszönő oklevelét három
olyan karitász tagnak, akik a megalakulástól napjainkig áldozatos munkájukkal
szolgálják a közjót.

A megalakulás után az újrakezdést egy máriabesnyői tanfolyammal segítette a Váci egyházmegye. A megváltozott társadalmi körülmények,
rendszerváltozás és a privatizáció sokak számára
nem várt nehézségeket jelentett, sok lett a munkanélküli, reményvesztett, elesett ember.
Hozzájuk kellett eljutni és oly módon segíteni,
hogy emberségükben ne sértsük őket.
Ennek a karitatív kezdésnek, újra gondolásnak
volt részese, helyi irányítója Tolmácsi Miklósné,
Ilona, aki ekkor vezette az aszódi csoportot.
E sorok írója 2009 januárjában kapta feladatként az Egyházközségi Tanácstól és Dr. Sánta
János akkori plébánostól a csoport vezetését.
A világ ismét nagyot változott, így újra kellett
gondolni a segítségnyújtást és megint csak úgy,
hogy a rászorulók ne érezzék alamizsna osztásnak.

A társadalom peremére szorulókat támogatni
csak akkor lehet igazán, ha kellő helyismerettel
rendelkezik szervezetünk, mert a nélkülözők általában szégyellik szorult helyzetüket. Ezért fontos
a stabil, kellő helyismerettel rendelkező tagság.
A 11 főt számláló csoport az utóbbi néhány évben már Aszódon kívül Domonyban és Ikladon
is segíti a rászorulókat. A tevékenységi terület
bővült, több feladat hárul a tagokra, nagyobb
ﬁgyelmet kell fordítanunk a kapcsolatépítésre.
Ebben a munkában vannak folyamatosan jelen a most köszöntöttek: Frajna Miklósné, Détári Péterné és Dr. Kolesza Jánosné.
Köszönjük Nekik az egy emberöltőnyi segítő
munkát.
Klamár Klára
csoportvezető

Weöres Sándor

SZÉP A FENYŐ
Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
2017. december

165 jubileumi születésnapos

SZÉPKORÚAK
KÖSZÖNTÉSE
2015-ben a város képviselő-testülete arról döntött, hogy karácsony
tájékán egy kis ajándékkal lepjék
meg városunk kerek évfordulós idősebb polgárait.

Azóta minden évben köszöntik mindazon
szépkorúakat, akik az adott esztendőben
ünnepelték a 70-75-80-85. születésnapjukat. Idén 165 érintettet vártak az evangélikus gimnázium aulájában, ahol a regisztrációt követően Sztán István polgármester
egy-egy szál virágot és 5000 Ft értékben
Erzsébet utalványt nyújtott át. A város első
embere köszöntőjében elmondta, nem feledkeztek meg a 90 évesekről sem, őket a
saját otthonukban, illetve az idősek napközi otthonában lepik meg majd.
Az ajándék átadását követően ﬁnom rétes
és üdítő várta a vendégeket. Műsort ezúttal
a Stellaria Media Női Kar adott Énok Nagy Levente vezényletével. Előadásukban csodálatos karácsonyi énekek csendültek föl.
Az ünnepség egyik szép dísze egy
virágkosár volt, amelyet a teremben
ülő legidősebb polgár, Tóth Gáborné
vihetett haza, aki 1932 január 31-én
született.
Az összejövetelt követően beszélgetésre is mód nyílt, ám ezzel most
kevesen éltek. Az egyik néni arra a kérdésemre, hogy miért nem maradnak
még egy kicsit, a következőt mondta:
– Tudja, mi már öregek vagyunk, a
tyúkokkal kelünk és azokkal fekszünk.
De a gesztust nagyon köszönjük a városnak.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2017. november 16.
158/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
Falujárók úton közterületen épült garázsok helyzetéről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy valamennyi önkormányzati közterületen épült garázs jogviszonya
rendezése érdekében készüljön ütemterv az
ehhez szükséges feladatok felmérésére, ütemezésére úgy, hogy hogy az kerüljön 2018.
február havi Képviselő-testületi ülésen napirendre.
159/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata
Aszódi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2018.
évre vonatkozó illetményalap és
illetménykiegészítés költségvetési
tervezéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2018. évre vonatkozó
illetményalapját és illetménykiegészítését a
2017. évi mértékben szükséges tervezni.

Felkéri a polgármestert, hogy az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2018. évi illetménykiegészítésének és 2018. évi illetményalapjának fedezete a 2018. évi költségvetésbe betervezésre
kerüljön.
160/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
telekadó mértékének emeléséből származó bevétel többlet felhasználásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a telekadó emelésére vonatkozó rendelet-tervezetet és úgy dönt a telekadó
mértékének emeléséből keletkező többlet bevételből 10 millió forintot a 2018-as költségvetésben „út- és járdaépítésre” tervez be.
161/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
helyiség bérleti díjak 2018. évre vonatkozó megállapításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 2018. évre a 19/2013. (IX.6.)
önkormányzati rendelet 52.§ (6) bekezdése értelmében az alábbi intézmények terembérleti
díjait 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint
határozza meg:

Helyiség

Bruttó bérleti díj

AVKK- Kamaraterem

5.060.-Ft/óra

AVKK- Kisterem

2.785.-Ft/óra

Aranykapu Bölcsödé- Aula

1.012.-Ft/óra

Kistérségi Gondozási Központ (Petőﬁ u.13.)- Társalgó

5.060.-Ft/óra

Kistérségi Gondozási Központ (Falujárók útja 5.)

2.530.-Ft/óra

Napsugár Óvoda –
Tornaszoba

1.265.-Ft/óra

Napsugár Óvoda Szivárvány
Tagóvodája – Ebédlő

622.-Ft/óra

Közös szabályok:
1. A bérbeadással kapcsolatos hatáskör a Polgármestert illeti meg.
2. A bérbeadás terembérleti szerződés keretében történik.
3.Az igénybevétel a bérleti díj megﬁzetésének
igazolását követően kezdődhet meg.
4. A bérleti díjak 2018. január 1. napjától 2018.
december 31. napjáig érvényesek.
Az érvényben lévő egyéb helyiség bérleti
szerződések esetében a bérleti díjak a szerződésekben foglaltak szerint alkalmazandók.
162/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött megállapodás jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a dunakeszi tankerülettel
kötendő megállapodásról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
ingyenes helyiség használatára ( 2170 Aszód,
Kossuth u. 72. kamaraterem) vonatkozó megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
163/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
Hévízgyörki Református Egyházközség
kérelméről

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hévízgyörki Református
Egyházközség, székhely: 2192 Hévízgyörk,
Kossuth L. u. 25. kérelmében előadott beruházási cél megvalósítására tekintettel 2017. december 1-től a kamaraterem mindenkori bérleti díjából 50% elengedésével és a kisterem
mindenkori bérleti díjából 50% elengedésével
állapítja meg a térítési díjat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a város
polgármesterét a bérleti szerződés módosítására és aláírására.
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Önkormányzati határozatok
164/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
2170 Aszód, Baross u.5. szám alatti,
Aszód belterület 883 hrsz.-ú ingatlan
értékesítéséről

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy az ajánlati felhívást küldje meg három a feladat elvégzésére alkalmas cég/személy részére.

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az értékesítés előtt tájékozódjon az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
vezetőségénél az érintett ingatlannal kapcsolatban, hogy terveznek-e további fejlesztéssel
egybekötött funkció bővítést, amelyhez az épület szükséges lenne. Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet nemleges válasza esetén
kerüljön meghirdetésre értékesítésre az ingatlan.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő, az
önkormányzat üzleti vagyoni körébe tartozó ingatlant, nyilvános pályázat útján értékesíti az alábbiakban meghatározott induló áron, a határozat
melléklete szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.

168/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata az
Aszód Városi Kulturális Központ magasabb vezetői álláshelyének betöltésére
vonatkozó pályázat kiírásáról

Ingatlan nyilvántartási besorolás

Lakóház, udvar

Címe

Baross u.5.

Helyrajzi szám

883 hrsz.

