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A munkavégzés idején is zavartalan lesz az árusítás

KEZDŐDIK A VÁROSI PIAC BŐVÍTÉSE
Szeptemberi soron kívüli ülésén eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület 
a Városi Piac bővítésével kapcsolatos című közbeszerzési eljárást, és az öt – köztük 
három aszódi – pályázó közül a legjobb ajánlattal bíró Bria-Inter Építőipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft-t választotta ki kivitelezőként. A cég bruttó 55,7 millió 
Ft-os ajánlatot tett.  

Az önkormányzat még 2016-ban nyújtotta be 
pályázatát a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A 
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termé-

kértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejlesztése” megnevezésű 
projektre, amelyen a vártnál kevesebb összeget, 
36 millió Ft állami támogatást nyert. Önrészként 

eredetileg 6,1 millió Ft lett elkülönítve. Mivel az 
elmúlt két évben jelentősen emelkedtek mind 
az építőanyagok árai, mind a kivitelezői költsé-
gek, a különbséget – 15,6 millió Ft-ot – további 
önerőként kell biztosítani. Szerencsére az összeg 
a felhalmozási keretben rendelkezésre áll.

A fejlesztés során a terület a Breda patak felé 
3-3 méterrel bővül, a  fedett rész megduplázó-
dik, ezzel tulajdonképpen a viakolor burkolattal 
ellátott eladótér teljesen tető alá kerül. A par-
kolót is rendbe teszik, a leterített zúzott kőbur-
kolatnak köszönhetően esős időben sem lesz 
sáros a gépkocsik várakozóhelye.  

Sztán István polgármester lapunknak arra 
a kérdésére, hogy lesz-e árusítási lehetőség a 
bővítés alatt, elmondta, a kivitelező a munká-
kat úgy igyekszik ütemezni, hogy a szombati 
piacok idején is zavartalan legyen a működés. A 
munkát 175 nap alatt kell elvégeznie, ehhez ké-
pest arra is van ígéret, hogy november végére 
befejezik a bővítést.  

Kép és szöveg: 
R. Z.

Megemelkedett kerettel támogatják a tehetséges diákokat –  
IV. Evangélikus Pedagógus Konferencia és Tanévnyitó

„ISTENADTA TEHETSÉG”
A tehetség, az istenadta tehetség volt a központi témája a IV. Evangélius Pedagógus 
Konferenciának és Tanévnyitónak, amelynek helyszíne ezúttal is az aszódi Evangéli-
kus Gimnázium volt. A rendezvényre az  evangélikus intézmények munkatársait várták.

A bevezető áhítatot Kondor Péter, a déli egy-
házkerület nemrégiben beiktatott püspöke tar-
totta, aki a 25. zsoltár segítségével hívta fel az 

összegyűlt pedagógusok figyelmét, hogy Isten 
útján kell járjanak, és ne tévedjenek el a tanév 
során felbukkanó útvesztőkben.

Krámer György a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Országos Irodájának igazgatója három 
gyermek édesapjaként néhány személyes, a gyer-
mekneveléssel kapcsolatos élményeit osztotta 
meg közönségével. Úgy vélekedett, mindig van 
olyan pont, ami tovább lendíti őt a nehézségeken.

A pedagógusok számára azt kívánta, hogy 
örömmel merjenek találkozni újra a hivatásuk-
kal, ne csak a csengő, ne csak a gyerekek hívják 
őket vissza az iskolába, hanem az egzisztenciális 
érintettségük, elhívásuk és elhivatottságuk is.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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KÉSZ KÉPKERETEK  
10x15 cm-estől  
30x40 cm-ig  

azonnal elvihetők,  
nagyobb vagy egyedi 

méretek:  
gobleinek, festmények, 

poszterek keretét a 
kiválasztott lécmintákból 

legyártatjuk Önnek!

MÓNI FOTÓ   
Aszód, Kossuth L. u. 38.   (+36) 28 400 957   www.monifoto.hu

Nyitva tartás: H–P 08:00–17:00, Sz: 08:00–12:00

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2018. július 26.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-
TESTÜLETI ÜLÉS

103/2018.(VII.26.) ÖKT sz. határozat a 
vidéki térségek kisméretű infrastruk-
túrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére, Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 
pályázat, 1845697037 azonosító szá-
mú, „Aszód városi piac bővítése” című 
projekt kivitelező közbeszerzési eljárás 
kiírásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térsé-
gek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termékér-
tékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejlesztése” megneve-
zésű, projekt azonosítója: 1845697037 pályázat 
kivitelezési munkáinak elvégzése érdekében az 
alábbi vállalkozásoktól kér be árajánlatot:

1. Windustry Kft. (1188 Budapest, Nagykőrösi 
út 73.)

2. Jelzőfény Kft. 
(1184 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 2. B. 

ép. C.lház 1. em. 3.)
3. Panoráma Plast Kft. (2170 Aszód, Hunyadi 

utca 33.)
4. Maudi Bt. (2170 Aszód, Városréti u. 24.)
5. Bria-Inter Kft. (2170 Aszód, Kossuth Lajos 

utca 3. földszint 12.)
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-

lete a pályázatok benyújtási határidejét 2018. 
augusztus 16.  10:00 óráig határozza meg.