Értékesítésre javasolt ár

15.500.000 Ft

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázati felhívás
közzétételével. Amennyiben a pályázati felhívásban megadott határidőig pályázat nem érkezik,
az értékbecslés érvényességének ﬁgyelembe
vételével a benyújtás határideje 30 nappal kerüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg a
pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik, vagy a
Képviselő-testület másként nem rendelkezik.
165/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata
Aszód Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. mellékletét képező 2018.
évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
166/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
2018. évi belső ellenőrzési feladatok
elvégzésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a
165/2017. (XI.16.) ÖKT sz. határozattal elfogadott 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtására kérjen árajánlatot három belső ellenőrzési
feladatokat végző vállalkozástól a 2018. évi ellenőrzési feladatok elvégzésére.
167/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a mellékelt ajánlati felhívásban foglaltak szerint.
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1. Aszód Önkormányzata Képviselő- testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. 20/A. és 20/B. §-ai alapján pályázatot ír
ki az Aszód Városi Kulturális Központ magasabb
vezetői beosztásának betöltésére. Megbízza a
jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében
meghatározott tartalommal a pályázat közzé-
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tételéről és előkészítéséről gondoskodjon.
2. Felhatalmazza a Polgármester, hogy a pályázat véleményezéshez Országos szakértői
névjegyzékből szakértőt kérjen fel.
3. Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy a Kjt. 20/A
§ (6) bekezdésében megjelölt bizottság tagjainak
egy egy fő közművelődési, könyvtári, múzeumi
szakértőt felkérjen a szakértői névjegyzékből.
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szakértői bizottság tagjainak felkért
szakértői névjegyzékben szereplő szakértők (a
Közalkalmazotti Tanács által delegált tag kivételével) megbízási díját a 2018. évi költségvetés
terhére biztosítja.

December végén indul a Leader-program újabb üteme

MEGJELENNEK AZ ÚJ
VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
Ebben a hónapban újra érdemes figyelni a Galga-mente Leader Egyesület december 29-én megnyíló pályázataira, amelynek segítségével Aszód is fejlődhet. Az önkormányzat ebben az ütemben egy újabb játszótér megépítésére,
pontosabban korszerűsítésére pályázik, mégpedig a Falujárók útja 30. szám
előtt. Itt régóta játszhatnak a gyerekek egy nyugodt, biztonságos környezetben,
ám az eszközök ma már felújításra szorulnak.

A város pályázik egy újabb street work edzőpálya megvalósítására is, látva azt, mennyire sokan élnek a Falujárók útján található pálya nyújtotta edzési lehetőségekkel. Az új központ a
tervek szerint a Richly Emil téren kap majd helyet.
Kisebb mértékű, ám mégis jelentős lehet az az egymillió Ft-ra vonatkozó pályázati lehetőség, amellyel szintén élni kíván a város. Ebből ugyanis elkészülhet az Aszódi Értéktár.
A Leader pályázat ebben az ütemben nemcsak az önkormányzatok számára kínál fejlesztési lehetőséget, hanem három gazdálkodó szervnek is. A vállalkozások eszközfejlesztésre és
munkateremtésre pályázhatnak.
R. Z.
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Önkormányzati határozatok
169/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
2018. évi városi rendezvény terv elfogadásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi városi rendezvényterv és ﬁnanszírozásának jóváhagyására
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi városi rendezvénytervet a határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerint támogatja és jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
2018. évi városi rendezvényterv megvalósításához szükséges önkormányzati támogatást
12.865 Ft összegben, keretösszegként – az 1.
számú melléklet alapján – az önkormányzat
2018. évi költségvetésében tervezni szükséges.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2018.
évben a nyári időszakban a Főtéren táncházi
program is kapjon lehetőséget.
170/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata
műjégpálya kialakításáról és működtetéséről

1) Aszód Város Képviselő-testülete úgy dönt,
a Szabadság téren 2017. december 5. és 2018.
február 5. közötti 60 nap időtartamra 17 X 6 m
méretű műjégpályát állíttat fel. A pálya felál-

lításhoz bruttó 2.050.000 Ft-ot biztosít. Az öszszeg fedezete Aszód Város Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 24.) ÖR.
Dologi kiadások előirányzatán belül rendelkezésre áll.
2) A pálya működtetésével - napi 10.00-20.00
óráig tartó nyitva tartással - olyan üzemeltetőt
bíz meg, aki a büfé üzemeltetés jogáért és mellett vállalja a pálya működtetését külön megállapodás alapján az önkormányzat által meghatározottak szerint.
3) A Képviselő-testület a belépődíjat a következők szerint állapítja meg:
•
felnőtt: 300.- Ft/ óra
•
gyermek: 150.- Ft/óra.
A belépődíjakkal való elszámolás módjáról és
rendjéről a működtetővel kötendő megállapodásban kell rendelkezni.
171/2017.(XI.16.) ÖKT sz. határozata a
lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 19-én hozott 138.,139.,140.,
141.,147.,149.,150.,151.,152.,153.,154., valamint a
2017. november 06-án hozott 156., 157., számú
határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri jelentést elfogadja.

2017. december

Helyi hírek
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Adventi gyertyagyújtás

HAGYOMÁNY TEREMTŐDÖTT
Tavaly első alkalommal díszítette adventi koszorú Aszód főterét, és először gyulladt föl rajta az adventi gyertya fénye. Sztán István polgármester az akkori köszöntőjében bejelentette, a kezdeményezésből hagyományt szeretne teremteni.

Az ígéret beteljesült. December első vasárnapjára elkészült az idei adventi koszorú, délután
három órára pedig közös gyertyagyújtásra várták az aszódiakat. A zord idő ellenére mintegy
50-60 érdeklődő várta, hogy a Stellaria Media
énekét követően Sztán István polgármester fölkapcsolja az adventi koszorú első gyertyájának

kapcsolóját. Ezt követően rövid ökumenikus
istentisztelet következett, amelyen Lőrincz Csaba evangélikus lelkész bevezetője után Rápolty
Dávid 6. éves református teológiai hallgató hirdetett igét, majd Dr. Gyurkovics István plébániai kormányzó áldotta meg az adventi koszorút.
A megható délutáni pillanatokat a Stellaria

AZ ASZÓDI ADVENTI KOSZORÚ
KULISSZATITKAI
Saját magának tette magasra a mércét a tavalyi adventi koszorút készítő Berkesdi
család, hiszen remekművük megnyerte a Café Blog nevű internetes portál Magyarország legszebb adventi dísze című pályázatát. Mi pedig egy ilyen eredményt látva
hajlamosak vagyunk elvárni, hogy újabb remekmű szülessen. Aki kilátogat a térre,
láthatja, teljesültek a kívánalmaink.

A főtér idei ékkövének külső paraméterei nem
változtak, a méretet ugyanis meghatározza a
szökőkút átmérője, amely hat méter széles. A
koncepció sem változott, ezúttal is görög stílusú
– vagyis a közepén üres - koszorút készítettek.
Ez azért praktikus, mert ennél a vázat könnyebb
átfonni a fenyőágakkal. A remekmű váza még
tavalyról megmaradt, ezt nem kellett újra gyártani. A 600 méter acélsodronyból készült tartószerkezetet négy ezüstfenyő ágaival borították
be, amit 300 darab kötözővel rögzítettek.
– Szerettük volna, hogy az idei koszorú más
legyen, mint a tavalyi, ezért a színén mindenképpen változtatni akartunk – árulta el Berkesdi
Anita. – A polgármester úr először ragaszkodott
a lilához és a rózsaszínhez, végül beadta a derekát, és ránk bízta a választást. Most az arany és
a fehér szín dominál leginkább. Jövőre szeretnénk az alsó kék fóliát is valamilyen módon el-
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tüntetni. Mások a díszek is, ezeket készen lehet
vásárolni, viszont a becsomagolásuk már a mi
dolgunk. Ezúton szeretnénk jelezni, a dobozok
üresek, nem érdemes bontogatni.
A koszorú idén is társadalmi felajánlásból,
közös összefogás eredményeként született,
amelyhez egy hétre volt szükség. A Berkesdi
családon és segítőiken kívül két napot a közhasznú munkások is itt dolgoztak. Akadt, aki
a készítőket látta el pogácsával és forró teával.
Azt, hogy idén is lesz e valamiféle verseny, még
nem tudni. A facebookon található lájkok nagy
száma ugyanakkor azt mutatja, az aszódiaknak
tetszik az új adventi koszorú.
Az adventi koszorúban vízkeresztig gyönyörködhetünk, utána leszedésre kerül. A Berkesdi családnak viszont már van elképzelése, 2018 adventjére
milyen stílusú díszt készítenek majd. Erről egyelőre nem árultak el semmit, viszont azt kérték, a cikk

Media Női Kar újabb éneke zárta. A kórust Énok
Nagy Levente vezényelte.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

végén szerepeljen az összes segítő neve. Anita facebook oldalán a következőt találtuk:
Köszönet a segítőknek: Harajka Ani, Csontos
Krisztina és Pistike, Papp Zsani, Áron, Doni, Peti,
Kurunczi Móni és Dia, Gál Gyula, Polgi, (Sztán István polgármester – a szerk. megjegyzése), jóságos keresztanyám, Palik Ferencné, Álmosom, és
akik a városunkat egész évben gondozzák!
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Advent

Szubjektív gondolatok az adventi vásárról

EGYSZERRE ADTAK ÉS KAPTAK
Igazi karácsonyi hangulat kerekedett a Szabadság téren december 9-én, az ekkor
rendezett adventi vásár alkalmából. Bár az előző héten leesett hónak már nyoma
sem volt, a tér szép adventi koszorúja és egyéb díszei, a műjégpálya, no meg az
alkalmi árusok portékái mind-mind azt erősítették az érdeklődőkben, hogy rövidesen legszebb ünnepünkhöz, a karácsonyhoz érkezünk.

Bevallom, szeretem az aszódi adventi vásárt,
amely mára kinőtte magát. Talán sokan emlékeznek arra, amikor kezdetben a Művelődés Háza
udvarán tartották. Ám az évek során egyre több
közösség, civil szervezet és magánszemély jelentkezett, hogy szeretné árusítani az általuk készített
portékát, és a hely lassan kicsinek bizonyult.
Az esemény előtti hetekben már több tíz ember – de talán keveset is írtam – azon szorgoskodott, hogy az általuk kigondolt termékek időre
elkészüljenek. A közös munka pedig jó volt alkalom a beszélgetésre, az egymás felé fordulásra.
Jómagam többször is megcsodáltam a standokon árult, ajándéknak való holmikat. Csodálatos kézügyességről, kreativitásról tanúskodott
szinte mindegyik termék, megmutatva, az egyszerűség, az ötletesség nagy örömet tud okozni
vevőnek, készítőnek egyaránt. A vásárlás, illetve
az ebből származó bevétel pedig újabb boldog
perceket generál majd. Az árusok, segítők több-

sége ugyanis azért vállalta ezt a feladatot, hogy
segítse munkahelyét, a rájuk bízott gyermekeket, vagy éppen a rászorultakat. A teljesség
igénye nélkül írom, hogy a Városi Óvoda óvónői,
a Csengey iskolai néhány osztályának pedagógusai a szülőkkel közösen karöltve azért szorgoskodtak, hogy így gyarapodjon az ovis csoportok, iskolai közösségek anyagi lehetősége.
A Kistérségi Gondozási Központ munkatársai az
idősek napközijét kívánják még otthonosabbá
varázsolni. Az aszódi reformátusok közössége az
árusítás bevételét a gyülekezetük számára vásárlandó ház árába forgatja. Az állami Petőﬁ gimnázium több diákja Márton Ildikó vezetésével belga gofrit sütött, illetve a szülők által felajánlott
termékeket – például nagyon ﬁnom hagyma és
grapefruit lekvárt – árusított azért, hogy a bevételt a jövő tavaszi bretagne-i kirándulásra fordítsák. Az AVKK munkatársai az ingyenes programok járulékos költségeit fedezik majd a szintén
általuk gyártott kézműves termékek és egyéb ﬁnomságok árából. A Városi Nyugdíjasklub tagjai
ugyancsak kézműves termékeik értékesítéséből
igyekeztek a jövő évre tervezett hajókirándulás árához hozzájárulni. A Podmaniczky Júlia
Nőegylet az árusításon túl élelmiszerbankot is
működtetett, ahová az aszódiak által felajánlott
tartós élelmiszereket várták, amiket majd a rászorultak között osztanak szét.
A vásár idején kellemes karácsonyi zene szólt,
már amikor nem a fellépőké volt a főszerep. A jó
hangulat többek között Peller Anna énekművésznek, valamint a Podmaniczky zeneiskola
növendékeinek volt köszönhető, akik a hideg

ellenére is jókedvűen zenéltek és táncoltak, derűt csalva ezzel a közönségük arcára.
Városunk önkormányzata ingyen biztosította
a közterületet, ezzel is segítve a civil szervezetek, közösségek céljainak megvalósulását. Igazságtalan volna nem szólni azokról a közhasznú
munkásokról, illetve a Városüzemeltetési Osztály
munkatársairól, akik Sztán István polgármester,

Kovács Tamás alpolgármester és Gál Gyula csoportvezető irányításával, szabadnapjuk feláldozásával előkészítették a vásár helyszínét, majd
visszarendezték a teret, hogy az autósok a lezárt
részt újra birtokba tudják venni.
Mindent összegezve talán így foglalható össze
a nap: a közösség ereje nagyszerű programot
eredményezett, a résztvevők pedig egyszerre
adtak és kaptak: örömet, mosolyt, az egymás
felé fordulás élményét. Köszönet mindenkinek,
aki bármilyen formában hozzájárult ehhez.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Iskolai élet

JÓTÉKONYSÁGI BÁL A CSENGEYBEN
2017. november 25-én, szombaton az iskola szülői munkaközössége jótékonysági
bált szervezett a Csengey Gusztáv Általános Iskolában. Nagyon sok szülő segítette
iskolánkat támogatójegyek vásárlásával, tombolatárgyak küldésével. Köszönjük a
helyi vállalkozók felajánlásait is.

Az idei bál bevétele összesen 547.000 Ft volt. A
Csengey úti épületi gyerekek javára 245.100 Ft
értékben érkezett támogatójegy, a Rákóczi úti
gyerekek javára 111.500 Ft értékben vásároltak
támogatójegyeket. A bál bevételét (190.400Ft)
feleztük a két épület között, így 95.200 Ft ju-

tott épületenként a gyerekek javára. Csengey
úti épületre: 340.300 Ft a Rákóczi úti épületre:
206.700 Ft érkezett összesen.
A Csengey úton a tavalyi évben megrendezett
bál bevételéből már két emeletre kiépítettük az
iskolarádiót, az idei bevételből folytatjuk, és

ZARÁNDOK-ÉS TURISTASZÁLLÓ
NYÍLHAT VÁROSUNK FŐUTCÁJÁN
Városunk nagy hiányossága, hogy az erre utazó nem talál helyben szálláslehetőséget. Ugyan a két középiskola kollégiumai időszakosan fogadnak vendégeket, ám
ez csak csoportoknak jelenthet megoldást. A helyzet azonban rövidesen változhat.