Aszód Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a beérkezett ajánlatok alapján, szükség 
esetén, soron-kívüli képviselő-testületi ülésen 
dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról.

104/2018.(VII.26.) ÖKT sz. határozat a 
vidéki térségek kisméretű infrastruk-
túrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére, Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 
pályázat, 1845697037 azonosító számú, 
„Aszód városi piac bővítése” című pro-
jekt kivitelezői közbeszerzési eljárás 
bíráló bizottságának megválasztására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térsé-
gek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termékérté-
kesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesz-
tése, közétkeztetés fejlesztése” megnevezésű, 

projekt azonosítója: 1845697037 pályázat köz-
beszerzési szakaszában a beérkező ajánlatok 
elbírálásra, döntés előkészítésére bírálóbizott-
ságot hoz létre melybe az alábbi bizottsági ta-
gokat delegálja:
• dr. Egressi Márton közbeszerzési szakértő, 

TAKTA-OSI Kft.
• Uti Csabáné osztályvezető, Pénzügyi és 

Gazdálkodási Osztály,
• Tóth János műszaki előadó, Városüzemelte-

tési és Műszaki Osztály

105/2018.(VII.26.) ÖKT sz. határozat az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakás-
cserék ügyében
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi táb-
lázat alapján a lakáscserét a következők szerint 
fogadja el. (Táblázat lentebb – a Szerk.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a lakáscsere lebonyolítására.

A lakbérhátralékos bérlőkkel az elmaradt lakbér 
megfizetésére fizetési megállapodást kell kötni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert az évente szükséges szociális jogosult-
ság vizsgálatát a lakástörvény 34. § (3) bekezdé-
se alapján végezze el. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 
lakáscsere kapcsán esedékes szerződés aláírá-
sára.

106/2018.(VII.26.) ÖKT sz. határozat az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
pályázat útján történő értékesítése 
tárgyában
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 ha-
tározat melléklete szerinti „Pályázati felhívás” 
tartalommal.

Ingatlan 
nyilvántartá-
si besorolás

Címe
Helyrajzi 

szám

Becsült 
piaci értéke 

(bruttó)
Társasházi 

lakás
Falujárók útja 

5/7.I. lh. I.em 5.
1357/48/A/9 5.735.000 Ft

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert a pályázati felhívás 
folyamatos közzétételével a következők szerint. 
Amennyiben a pályázati felhívásban megadott 
határidőig pályázat nem érkezik, az értékbecs-
lés érvényességének figyelembe vételével a 
benyújtás határideje 30 nappal kerüljön meg-

hosszabbításra mindaddig, amíg a pályázati 
felhívásra ajánlat nem érkezik.

107/2018.(VII.26.) ÖKT sz. határozat az 
1476/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra érkezett pályázat értékelé-
séről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód 
belterület 1476/2 hrsz.-ú, természetben 2170 
Aszód, Nyárád utcai ingatlanra érkezett pályá-
zatot értékelte, és úgy dönt, hogy a fent neve-
zett ingatlant 

Holding Bau Kft. (2170 Aszód, Tavasz utca 7. 
cégjegyzékszám: 13 09 174280, Szikora János 
ügyvezető)  részére a pályázó által ajánlott 
bruttó 9.194.800.- Ft összegben értékesíti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására és a 
szükséges Földhivatali intézkedések megtéte-
lére.

108/2018.(VII.26.) ÖKT sz. határozat az 
1476/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra érkezett pályázat értékelé-
séről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
let az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód 
belterület 1476/6 hrsz.-ú, természetben 2170 
Aszód, Majna utcai ingatlanra érkezett pályáza-
tot értékelte, és úgy dönt, hogy a fent nevezett 
ingatlant

Alurec Hungary Kft.  
1145 Budapest, Újvilág utca 35. B. ép. II. em. 2. 

cégjegyzékszám: 01 09 943876,  
Kis Renáta ügyvezető

részére a pályázó által ajánlott bruttó 
16.230.600.- Ft összegben értékesíti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására és a 
szükséges Földhivatali intézkedések megtéte-
lére.

109/2018.(VII.26.) ÖKT sz. határozat 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
TIGÁZ törzsrészvények értékesítéséről
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta az önkormányzat tulaj-
donában lévő TIGÁZ törzsrészvények értéke-
sítéséről szóló előterjesztést és az MS Energy 
Holding Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr 
u. 13/B., cégjegyzékszám: 01-10-049775, a to-
vábbiakban: MS Energy), ajánlatát elfogadja az 
alábbiak szerint:
• az önkormányzat tulajdonában lévő, Tigáz 

Zrt. által kibocsátott 51 db dematerializált 
törzsrészvényt, melyeknek névértéke 250 
Ft/db, összesen 12 750 Ft, eladja az ajánlatot 
tevőnek részvényenként 557 Ft/db, össze-
sen 28 407 Ft vételárért.

2018. SZEPTEMBER 3–I 
RENDKÍVÜLI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

117/2018.(IX.3.) ÖKT sz. határozat a 
110/2018.(VIII.28.) ÖKT sz. határozat 
-a Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, kö-
zétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 kódszámú projekt kivitelezői 
közbeszerzési eljárásának eredményé-
ről- visszavonásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 110/2018.(VIII.28.) ÖKT sz. ha-
tározatát – a Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkezte-
tés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszá-
mú projekt kivitelezői közbeszerzési eljárásá-
nak eredményéről – visszavonja.

118/2018.(IX.3.) ÖKT sz. határozat a 
Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejleszté-
se, közétkeztetés fejlesztése című, 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú projekt 
kivitelezői közbeszerzési eljárásának 
eredményéről
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a „Vállalkozási szerződés az „Aszód vá-
rosi piac bővítése” tárgyú építési beruházás 
megvalósítása tárgyában” című közbeszerzési 
eljárását eredményesnek nyilvánítja, valamint 
a Bria-Inter Építőipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. ajánlattevő (2170 Aszód Kossuth 
Lajos Utca 3. fsz. 12.) ajánlatát nyertes ajánlat-
nak nyilvánítja.

2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vi-
déki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastruk-
turális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 
megnevezésű projekt, (projektazonosítója: 
1845697037, érintett helyrajzi szám: Aszód 2 
hrsz. megvalósítás címe: Aszód, Kondoros tér 
1.), kivitelezési munkáinak elvégzése érdeké-
ben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Bria-Inter Építőipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. ajánlattevővel az ajánlatban foglalt 
feltételekkel a Vállalkozói Szerződést nettó 
43 890 471.-Ft, ajánlati árral a Kbt. előírásai sze-
rint megkösse. 

3) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az előterjesztés mellékleteként csatolt 
Vállalkozói Szerződést elfogadja.

4) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a projekt költségvetését a közbeszerzési 
eljárás eredményét figyelembe véve az alábbi-
akban állapítja meg:

Bérlő neve

Bérleti szerződés 
alapján a lakásba 
költöző személyek 
száma

Lakónyilvántartás 
alapján a lakásba 
bejelentkezett 
személyek száma

Jelenlegi lakás 
címe/ m2/hrsz.

Szerződés típusa
Lakáscserét követő új lakás 
címe/m2

Csűri Ferenc 4 4
Kossuth Lajos u. 5. 
60 m2
783 hrsz.

határozatlan
Falujárók útja 30. Tetőtér 10.
58 m2

Varga István 4 4
Kossuth Lajos u.5. 
49 m2
783 hrsz.

határozatlan
Falujárók útja 30. Tetőtér 12.
50 m2

Molnár János 2 -
Kossuth Lajos u.5. 
34 m2
783 hrsz.

-
Idősek Otthonába beköl-
tözve
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Tevékenységek Bruttó

Főtevékenység Építési tevékenység összesen 55 740 898

Általános költségek tervezés 812 800

 hatósági eljárási díjak 140 000

 projektmenedzsment költségek 350 000

 közbeszerzési eljárások lefolytatása 317 500

 műszaki ellenőri szolgáltatás 571 500

 tájékoztatás, nyilvánosság 228 600

 Általános költségek összesen 2 420 400

Projekt összesen  58 161 298

Támogatás  36 406 645

Szükséges önerő  21 754 653

5) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat 2018. évi költségveté-
séről szóló 2/2018. (II.23.) számú rendeletében, 
(Városi piac bővítés (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályá-
zat önerő előirányzat terhére), 6  140  200.- Ft 
pályázati önerőt különített el.

6) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vi-
déki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastruk-
turális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 
megnevezésű projekt, (projektazonosítója: 
1845697037) projekt sikeres lebonyolítása érde-
kében 15  614 453.-Ft önerőt az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) 
számú rendelete szerinti Felhalmozási tartalék 
előirányzat terhére, saját forrásból biztosítja.

Megemelkedett kerettel támogatják a tehetséges diákokat –  
IV. Evangélikus Pedagógus Konferencia és Tanévnyitó

„ISTENADTA TEHETSÉG”
A tehetség, az istenadta tehetség volt a központi témája a IV. Evangélius Pedagógus 
Konferenciának és Tanévnyitónak, amelynek helyszíne ezúttal is az aszódi Evangéli-
kus Gimnázium volt. A rendezvényre az  evangélikus intézmények munkatársait várták.

(Folytatás az 1. oldalról.) A házigazda jogán Ve-
izer Valéria, az aszódi Evangélikus Petőfi Gimná-
zium, Általános Iskola és Kollégium igazgatónője 
üdvözölte a vendégeket, és ezúttal is egy szóra 
– ezúttal az órára – építette fel a pedagógusok 
előtt álló tanévre vonatkozó mondanivalóját. 