Köztudott, hogy városunkon is áthalad a Mária út,
vagyis Közép-Európa egyik legnagyobb zarándokútja, amelynek kiépítése folyamatban van. Az útvonal Máriazelltől Csíksomlyóig tart. Az 1400 km-es
távolságot gyalog mintegy 60 nap alatt lehet megtenni. A kezdeményező egyesületek és alapítványok célja az, hogy megismertessék Közép-Európa
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vallási és kulturális értékeit, a zarándoklatra vállalkozók számára pedig biztonságos zarándokhálózatot
építsenek ki. Aszód a kezdeményezők közé tartozik,
és lehetséges szálláshelyként a Kossuth Lajos utca
68. szám alatti ingatlan jelölte meg. A tervek szerint
itt egy 24 férőhelyes, olcsó szálláslehetőséget – kb.
3000 Ft/éjszaka/fő - biztosító zarándokház és tu-

ASZÓDI TÜKÖR

terveink szerint már januártól az egész épületben működni fog. A Rákóczi úti épületünkben a
folyosó járólapozását szeretnénk megvalósítani. Nyáron pályázat útján 100m2 csempét kaptunk, ehhez vennénk meg további szükséges
anyagokat. Már csak a vállalkozó szellemű apukák munkáját, segítségét várjuk és megújulhat
a folyosó a Rákóczi úti iskolában is.
Köszönjük az összefogást, az adományokat,
hogy iskolánk szépülhet, fejlődhet tanulóink
számára.
Skuczi Erika

ristaszálló kerülne kialakításra. Az öt szobán túl az
épület hátsó traktusában egy magasabb komfortfokozatot kínáló apartman is helyet kapna.
Sztán István polgármester a legutóbbi képviselő-testületi ülésen arról tájékoztatta a képviselőket,
hogy ezzel kapcsolatban egyeztetett Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével, valamint
Szűcs Lajos kormánybiztossal is. Pest megye közgyűlése öt településen támogatja szálláshely kialakítását. A nyertes pályázók maximum 48 millió Ft
támogatásban részesülnek, amelyből a korszerűsítésen, felújításon túl a szálláshely bebútorozását
is megoldhatják. Aszód jó eséllyel pályázik, mivel
nem rendelkezik semmilyen szálláshellyel.
R. Z.
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Iskolai élet
Fotó: Mutier Riad

„Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága? Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?...”
(Petőﬁ: A magyar ifjakhoz)

SZALAGAVATÓ A PSG-BEN
2017. november 18-án iskolánk egyik legfontosabb eseményét tartottuk meg, az
idén érettségüket ünneplő fiataljaink magasztos és vidám ünnepségét, a szalagavatót.

Jelenlétével tisztelte meg rendezvényünket Sztán
István, Aszód város polgármestere, valamint Frajna Miklós, iskolánk nyugalmazott igazgatója.
A diákság egyik fontos eseménye az, amikor
elérkezik középiskolai tanulmányainak utolsó
évébe; amikor kinyilvánítjuk, hogy gyerekeink,
diákjaink a felnőtté válás útjára lépnek, amely
út végén ott vár az érettségi vizsga.
Az ünneplést Némethné Holló Krisztina, iskolánk igazgatója nyitotta meg, amelyet a tizenegyedik évfolyam diákjainak kedves műsora
követett. A végzős diákok nevében ünnepi

beszédet mondott Cserháti Szilveszter 12.D
informatika tagozatos tanuló magyarul, Faragó
Dominik 12.F angol tagozatos tanuló angolul,
valamint Major Noémi 12.A francia tagozatos
tanuló franciául, amelyet osztálytársa Bulucz
Brigitta fordított magyarra.
Ezután, büszkeséggel teli szívvel kísértük ﬁgyelemmel a négy végzős osztály 95 tanulójának
avatási szertartását. A tizenegyedikes szalagtűzők remegő kézzel, megilletődötten tűzték a
bordó színű szalagot a büszke végzősök mellére.
A műsor második, vidám részét keringővel

KIEMELT PÉNZIRÁNYTŰ ISKOLA AZ ASZÓDI PSG
Az aszódi VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma elnyerte a „Kiemelt Pénziránytű iskola” címet a 2017/18-as tanévre.

Az iskola már 2010 óta tagja a Pénziránytű iskolahálózatnak és ennek során már régóta folyik pénzügyi témájú oktatás és sok különböző,
szintén a pénzügyekhez kapcsolódó program
valósult meg. Már a kerettantervi változások

előtt bevezetésre került a Pénzügyi ismeretek
tárgy és számos országos versenyen értek el
országos elődöntős és döntős eredményt az
iskola diákjai. Az eddigi eredményeket és sikereket az iskola honlapján a „Pénzügyi ismere-

ADVENTI HANGVERSENYEK
Szép szokássá vált Aszódon, hogy advent idején koncertet adnak iskoláink növendékei, illetve tanárai. Korábban a Csengey Gusztáv Általános Iskola ének-zenei tagozatának gyermekkórusa szerzett nekünk örömet, és adott alkalmat, hogy őket
hallgatva az evangélikus templom padjaiban egy kicsit kizökkenjünk a mindennapos rohanásból.

Idén a gyermekkórus tanára, Énok Nagy Levente másutt vállalt munkát, így nem hallhattuk a
csengeys gyermekek énekét. Szerencsére nem
maradtunk az ünnepre hangolódást segítő
programok nélkül, sőt, azok száma még növekedett is.
December 3-án a Podmaniczky Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei és tanárai adtak

nagyszerű koncertet a római katolikus templomban. Rá egy hétre pedig ugyanitt Énok
Nagy levente vezényletével a Stellaria Media
Női Kar szerepelt. A koncerten ezúttal is közreműködött városunk szülötte és díszpolgára,
Mukk József operaénekes, aki olyan csodaszép
dalokat énekelt, mint Schubert Ave Maria című
műve. Ugyancsak vendég volt a brácsán játszó
Hutai Ágnes is. A hangverseny ezúttal is közös
énekléssel zárult. Lapunk utcára kerülését megelőzően, december 16-án pedig a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai zenéltek karácsonyi hangversenyükön az
evangélikus gimnázium aulájában.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

nyitották meg a diákok, nagyon elegánsan. A
szülők és rokonok büszkén lejtettek a végén, a
gyönyörű, hófehér ruhába öltözött lányaikkal,
vagy a szmokingos ﬁaikkal.
Az ünnepség utolsó eleme mindig az a produkció, amelyet az osztályok külön – külön készítenek,
hogy jókedvet, vidámságot vigyenek az estébe,
amely emlékeztet bennünket arra, hogy a felnőtté
válás gyakorlatilag egy vidám esemény, amit ﬁataljaink nagyon-nagyon várnak.
Leitli Gabriella
igazgatóhelyettes

tek” címszó alatti bejegyzések foglalják össze.
http://petoﬁ-aszod.hu/new/
A díjat az iskola igazgatója, Némethné Holló
Krisztina és Kárpáti István szaktanár vette át a
Magyar Nemzeti Bank épületében rendezett
szakmai workshopon.

Új eszközökkel
gazdagodott a Csengey

INFORMATIKAI
KORSZERŰSÍTÉS
A Csengey Gusztáv Általános Iskola a
Dunakeszi Tankerületi Központtól – a
KMR informatikai fejlesztési pályázat
keretében – 31 db korszerű számítógép konfigurációt, 12 db projektort,
valamint 10 db laptopot kapott.

Úgy gondoljuk, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével korszerűbbé és hatékonyabbá válik iskolánk nevelő-oktató
munkája.
Boda János
igazgatóhelyettes
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TÁMOGATÓ KERESTETIK!
Képzeljenek el egy mosolygós szemű, nagyon barátságos, hét éves, 120 cm magas
és 17 kilós szőkésbarna hajú aszódi fiatalembert, aki délelőttönként iskolába jár,
mégpedig annak első osztályába.