A köszöntőket követően a plenáris előadások-
ra került sor, amelynek első előadója . Csermely 
Péter biokémikus, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja volt. A Krisztusi erények, 
mint a tehetséggondozás szakmailag is fontos 
alapjai címmel tartott előadásában  először is 
azt hangsúlyozta, hogy meg kell próbálnunk 
más szemmel nézni a tehetségekre. A négyéves 
Jézusra is bizonyára furcsán nézhettek, hiszen 
mindig tudta, mi a játék vége; mindig mást csi-
nált, mint amit elvártak tőle; mindig igaza volt; 
mindig rébuszokban beszélt. Ezután három 
krisztusi erényt emelt ki, az alázatot, a tisztasá-
got és a szegénységet.

Prőhle Gergely  országos felügyelő a te-
hetséges és rászoruló gyermekek evangé-
likus egyház általi támogatásának eddigi 
gyakorlatát ismertette. A Sztehlo-ösztöndíj 
rendszer segítségével évi 10 millió Ft keret 
erejéig támogattak evangélikus felekezetű 
diákokat.  

Az Magyarországi Evangélikus Egyház  Or-
szágos Presbitériumának döntésének ér-

telmében létrehoznak egy másik ösztöndí-
jalapot is, amely a Schediusz Lajos ösztöndíj 
elnevezést fogja viselni. Ezzel az ösztöndíjjal 
ezentúl csak tehetséges diákokat támogat-
nak az evangélikus lelkiség, a tudományos 
orientálás jegyében. A Sztehlo-ösztöndíjjal 
pedig a rászoruló diákokat, felekezeti hova-
tartozás nélkül.

A két ösztöndíjra 30 millió forintot fordít az 
egyház évente. A két ösztöndíjnak egy kuratóri-
uma lesz, az eddigi bizottságot további tagok-
kal egészítik ki.

A tehetség szolgálatában címmel tartott előa-
dást Majorosné Lasányi Ágnes, az EPSZTI igaz-
gatója, aki egyben a   Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetségének alelnöke is. Ebben 
többek között felelevenítette az evangélikus 
hagyományokat, beszélt az evangélikus oktatá-
si intézmények erősségeiről, és a jövőben meg-
valósítandó elképzelésekről is beszélt, amelyek 
megvalósításához mindenképpen szükséges a 
közös stratégia,  az  összefogás, a közös  építke-
zés és a sokszínűség. 

Richly Zsolt,  a Luther-rajzfilm alkotója azzal 
kezdte az előadását, hogy hazaérkezett Aszód-
ra, ugyanis hároméves koráig városunkban 
lakott szüleivel. Édesapja Richy Emil festőmű-
vész, az aszódi evangélikus gimnázium rajzta-
nára volt, aki a II: világháború utolsó napjaiban 
halt hősi halált. Az alkotó számos, a nagy sikert 
aratott rajzfilm néhány kulisszatitkát ismertette 
meg hallgatóságával. 

A délutáni szekciók gyakorlatorientált foglal-
kozásokkal, bemutatókkal várták a pedagógu-
sokat, majd az alkalom záróistentisztelettel ért 
véget. amelyen Szemerei János oktatásért fele-
lős püspök prédikált, a liturgiában pedig Lőrincz 
Csaba helyi lelkész segédkezett.

R. Z.

Jelzőlámpás irányítás épül a bagi autópálya-lehajtónál

NEM LESZ KÜLÖN SÁV  
A TURA FELÉ IGYEKVŐKNEK
Néhány hete arról értesítették a bagi önkormányzatot, hogy úgynevezett intelli-
gens jelzőlámpákat helyeznek el a településükön az M3-as autópálya lehajtója és a 
Dózsa György út kereszteződésében. Jamrik László polgármester hiába kérte az il-
letékes Magyar Közútkezelő Zrt.-t, hogy ezen túl egy plusz kanyarodósávot is épít-
senek ki a Tura felé kanyarodóknak, így csökkentve tovább a torlódást. A napokban 
megérkezett hivatalos indoklás szerint ezt a forgalom nagysága nem indokolja. 

A megnövekedett forgalom, a fővárosba ingá-
zó autósok magas száma miatt a délutáni órák-
ban rendkívül nehéz kikanyarodni az M3-as 
autópálya lehajtójáról a Bag Dózsa György úti 
csomópontnál, a feltorlódott forgalom miatt 
sokszor az autópálya külső haladó sávjában is 
életveszélyes helyzetek keletkeznek. Az alkal-
mankénti rendőri segítség – amikor is forga-
lomirányítással segítik a kikanyarodást – csak 
enyhíteni tud a helyzeten. 

A helyzet megoldása érdekében tavaly no-
vemberben Bagon egyeztetető tárgyalásra 
került sor, amelyen a környék érintett polgár-
mesterei - többek között városunk első embe-
re- , Vécsey László országgyűlési képviselő, a 
Pest Megyei Közútkezelő tervezője, valamint a 
Pestterv vezetője vettek részt. A megbeszélé-

sen több lehetőség is elhangzott. Sztán István 
polgármester azt javasolta, hogy a csomópont 
közelében mind a lehajtó, mind a bagi főutca 
úttestét mintegy 150 méter hosszon szélesítsék 
meg annyira, hogy új sávok legyenek kialakít-
hatók, így könnyítve meg mind a fel, mind a 
lehajtást. A lehajtó ág kialakítása érdekében 
szükséges lett volna a régi Gesztenyés éttermet 
megvásárolni és lebontani. 

A másik két elképzelés szerint a benzinkút-
nál lévő körforgalom egyik ágát kellett volna a 
réten keresztül becsatlakoztatni a 3-as számú 
főútra, hogy a kihajtóra kisebb teher jusson – 
ezt később a közelben lakó bagiak elutasították 
– , illetve fölmerült a mintegy két évtizeddel 
Tasnádi Lajos ikladi építész által tervezett Bag-
Aszód-Domony-Iklad elkerülő út megépítésé-

nek lehetősége is, ami nyilván a legdrágább 
alternatíva volt. 

Az értesítés szerint még az ősszel – bár már 
arról is hallani, hogy ez mégis átcsúszik a jövő 
év tavaszára -, elkészül az új, úgynevezett in-
telligens forgalomirányító jelzőlámpa rendszer, 
amely érzékeli a feltorlódott kocsisor nagysá-
gát, és e szerint fogja hosszabb-rövidebb időre 
beszabályozni az M3-as kihajtó felőli zöld jel-
zést. Nem épül viszont kanyarodósáv a Tura irá-
nyába igyekvőknek, pedig ez tovább csökkent-
hette volna a torlódást. Az indoklás szerint a 
forgalom nagysága miatt erre nincs szükség…

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán

BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐ
 

PÉCEL

3 műszakos munkarend, hétfőtől péntekig

Átlagosan megkereshető  bruttó bércsomag:
270.000 – 320.000 Ft/hó

INGYENES céges járatok

Végzettség, tapasztalat nem elvárás!
KÖNNYŰ fizikai munka!

MINDENRE MEGTANÍTJUK!

Cafetéria | Csoportos bónusz | Ötletbónusz  
Hónap dolgozója jutalom

Hölgyek, Urak, Pályakezdők vagy akár párok  
jelentkezését is várjuk! 

+36 30 309 2881
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Iskolai életIskolai élet

TANÁVNYITÓ A CSENGEY ISKOLÁBAN
Egy klasszikus szám, az egykor nagyon népszerű Bergendy együttes Iskolatáska 
című dalára gyülekeztek a Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjai az intézmény 
udvarán a tanév első hivatalos napján, szeptember elsején. Bár a hőmérséklet a 
nyarat idézte, minden tanuló tisztában volt vele, hogy vége a vakációnak. Az emiatt 
érzett bánatnál azonban – legalábbis úgy tűnt – erősebb volt a viszontlátás öröme. 
Hamar fölelevenedtek a barátokkal szerzett korábbi élmények, a te hol nyaraltál? 
kérdésre özönlöttek a válaszok, és felcsillant a remény, hogy a tanév során újra 
születhetnek közös kalandok. 

Nemzeti Himnuszunk elhangzását követően a 
második osztályosok adtak ünnepi műsort, majd 
Skuczi Erika igazgató köszöntötte a jelenlévőket: 
szülőket, gyermekeket, tanártársakat. Külön üd-
vözölte azt a 49 első osztályost, akik szeptember 
3-án először ülhettek iskolapadba. Azzal bíztatta 
őket, hogy amellett, hogy mindannyian megta-
nulnak írni, olvasni, a játékra is marad idő. 

Bár minden iskolás korosztálynak új kihívást 
jelent a tanév, a legnagyobb feladat a nyolca-
dikosokra hárul, akiknek rövidesen dönteniük 
kell: hogyan és merre induljanak tovább. Ter-
mészetesen a folytatáson, a felvételi vizsgákon 
is helyt kell állniuk. Ehhez kívánt sok sikert ne-
kik az iskola igazgatója. 

Nemcsak új tanulók hanem három új pedagó-

gus is érkezett: Bobál Gabriella az 1.b osztály, 
Török Boróka az 1.c osztály tanítója lesz, míg 
Lippai Anett földrajzot és testnevelést tanít 
majd a Rákóczi úti iskolában. Az iskola vezető-
jének munkáját továbbra is a két igazgatóhe-
lyettes, Lakatos Csilla és Boda János segíti majd. 

A nyár folyamán több karbantartási, illetve festé-
si munkát is elvégeztek a szakemberek. A Csengey 
utcai épületben egy osztálytermet és az informati-
ka termet, valamint az alagsori lépcsőfordulót fes-
tették le. A Rákóczi utcai épületben egy tanterem, 
a gyerek mosdók és a tanári wc újult meg. 

Ebben az intézményben is hagyománnyá vált, 
hogy az újonnan érkezetteket az igazgató kéz-
fogással köszönti. Ez a gesztus ezúttal sem ma-
radt el, a gyermekek „hivatalosan” is az iskola 

tanulójává váltak. 
Ezt követően az iskolakezdéssel kapcsolatos 

fontos közlendők hangzottak el. Ebből többek 
között kiderült, hogy úszni továbbra sem hely-
ben tudnak az aszódi gyerekek, a Petőfi gimná-
zium tanuszodája továbbra is zárva van. A ta-
nulókat busszal szállítják Gödöllőre, és a Hajós 
iskola uszodájában tartják az úszásórákat. 