Ez a mondat természetesen nagyon sok kisﬁúra illene. Ám Tóth Nimród – merthogy róla van
szó – délutánjai eddig eltértek a kortársaiétól,
ugyanis három éve minden hétköznap Budapesten a Központi Sportiskolában szertornázik.
Rendkívülinek mondható ügyességére már a
Szivárvány óvodában felﬁgyeltek az óvónők,
és azt javasolták a szülőknek, keressenek neki
sportolási lehetőséget. Nimród a KSI-be került,
ahol a szakedzők néhány hónap és felmérések
sora után megerősítették: valóban nagyon tehetséges, és rövid idő alatt korosztályos válogatott tornász lehet belőle. Már az első komolyabb eredménye is megszületett: társaival az
idei országos tornászbajnokság korosztályos
csapatversenyén a harmadik helyen végzett,
megelőzve sok riválisát.
Az édesanyával folytatott beszélgetésbe Nimród is bekapcsolódott. Kiderült, hogy a korlát
a kedvenc szere, de a gyűrűt is nagyon szereti.
A talajgyakorlatából rögtön láthattam is egy kis
ízelítőt a telefonnal rögzített videófelvételnek

köszönhetően, egy laza dupla szaltót. Készséggel elhittem, mikor arról beszélt, hogy meg sem
kottyan neki 100 fekvőtámasz. A hasáról felhúzott ing alatt pedig olyan kockahas lapult, amit
majd 10 egynéhány év múlva a gyengébbik
nem képviselői fognak értékelni.
Nimród mégsem erre a legbüszkébb, hanem
arra, hogy találkozhatott és beszélhetett legnagyobb példaképével, az olimpiai bajnok tornász
Berki Krisztiánnal, aki a 2012-es londoni világversenyen szerzett dicsőséget hazánknak. Talán már
álmodott is arról, hogy egyszer majd ő is a dobogó
legmagasabb fokáról integet haza szeretteinek.
Ám az álom fölé mostanában viharfelhők tornyosulnak: a család az anyagi körülményei miatt
nem tudja vállalni ﬁuk Budapestre utaztatását,
mert már a tartalék kerete is elfogyott. Mostanában kimaradtak az edzések, ami miatt bizony
rendre eltört a mécses a kisﬁúnál, aki először
szembesült a nincstelenség okozta tehetetlenség érzésével. Az édesanya végső kétségbeesésében hozzánk fordult: hátha akad olyan

EDZŐI VÉLEMÉNY
A torna az egyik olyan sportág, amely egy teljes, komplex sportolót kíván. Az
olyan kondicionális képességek mellet, mint a relatív erő, gyorserő, erőállóképesség, robbanékonyság, számos emocionális képességeket is igényel. Ilyenek a fegyelem-önfegyelem, motivációs, monotónia tűrés, félelem-fájdalom leküzdő képesség. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen összetett képességeket igénylő
sportágban sikeres legyen, ezek az alap szükséges jellemvonások.

Ebből a komplexitásból fakadóan nagyon
kevés olyan tornásszal rendelkezik hazánk,
aki világszinten is fel tudja venni a versenyt a
tornában domináns nemzetek versenyzőivel.
Nem lehetünk biztosak abban, hogy azok a
tornászok, akikben megvannak ezek a szükséges képességek be is váltják a hozzájuk
fűzött reményt, de úgy gondolom az esélyt
mindenképpen meg kell adni számukra.
Nimróddal való eddigi közös munkánk (2 év)
alapján bátran ki merem jelenteni, hogy az öszszes olyan képességgel rendelkezi, ami szükséges lehet ahhoz, hogy kiemelkedő sikereket érjen el ebben a sportban. Nagy mozgásigénnyel
rendelkező gyermek, szinte lefáraszthatatlan,
ami egy edző álma, mert nagyon hosszú és
göröngyös az az út, ami a csúcs felé vezet.
Születetten erős, míg más gyermekekben ki
kell alakítani azt a képességet, hogy a saját

testsúlyával minden féle testhelyzetben bánni
tudjon. Kellően bátor, de ugyanakkor tudatos
is, csak olyan feladatot hajt végre, amiben tudja, hogy rendelkezik annyi tudással, ami a sérülés elkerüléséhez elegendő. Mind a hat szeren
nagyon jó úton halad az alapok elsajátításával,
amik pillérként szolgálnak a későbbi tudás építéséhez. Örök vidám természetével a csoport
színfoltja, ami engem is motiválttá tesz.
Végül egy szösszenet a 2016-os hat hetes
nyári edzőtáborból, ami még most is a fülemben cseng:
Az edzőtábor utolsó napján a sorakozóban
tájékoztattam a gyerekeket, hogy két hét szünet után, szeptembertől visszatérünk a heti
három edzésre és vége a heti 5x2 edzésnek.
Pillanatokkal később látom, hogy Nimródnak
potyognak a könnyei. „Mi a baj?” – kérdeztem. „Akarok még millió hét edzőtábort!”

vállalkozó, aki – olvasva ezeket a sorokat – fontosnak érzi, hogy ne kallódjon el egy tehetség,
és a továbbiakban rendszeresen támogatná őt
legalább addig, amíg újabb megoldási lehetőség nem mutatkozik. Az összeg nem túl magas:
havi 50 ezer Ft segítségre volna szükség, amely
beﬁzetéséről a KSI igazolást állítana ki.
A jelentkezőktől azt kérjük, szerkesztőségünknek jelezzék támogatási szándékukat.
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő
Fotó: családi archívum

VÁROSUNKBA
ÉRKEZETT A MIKULÁS
Mikulás napján városunkban is soksok gyermek várta izgatottan a Mikulást. A Jóságos Nagyszakállú ezúttal
nem városunk főterén várta a legfiatalabb generáció tagjait, hanem azt vállalta, hogy Aszód valamennyi oktatási-nevelési intézményében látogatást
tesz. Nyilván a gyerekekre azok természetes közegében volt kíváncsi…

A Mikulásra nem kis feladat várt. Összesen
670 csomagot kellett kiosztania. Hogy ne
a messzi Északról kelljen cipekednie, városunk önkormányzata vállalta az ajándékok
beszerzését, és ezeknek az árát, 460 ezer
Ft-ot is kiﬁzette. A Mikulás, aki egyébként
nagyon hasonlított a Golden Glob Kft. egyik
alkalmazottjára – hiába, állítólag a világon
mindenkinek van egy hasonmása -, nagyon
jól szórakozott ezen a délelőttön. Ami nem
is csoda, hiszen nagyon felkészített gyerekekkel találkozott, akik énekekkel, versekkel
hálálták meg a sok-sok ajándékot. A látogatása végén azt is megígérte a Nagyszakállú,
jövőre ismét eljön közénk…
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Helyi élet
Akkor és most címmel nyílt fotókiállítás a Javítóintézetben

APA ÉS FIA UGYANAZT A TÉMÁT
DOLGOZTA FEL
Fotótörténeti szempontból rendkívül ritkának mondható az a kiállítás, amely
november 23-án nyílt meg az Aszódi Javítóintézetben az itt tartott 22. Ferenczi
György Szakmai Nap keretében. Az Akkor és ma című kiállítás témája ugyanaz:
a Javítóintézet növendékeinek mindennapjai. Ám a két sorozat elkészítése között
eltelt negyven esztendő.

Az apa, Urbán Tamás 1975-ben diplomamunkaként készítette az Aszódi Javítóintézet növendékeinek mindennapjait bemutató fotósorozatát,
amelyből helyben egy kiállítást is rendeztek. Ezt
követően a képeket a tartalmuk miatt másutt
nem mutathatták be, ezt az akkori kulturális hatalom megtiltotta. A képek a Javítóintézetben
maradtak, ám később leszedték és eltették őket,
így azok lassan feledésbe merültek.
Az Aszódi Javítóintézet egy újabb jubileumhoz közelít, 2019-ben ünnepli majd fennállásának 135. évfordulóját. Az intézet vezetése
ennek kapcsán úgy döntött, összegyűjti az
intézet történetét bemutató emléktárgyakat,
fontosabb dokumentumokat, és azoknak egy
kis házi múzeumot rendez be.
– Ekkor tudatosult bennünk, hogy ezek a
fotók valahol megvannak, ezért keresni kezdtük őket, Legnagyobb örömünkre egy raktárhelyiségben tárolt kartondobozokban rájuk is
bukkantunk – mesélte Puskás Péter, az intézet
igazgatója.
A fotók megtalálásáról értesítették azok készítőjét, a ma már Balázs Béla-díjas Urbán Tamást, aki örömmel sietett Aszódra. Az itt tett
látogatása nyomán egy újabb ötlet született.
A fotóművész szintén fotózással foglalkozó ﬁa
ugyanis elhatározta, ő is készít egy sorozatot.
– Ádám nagyon szorgalmasnak bizonyult,
hónapokon keresztül járt be az intézetbe, sok-

szor hetente többször is – osztotta meg tapasztalatait Puskás igazgató. – Először fényképezőgép nélkül vett részt a ﬁúk foglalkozásain,
szabadidős tevékenységein, majd kialakult az
a bizalom, amelynek köszönhetően megszülethetett az újabb sorozat.
Urbán Ádám a huszonegyedik század technikájával dolgozott. Amíg apja fekete-fehér
ﬁlmre fotózott, az ő képei színesek. De nem
csak emiatt érzi az ember, hogy nem a meglevő
képek rimékelésével áll szemben. Hiába azonos
a téma, hiába azonosak a helyzetek a szituáci-
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Szabadság alatt helyettesről minden
orvos maga gondoskodik.