Az ünnepség végén a jelenlévők közösen 
énekelték el a Szózatot, majd az osztályok a ter-
meikbe vonultak, hogy mindenki átvehesse a 
tankönyveit. Szeptember 3-án pedig az érdemi 
munka is megkezdődött.  

Képek és szöveg: 
R. Z.

TANÉVNYITÓ A PSG-BEN 
A Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégi-
uma szeptember 3-án tartotta ünnepélyes tanévnyitóját. Az ünnepségen részt 
vett Bán Mihályné, az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesületének leköszönő ügy-
vezető elnöke. Némethné Holló Krisztina megköszönte az Egyesület és az Elnök 
Asszony segítő munkáját és egyúttal sok sikert kívánt az új elnöknek, Vezér 
Anna tanárnőnek.

Az iskolában 22 osztály kezdte meg a tanévet, 
607 tanulóval. A kilencedik évfolyamra 142 
tanuló iratkozott be, négy osztály indult:  a 
magyar-francia két tanítási nyelvű, az emelt 
angol-német gimnáziumi, az informatika és a 
gépész szakgimnáziumi osztályok. Az érettségi 

után pedig elektronikai és gépgyártástechno-
lógiai technikus, illetve szoftverfejlesztő képzé-
sek folynak. 

Tanévnyitó beszédében igazgató asszony meg-
köszönte a nyugdíjba vonulók áldozatos mun-
káját és köszöntötte az új kollégákat. Továbbá 

beszámolt a nyáron elvégzett felújításokról, beru-
házásokról. Teljesen megújult a tornaterem, meg-
történt a lapostetők szigetelése és napelemek ke-
rültek az épületekre. Valamennyi kollégájának és 
diáknak kitartást, akaraterőt, sikeres együttműkö-
dést kívánt a tanévhez és a célok eléréséhez.

TÁJÉKOZTATÓ 
a fűtési költségek viselésével összefüggő egyszeri természetbeni támogatás igényléséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.) határozata ér-
telmében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, a vezetékes 
gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természet-
beni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Igényelhető fűtőanyagok (az igényelt fű-
tőanyag fajtája később nem módosítható): tü-
zifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán 
bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendel-
kező háztartások nem jogosultak az igénybeje-
lentésre!

A támogatás igényléséhez összeállított igény-

bejelentő adatlap elérhető a  www.aszod.hu   
honlapon, vagy az Aszódi Polgármesteri Hiva-
talban (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)

Az igénybejelentő lapokat személyesen, vagy 
postai úton a Polgármesteri Hivatal címére kell 
eljuttatni, legkésőbb 2018. október 15. napjáig. 
E határidő elmulasztása jogvesztő!

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendel-
kező háztartások nem jogosultak az igénybeje-
lentésre!

Sztán István  
polgármester

Tanévnyitó ünnepség az evangélikus gimnáziumban

JUBILEUMI TANÉV KEZDŐDÖTT 
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium torna-
csarnokának falán egy molinó jelezte a tanévnyitó ünnepélyre összesereglettek-
nek, hogy az idei tanévben jubileumát ünnepli az iskola: 1994-ben, vagyis éppen 
negyedszázada indult újra Aszódon az evangélikus oktatás. 

A kis híján ezer fős diáksereg legfiatalabb tag-
jait, az elsősöket ezúttal is a végzős osztályok 
tagjai vezették ülőhelyükhöz. 

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, 
amelyen Lőrincz Csaba parókus lelkész és No-
votny Dániel iskolalelkész szolgálata mellett 
Mekis Ádám evangélikus esperes hirdetett igét. 
Az áhítat részeként esküt tett az idén az iskolá-
ba érkezett négy új pedagógus is, majd a jelen-
lévők megáldása következett. 

Veizer Valéria, az iskola igazgatója köszöntő 
beszédében a fecskék gyülekezéséhez hasonlí-
totta a diáksereget. A villásfarkú madarak szep-
tember elején a rájuk váró mintegy 2500 kilo-

méter megtételére készülődnek, míg a diákok a 
182 napig tartó „kalandra”, a tanév teljesítésére, 
amely a tanulás mellett számos esemény meg-
valósításának lehetőségét hordozza magában, 
mint például – a teljesség igénye nélkül – a 
gólyabál, a szalagavató, erdei tábor, erdélyi ki-
rándulás stb. Természetesen a tanév második 
felében a jubileumhoz kapcsolódóan számos 
rendezvényre is sor kerül. 

Az igazgató szólt a nyáron elvégzett fejlesz-
tésekről, felújításokról. Eszerint megújult a fő-
épület bejárata, bővült az ebédlő belső tere, 
új burkolatot kaptak az általános iskola épüle-
tének folyosói, bővültek a játszóterek, az elő-

kertben pedig egy pihenősarkot alakítottak 
ki. A vezető végül megnyitotta a 2018/19-es 
tanévet.  