ASZÓDI TÜKÖR

ók, érződik, hogy az ő generációja már más formanyelvet használ.
– Nem esett jól, hogy életem első kiállítását
rögtön betiltották – osztotta meg a 40 évvel ezelőtt szerzett élményeit Urbán Tamás a kiállítás
közönségével. – Ezt követően én Aszódot meszsze elkerültem, hogy még csak ne is lássam. Természetesen most örömmel jöttem, és nagyon
köszönöm, hogy megőrizték a fotókat, azokat
restaurálták, így most megint mindenki láthatja.
A mindenki valóban igaz lehet, hiszen a két
fotóművész az immáron két sorozat darabjait a Javítóintézetnek adományozta. Puskás
Péter igazgató elmondta, szívesen látnak
minden látogatót, akik szeretnék megtekinteni ezeket a fotókat, ehhez csupán az kell,
hogy előzetesen kérjenek egy időpontot. De
szélesebb körben is láthatók lesznek a szociofotók, mivel máris szó van két budapesti
kiállításról.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
December

16–17.:
Dr. Németh Mihály
23–24.:
Dr. Szőke Zsolt
25–26.:
Dr. Dobos László
30–1.:
Dr. Fodor Sándor

(+36) 30 275 4718
(+36) 20 956 6529
(+36) 20 925 3824
(+36) 20 446 0938
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Portré

Beszélgetés Kovács Ferenc érmegyűjtővel

JÚDÁST BÚSÁSAN MEGFIZETTÉK
JÉZUS ELÁRULÁSÁÉRT
Sokunkba van belekódolva a gyűjtés, a szerzés vágya, ami életünk során akár
többször is ránk törhet. Ilyenkor úgy érezzük, bizonyos tárgyakból minél többet és
többfélét kell eltennünk a későbbi időszakra, így valósítva meg az „értékmentést”.
Jómagam a zenei CD-k megjelenésekor éreztem azt, ez az a tárgy, amiből minél
többet és többfélét kell beszerezzek. A hobbimból csak a közvetlen környezetem
profitált, ők hallgatták akarva-akaratlanul is a kedvenceimet. Beszélgetőtársam,
Kovács Ferenc nyugalmazott középiskolai tanár ennél büszkébb lehet, ugyanis az
ő pénzérme gyűjtésének, illetve a hozzá fűzött előadásoknak köszönhetően már
sokan bővíthették tudásukat. Legutóbb a XI. Aszód Akadémia előadássorozatában
a reformáció korának pénzérméiről tartott színvonalas előadást. Elsőként arról
kérdeztem, nála mikor jelentkezett a gyűjtőszenvedély.

– Valamivel több, mint tíz évvel ezelőtt éreztem azt, hogy mire nyugdíjba megyek, kell
valami hobbim legyen, hogy a nyugalmasabb
éveimben is találjak hasznos elfoglaltságot. Akkor még nem sejtettem, hogy annyira keresettek lesznek a nyugdíjas mérnöktanárok, hogy
akár válogathatnak is az iskolák között. A viccet
félretéve, tudatosan készültem az említett időszakra. Talán furcsának tűnik, de én a műszaki
beállítottságom mellett mindig vonzódtam
a történelemhez. Nagyon sok ilyen témájú
könyvet olvastam már korábban is. Különösen
izgalmas időszaknak tartom a középkort, de a
Biblia hatására az ókor történelmét is igyekeztem mélyebben megismerni. Egyszer az egyik
újság hirdetésében azt olvastam, hogy ezüst
pénzérméket lehet vásárolni. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és megrendeltem az első
sorozatot. Ezek lettek a gyűjteményem első darabjai. Ugyanis annyira megtetszett a kidolgozásuk, hogy elhatároztam, többet is megvásárolok belőlük. Maga a Magyarország keresztyén
királyai című sorozat sokaknak ismerős lehet, a
kiadói azzal a szándékkal jelentették meg, hogy
megismertessék a ma emberével a fontosabb
uralkodóink – Szent István, Mátyás király – által
kiadott pénzeket. Jómagam nem elégedtem
meg csupán ennyivel, ugyanis elkezdtem tanulmányozni a történetüket, és az adott korban
forgalomban lévő érmék jellemzőit is.

– Milyen irányba fordult a gyűjtés? Csak az
említett sorozatra vadásztál?
– Hamar kiderült, hogy nekem nem az érméknek a birtoklása a fontos, hanem az, hogy kézzelfogható lehetőséget nyújtanak a múltunk
tanulmányozására. Éppen ezért egy idő után az
Árpád-házi királyok pénzérméit kezdtem keresgélni. Ebben nagy segítséget jelentett néhány
internetes oldal, ahol ezeket tanulmányozni
lehet, illetve vásárolni is. Szinte észrevétlenül
csöppentem bele például az éremképek kialakulásának történetébe. Közben híre ment,

hogy mivel foglalkozom, és egy-két kollégám
meghívott történelem órára, amikor a diákok
a pénzről tanultak, hogy szemléltessem, milyenek voltak a régi ﬁzetőeszközök. Ez megint arra
ösztönzött, hogy jobban felkészüljek az adott
korszakból, és igyekezzek sok-sok érdekességről is beszámolni.
– Ma mekkora a gyűjteményed?
– Nem tudom egész pontosan, de olyan háromezer darab körül lehet. Nagyon sok római
korabeli pénzérmém is van.

– A család mit szólt az új hobbidhoz?
– Be kell valljam, csupán a második sorozat
megvásárlása után mertem beavatni a feleségemet, és elmondani neki, mire költöm a családi „ékszereinket”. Először nagyon meglepődött,
de aztán azt mondta, ha ez fontos számodra,
akkor vásárolj nyugodtan. Nyilván ismert már
annyira, hogy nincs szándékomban a család
gazdálkodását felforgatni, de be kell valljam,
nagyon megnyugtató volt számomra, hogy
mellém állt.
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PORTRÉ

– Amikor egy-egy érme megvásárlásáról
döntesz, akkor mi motivál jobban: értékes legyen vagy érdekes legyen számodra?
– Ma már az utóbbi. Az a fontos, hogy a múltunk megismerésére késztessen. 2015-ben- immáron nyugdíjasként elvégeztem a Baptista
Teológiát. A szakdolgozatom címe A Biblia numizmatikája volt, vagyis feldolgoztam a Bibliában előforduló pénzérmék történetét. Örültek
neki, mert ezzel a témával korábban még senki
sem foglalkozott.
– Akkor most itt az alkalom, hogy megkérdezzem, mekkora értéket képviselt Júdásnak
a Jézus elárulásáért kapott 30 ezüstpénz.
– Bizony elég sokat. Az említett pénz a Tíruszi ezüstsékel volt, amely Jézus életében Palesztinában volt értékes – színezüstből készített – főleg templomadó volt. Egy ezüstsékel
ebben az időben egy parasztember többhavi
bérének felelt meg. Váltópénz a dénár volt,
ennyit kapott egy munkás egynapi bérként.
Ugyanennyi volt egy rabszolga ára, vagy egy
mező, ami a mai értékben félmillió Ft-ot ér.
Vagyis azt mondhatjuk, Júdást búsásan megﬁzették.
– Van ilyen pénzed?
– Eredeti nincs, mert azért a piacon több százezer Ft-ot is elkérnek. Másolatom viszont van
róla. Van viszont más, ugyancsak a bibliai korból
származó pénzem, ezt tavaly sikerült Izraelben
vásárolnom. Az érmét II. Heródes Agrippa király
adta ki, aki Kr. után 28-tól 93-ig élt, 52-től volt
zsidó király, és akinek a nevéhez fűződik a jeruzsálemi templom építésének a teljes befejezése.
– Az érméid között melyikre vagy a legbüszkébb?
– Nincs ilyen, mindegyik hozzám nőtt, és valamiért fontos számomra. Nem győzőm hangsúlyozni, az én keretem soha nem teszi lehetővé,
hogy nagyon értékes érméket vásároljak. Csak
törekedni tudok arra, hogy az adott kor éremtérképe teljes legyen.
– Mit vennél, ha hirtelen mégiscsak lehetőséged volna rá? Mi van a „bakancslistádon?
– Nos, ha lehetőség adódna, mindenképpen
a bibliai korból vadásznék, főként Pál apostol

Hirdessen az Aszódi Tükörben!
2018-tól SZÍNESBEN!
(+36) 20 824 4687
aszoditukor2013@gmail.com
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idejéből, aki sok helyen megfordult. Ebből a
korból, a Krisztus után 60-100 évvel utáni időszakból még mutatóban sincs érmém.
– Van a pénzérmét gyűjtőknek valahol valamiféle fóruma, ahol kicserélhetik a tapasztalataikat, esetleg cserélgethetnek?
– Jómagam még nem találkoztam ilyennel,
igaz nem is nagyon keresgéltem. Tanulni sokat lehet a pénzérmék gyűjtésével foglalkozó
könyvekből. Talán kevesen tudják, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye
Kupa Mihály, az egykori pénzügyminiszter, aki
gyermekkora óta foglalkozik numizmatikával.
Neki számos könyve jelent meg ebben a témában. Börzékről viszont tudok, ilyet minden héten tartanak a Magyar Bélyeggyűjtők Országos
Szövetségének székházában. Ide – némi belépődíj megﬁzetése ellenében – bárki bemehet
és vásárolhat.
– Mire lennél a legbüszkébb a gyűjteményeddel kapcsolatban?
– Leginkábba arra, ha sikerülne ezt szenvedélyt
az unokámnak vagy unokáimnak átadni. Ha azt
látnám, hogy az érem tanulmányozása az ő érdeklődési körükbe is belekerülne. Azt hiszem, ez
okozná a legnagyobb örömet számomra.
R. Z.
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként:
8.00–12.00
Vasárnaponként:
9.30–11.30
Szent István Patika:

december 23-24.
január 1.
Január 6-7.
január 20-21.
Városi Gyógyszertár:

december 25-26.
december 30-31.
január 13-14.
január 27-28.

Következő megjelenés:
2018. január 24.
Lapzárta: 2018. január 12.
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Iskolai élet

Protestáns iskolatörténeti versenyt rendeztek városunkban

LÁTHATÓVÁ VÁLTAK A
LÁTHATATLAN EMBEREK
Protestáns középiskolák diákjai versengtek az aszódi evangélikus középiskolában
november 18-án. A Láthatatlan ember címmel meghirdetett iskolatörténeti verseny
országos döntőjébe jutott fiatalok előző este ismerkedéssel és közösségi játékokkal
hangoltak a másnapi megmérettetésre. A versenyt Uhjár Janka, a szarvasi Vajda
Péter Evangélikus Gimnázium tanulója nyerte.

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI)
2017. februárjában írta ki a pályázatot középiskolás tanulóknak. A versenyzők feladata az volt,
hogy olyan személyek életművét dolgozzák fel,
mutassák be, akik – tanulóként vagy tanárként
– protestáns iskolához kötődnek, és az intézményükben, szűkebb közösségükben vállalt
feladataik révén fontos szerepet töltöttek be,
ám eddigi életművük kevéssé ismert.
A verseny két fordulóból állt. Elsőként június
30-ig egy pályaművet kellett elkészíteni, amiket háromtagú, neves szakemberekből álló
zsűri – dr. Kovács Eleonóra, a Magyar Nemzeti
Levéltár főlevéltárosa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának elnöke, dr. Kertész Botond, az Evangélikus Országos
Múzeum tudományos főmunkatársa, és dr.
Baranyai Norbert, a Debreceni Tudományegyetem oktatója – értékelt. Az országos döntőbe a
tíz legjobb pályamű készítői – négy református
és hat evangélikus iskola csapata, illetve egyéni
versenyzője kerültek.
A rendezvényen – amely nyitó áhítatát dr.
Cserhátiné Szabó Izabella, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének
püspökhelyettese tartotta – részt vett dr. Papp
Kornél, a Magyarországi Református Egyház
Zsinati Irodája Oktatási Irodájának irodavezetője, Majorosné Lasányi Ágnes, az Evangélikus
Pedagógiai Intézet igazgatója és Sztán István,
Aszód város polgármestere is. Az áhítatot követően dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos, a
zsinat lelkészi vezetője osztotta meg gondolatait a közönséggel.
A versenyzőknek a nap során szóban kellett
bemutatniuk az általuk választott személyt. Ezt
követően a zsűri tagjai tettek föl kérdéseket az
előadással kapcsolatban. Többek között arra
voltak kíváncsiak, honnan sikerült adatokat
gyűjteni, föllelni a kapcsolódó dokumentumokat, illetve a csapatok esetében azt is tudakolták, hogyan osztották meg egymás között a
munkát.
A döntőben – amelyben az aszódi egyházi
gimnázium két csapata is bejutott (mindkettőt
Debrődiné Dobóczy Mária készítette fel) – első
helyen Uhljár Janka, a szarvasi Vajda Péter Evan-

gélikus Gimnázium tanulója végzett, (felkészítő
tanára Pécsváradi Antal tanár), második helyezett lett Éliás János, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákja (mentora Türke Beáta tanárnő), a
harmadik helyet pedig a miskolci Lévay József
Református Gimnázium és Diákotthon tanulói,
Eperjesi Nóra és Takács Balázs érték el (felkészülésüket tanáruk, Molnár Csaba segítette).
Dr. Kertész Botond, az Evangélikus Országos
Múzeum tudományos főmunkatársa örömmel észrevételezte, hogy a tavalyi versenyhez
hasonlóan magas színvonalú bemutatókat és
előadásokat láthattak és hallhattak. Külön kiemelte azt, hogy a diákok által kiválasztott és
bemutatott személyek jó választásnak bizonyultak, ezáltal rengeteg új, értékes ismeret került
napvilágra. Úgy vélekedett, a versenyzők kortársaikkal szemben mindenképpen előnyben
lesznek az érettségik, egyetemi tanulmányaik
során, mert azon túl, hogy megtanulják a kutatás fortélyait, képesek lesznek egy-egy adott
témában elmélyülni, ezáltal a világot kritikusabban, az álhíreknek nem bedőlve szemlélni.
Nem ez volt az első ilyen jellegű megmérettetés – tudtuk meg Sziráki Györgytől, az
EPSZTI pedagógiai szakértőjétől, a verseny
levezénylőjétől. Tavaly a Református Tehetséggondozó Alapítvány Rejtőzködő kincsink

címmel szervezett hasonló megmérettetést.
Már akkor megfogalmazódott az az igény,
hogy teremtsenek hagyományt a protestáns
helytörténet és iskolatörténet kutatása vonatkozásában, az aszódi döntő ennek a megvalósulását jelentette. A szervezők bíznak abban,
hogy lesz akarat a folytatásra a következő esztendőkben is.
A helytörténeti, iskolatörténeti kutatómunkának hagyománya van az aszódi evangélikus
gimnáziumban. Az épület 1997-es átadása
óta működik itt az Iskolatörténeti Múzeum, és
mintegy 10 éve rendszeresek a tárgykörben
kiírt pályázatok. Debrődiné Dobóczy Mária,
az aszódi diákok felkészítő tanára szerint kiemelt feladat az ide járó tanulók lokálpatrióta
szemléletének erősítése. Az iskolatörténeti
kutatásoknak a gimnázium 1948-as államosításáig nagy hagyománya volt, utána viszont
hiátus keletkezett egészen 1994-ig, az aszódi egyházi oktatás újra indításáig. Ezt az űrt
szeretnék kitölteni többek között az említett
versenyekkel.
A résztvevők, diákok és kísérőik Barthos Gergely református lelkész úti áldását követően
köszöntek el egymástól és keltek útra.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Sport
Aszód FC

NEM ÉRTE EL A KITŰZÖTT CÉLT
A FELNŐTT CSAPAT
Az Aszód FC vezetősége az első tízbe való bekerülést tűzte ki célul az idény elején
a felnőtt csapatnak. Ez nem sikerült, sőt, a gárda nagyon közel került a kieső zónához. Mindezek figyelembevételével szinte biztos, hogy a felkészülési időszakban
jelentős változás várható az egyesület háza táján.