Az ünnepség legszebb pillanatai következtek. 
Az intézmény vezetője  kézfogásával az isko-
la diákjaivá fogadta az újonnan érkezetteket: 
elsőként az elsősöket, majd az új ötödikes és 
kilencedik osztályosokat, valamint a más évfo-
lyamos tanulókat.   A Himnusz közös eléneklése 
után az osztályok elfoglalták termeiket, majd a 
délelőtt három osztályfőnüki órával zárult.

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán

AUTÓBUSSZAL AZ ÉLETÉRT 
Szeptember első napjaiban mindkét aszódi középiskola elé 
begördült a Kiáltás az Életért Egyesület missziós autóbusza. 
A járműben az élet csodájáról, az élet védelméről szóló kiál-
lítást láthattak, illetve előadást hallgathattak a középiskolás 
osztályok tagjai egy-egy rendhagyó biológia óra keretében. 

Az előadók a felelős párkapcsolatra igyekeztek felhívni a tinédzserek 
figyelmét. Véleményük szerint amikor ebben a korban egy fiú elkezd 
együtt járni egy lánnyal, szinte soha nem gondolnak a kapcsolatuk 
végére. De nemigen gondolnak még a közös jövőre sem. Ugyanak-
kor manapság természetesnek számít, hogy az együtt járás során 
szexuális kapcsolatot is létesítenek. A nem megfelelő védekezés mi-
att eljuthatnak oda, hogy kénytelenek legyenek feltenni a jövőjüket 
nagyban meghatározó kérdést: mi legyen a magzattal, aminek szíve 
már elkezdett dobogni. Elvetetni vagy megtartani? 

A kiállítás a magzat fejlődését, annak szakaszait állította középpont-
ba, emellett több tabló anyaga foglalkozott a felelős párválasztással is. 
A diákok tanácsokat olvashattak például arra vonatkozólag, hogyan, 
milyen módon lehet elkerülni a felelőtlen együttlétet. A tanulók apró 
ajándékként az egyesület ingyenes kiadványaiból is válogathattak. 

Berg Zsuzsannának, a Kiáltás az Életért Egyesület alapító tagjának – aki a 
férjével közösen vállalta fel ezt a missziót, és járja az országot – véleménye 
szerint világszerte problémát jelent a terhesség megszakítása, az abor-
tusz. Az Alapítvány három fő területen munkálkodik: igyekszik tanácsok-
kal szolgálni a válságterhesség idején, segíteni próbál az abortusz utáni 
lelki gyógyulásban, de a legfontosabbnak talán a prevenciót, a megelő-
zést tartja. Azt, hogy erre nagy szükség van, a magyarországi adatok 
mindenképpen igazolják. Bár az abortuszok száma fokozatosan csökken, 
évente több tízezer magzat nem születhet meg. 2014-ben például 32.663 
élet elvételére került sor pusztán három szó miatt: nem tartom meg. 

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

http://www.aszod.hu
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ÉpítészetHelyi közlekedés

LERÖVIDÜLHET A HÉVÍZGYÖRKRE  
VALÓ ÁTJUTÁS 
Aszódról három úton is megközelíthetők a Galga völgyének települései. A Turára 
igyekvők indulhatnak Bag, illetve Hatvan irányába a 3-as számú főutat is használ-
va, illetve – ugyancsak használva egy szakaszon a főútvonal aszfaltcsíkját – me-
hetnek az úgynevezett Trockáson keresztül is, vállalva, hogy az átvezető út gödrei 
alaposan megdolgoztatják gépkocsijuk rugóit, és hogy két-háromszori átkelést kö-
vetően az autómosót is meg kell célozniuk. 

Nekik mindenképpen jó hír, hogy ez a hévíz-
györki önkormányzat tulajdonában lévő út 
rövidesen aszfaltburkolatot kap. Az építkezés 
első ütemében a 3-as számú út torkolata és a 
terménytároló közötti szakaszt látták el szi-
lárd burkolattal, 6 méter szélességben. Ez már 
használható is. Az útépítés második etapjában 
a terménytároló és a vasúti átjáró útszakasz ké-
szül el, jelenleg is dolgoznak rajta. Sajnos ezen 
a szakaszon már csak 3 méter szélességben 
készül aszfaltcsík, így két gépjármű találkozása 

esetén mindkét gépkocsivezetőnek a padkát is 
igénybe kell vennie, ami esős, csapadékos idő-
járás esetén több, mint kellemetlen lesz. A vas-
úti átjárón túli szakasz nem újul meg, mivel az 
érdekes módon nem a település, hanem a Köz-
útkezelő Kht kezelésébe tartozik, így pályázni 
sem lehetett rá. Az útépítés során – várhatóan 
október első napjaiban – többször teljes zárásra 
is szükség lesz. 