ASZÓDI TÜKÖR

az aszódi kapus, Darabont Dani hárított óriási
bravúrral, így a mérkőzés végeredménye nem
változott.
Összefoglalva: a rossz minőségű pálya alaposan próbára tette mindkét csapatot, de
az első félidei parádés játékkal sikerült megnyerni a mérkőzést, és itthon tartani a három
pontot.
Iklad-Aszód 5:1

Aszód FC – Péteri KSK: 3-2 (3-0)

Az első félidőben jól játszott az Aszód FC csapata, és Sármány góljával gyorsan vezetést
szerzett. Az előnyt Nagy Dominik növelte tovább. Ezután ziccerek sora maradt ki, ám a 43.
percben Kovács Kristóf a saját térfeléről elvégzett szabadrúgása mattolta a vendégek kapu-

sát, a labda a pipában hullott a kapuba. Kb. 50
m-ről…
A második félidőre a biztos vezetés kissé elaltatta az Aszódot, majd sérülés miatt Sármányt
le kellett cserélni. Jött előre a Péteri, a 69. percben szépítettek (3-1), majd egy potyagóllal szorossá tették a meccset (3-2). Az utolsó percben

AZ ASZÓD FC KÖZLEMÉNYE
Az őszi bajnoki menetelés végén az elnökség értékelte a csapat őszi szereplését és
úgy láttuk, változtatásra van szükség.

2017 nyarán megerősítettük a keretet és azzal
a minimális céllal vágtunk neki az új bajnoki
évadnak, hogy az őszi szezont a bennmaradást
jelentő 10. helynél jobb pozícióban zárja a csapat. A bajnoki táblázatra nézve láthatjuk, hogy
ezt a célkitűzést nem sikerült teljesítenünk.
Célunk nem változott, az továbbra is az átszervezett, szűkített megyei II. osztályban való megkapaszkodás. Ennek érdekében további erősítést
tervezünk a téli szünetben és úgy érezzük, hogy
további új impulzusokra is szükség lesz. Szeretném tájékoztatni az aszódi szurkolókat az elnökség döntéséről, miszerint a tavaszi szezonban új
edző fogja irányítani az Aszód FC felnőtt gárdáját.
Ubrankovics Zoltán edző nehéz időszakban vette át csapatunkat, és minden tőle telhetőt megtett egy ütőképes együttes kialakításában, az
eredményesség növelése érdekében. Áldozatos

JÖVŐRE SZÍNES
KÖNTÖSBEN
Az Aszódi Tükör életében mérföldkőnek
mondható az a változás, amelyet Önök a
következő lapszámtól tapasztalhatnak: a
képviselő-testület decemberben hozott
döntése értelmében az önkormányzat lapja 2018-tól színes köntösben jelenik meg.
Felelős szerkesztőként magam is nagy várakozással nézek a jövőbe, és azon igyekszem majd, hogy Önök ne csak az újság
külsejét tartsák majd színesnek. Legyenek
jövőre is olvasói lapunknak!
Rácz Zoltán

2017. december

munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni, és
további sikeres edzői pályafutást kívánunk neki.
A csapat új trénere az elnökség döntése érdekében Baranyai Pál lett. A 41 éves szakember
korábban több mint száz alkalommal húzta
magára a nemzeti mezt a magyar futsal váloga-

A szezon utolsó fordulójában a jóval nagyobb
játékerőt képviselő Ikladra utazott a csapat.
A ﬁúk 1-1-ig állták a sarat, utána a vendéglátók könnyedén érvényesítették a papírformát.
Folytatás tavasszal.
Forrás:
Aszód FC

tottban. Nagypályán többek között Turán, Maglódon, Nagykátán lépett pályára. A 2016/2017es szezonban a Törtel csapatával a megyei II.
osztály keleti csoportjában bajnoki ezüstérmet
szerzett és csapata csak gólkülönbséggel maradt le a bajnoki címről.
Reméljük, Aszódon hasonlóan sikeres lesz.
Munkájához sok sikert és kitartást kívánunk!
Hajrá Aszód!
Kovács Tamás,
az Aszód FC elnöke
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A kiadásért felel:
Sztán István polgármester
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Könnyű

Közepes

Készült 2400 példányban
a Prime Rate Nyomdában

Novemberi rejtvényünk sorsolásán a Móni Fotó
2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Papp
Katalin (Petőﬁ utca 44.) és Iván Regina (Arany
János utca 9.) nyerte.

A kitöltött sukodu tábla valamelyikét 2018. január 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.)
vagy e-mailben az aszoditukor2013@gmail.com
címre. Jó szórakozást kívánunk!

Rendőrségi tanácsok

RESZKESSETEK, BETÖRŐK!
A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy
kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el. Ha otthonában
nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos, mások által nem ismert
helyre! Tanácsos lemez vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak
önre tartozik, azt senkivel ne ossza meg!

Jellemzően a nyílászárókon keresztül történik
a betörés, ezért szükséges az első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése. Az ajtólap, ajtótok,
pánt, zárszerkezet megerősítése acéllemezzel,
fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az
ajtóbefeszítés ellen hatékony lehet a hevederzár, amennyiben az megfelelően van kialakítva,
lehetőleg falba záródik és jó minőségű a zárszerkezet. Fontos szempont, hogy az ajtó több
ponton záródjon. Amennyiben a földszinti ablakokra szerelt biztonsági rácsot túlzásnak érzi,
az üvegfelületre helyezett törésvédelmi fólia
láthatatlan védelmet biztosít. A fólia mellett
további módszerekkel is nehezítheti az ablakon
át való bejutást, ilyen a redőny felszerelése vagy
az, ha szúrós, áthatolhatatlan akadályt jelentő
növényeket telepít az ablak alá. Mindemellett
elsődleges, hogy soha ne hagyjon nyitva ablakot, még bukóra sem, akármilyen elérhetetlennek tűnő helyen találhatók.
A mobiltelefonok, közösségi portálok elterjedésével akaratán kívül is rengeteg informá-
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– hosszabb távollét esetén gondoskodjon a
postaláda ürítéséről!
– kérje meg szomszédját, hogy ﬁgyeljen a
gyanús körülményekre, személyekre!

Betörés esetén értesítse a rendőrséget
a 112-es
segélyhívó számon!

ciót szolgáltathat a bűnözőknek. A lakásáról,
értékeiről, utazásairól nyilvánosan közölt
fényképek pontos információt szolgáltathatnak arról, hogy hol lakik, mikor nem tartózkodik otthon, így egyenesen térképként
szolgálhat a bűnözőknek! Biztonsági eszközök (rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybe
vételével sokat tehet a bűncselekmények
megelőzéséért.
Az őszi, téli hónapokban korán sötétedik,
ezért célszerű időzítő kapcsolót, illetve kültéri mozgásérzékelős lámpát felszerelni, amely
azonnal jelzi ha bárki az udvarban tartózkodik.
Fontos, hogy lakóháza környezetét, az udvart is
„téliesítse”, zárja el a kerékpárokat – amennyiben ősszel már nem használja – a fűnyírót, kerti
szerszámokat, műszaki berendezéseket!
Ha elmegy otthonról:
– zárja be az ajtókat, ablakokat, kapukat!
– kérje meg rokonát, barátját, megbízható
szomszédját lakása, lakóháza ellenőrzésére!
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