 A fejlesztésre, – illetve egy munkagép be-
szerzésére – a hévízgyörki önkormányzat egy 

vidékfejlesztési pályázaton kapott 97 millió 
Ft-ot, ezt egészítette ki 14 millió Ft önrésszel. 
A munkák várhatóan október közepén fejeződ-
nek be. A szilárd burkolatú útnak köszönhetően 
Aszódról rövidebb úton és biztonságosabban 
közelíthetjük meg a környező településeket, és 
az sem utolsó szempont, hogy egy esetleges 
baleset miatti lezárás esetén úgynevezett me-
nekülőútként is szolgálhat. 

Kép és szöveg: R. Z.

Jövőre a 3-as főút városi szakasza is új burkolatot kap 

TERÜLETRENDEZÉS LESZ A VÁROS ÉS 
A KÖZÚTKEZELŐ KÖZÖTT 
Több ingatlan tulajdonviszonyát, illetve telekhatárát kívánja rendezni az ön-
kormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. Az ügyben Sztán István polgár-
mester még augusztus végén egyeztetett Magyari László megyei igazgatóval. 
A cél az, hogy az önkormányzat által épített járdák és belterületi utak önkor-
mányzati tulajdonba kerüljenek, a közútkezelőhöz pedig a közút maga, illetve 
a hozzá közvetlenül kapcsolódó csapadékvíz elvezető árok tartozzon. 

A tárgyalás során a felek nemcsak az érintett 
területekben, hanem a költségek megosz-
tásában is megállapodtak. Eszerint a meg-
osztási vázrajzok elkészítésének költségét a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vállalja, míg az 
földhivatali ügyintézést, illetve az ezzel járó 
költségeket a város viseli. 

A képviselő-testület a legutóbbi informális 
ülésén egyetértett a megismert részletekkel, 
a polgármester pedig ezt követően levélben kérte a megyei igazgatót a folyamat elindítására. 

A rendezést követően a városnak meglesz az esélye, hogy pályázatok segítségével a megka-
pott ingatlanokon is tudjon fejlesztéseket végrehajtani. Ilyen terület például a körforgalomtól 
számítva a Baross utca két oldala, ahol járda-és parkolóépítésre volna szükség, de ilyen a volt 
orosz laktanya helyén található ipari park előtti szakasz is. 

Az egyeztető tárgyaláson Magyari László megyei igazgató arról is tájékoztatta a polgármes-
tert, hogy folytatódik a 3-as számú főút burkolatjavítása. Ha minden jól megy, még az idén 
eljutnak a körforgalomig, jövőre pedig a Kossuth Lajos utca is új aszfaltburkolatot kap. Mindez 
nagyon jó hír, de ha belegondolunk, hogy az útfelújítás éppen a vasútfelújítással egyidőben 
zajlik majd, máris borítékolni lehet a hatalmas dugókat. 

Kép és szöveg: 
R. Z.

MENETRENDI 
VÁLTOZÁS

A MÁV-START Zrt.  ezúton is tájé-
koztatja a lakosságot, hogy   2018. 
szeptember 9-től 2018. novem-
ber 15-ig Rákos – Pécel és Tura 
– Hatvan állomások között vég-
zett pályakarbantartási munkák 
miatt számos vonat módosított 
menetrend szerint közlekedik. 
Rákos – Isaszeg és Isaszeg – Gödöl-
lő állomások között bizonyos vona-
tok helyett vonatpótló autóbuszok 
szállítják az utasokat a  melléklet-
ben megjelölt menetrend alapján.

A vágányzár időtartama alatt jelentős vál-
tozások lesznek a menetrendben, ezért 
ezúton is kérjük, hogy  utasaink ne meg-
szokás szerint közlekedjenek, figyeljék a 
kihelyezett tájékoztató hirdetményeket, il-
letve használják a www.mavcsoport.hu ol-
dalon elérhető MÁV-START menetrendi 
keresőjét az aktuális információkért.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti me-
netjegyek érvényesek, együttes elhelyezés 
és kerékpárszállítás nem biztosítható!

Az okozott kényelmetlenségért szíves el-
nézésüket kérjük!

MÁV Start Zrt.

Egyre többen élnek a kötelező konzultáció lehetőségével

A FŐÉPÍTÉSZ SZERINT ÉSZSZERŰEN 
VÁLTOZTAK AZ ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK
Aszód nagy lehetősége lett volna, ha módosul a Rákos–Hatvan vasútvonal nyom-
vonala, ezzel együtt a balassagyarmati vonalé is, és a régi töltésen megépül a tele-
pülést elkerülő út. A Kossuth Lajos utca és környéke ebben az esetben egy idő után 
a városközpont szerepét tölthette volna be. 

Mivel ez nem valósul meg, a Kossuth Lajos utca 
továbbra is egy áteresztő út funkcióját látja el, 
a központ pedig szinte kizárólag a Szabadság 
térre korlátozódik, ami valljuk be, nagyon szűk 
terület- mondta lapunknak Marsalné Kovács 
Judit, városunk főépítésze, aki lassan egy esz-
tendeje tölti be ezt a tisztséget, és ezalatt volt 
ideje megismerni az itteni adottságokat. Aszód 
legnagyobb értékének a kastélyt, a kisvárosi 
arculatot, és az egyes helyszínekről a Galga völ-
gyére nyíló panorámát tartja. 

Bizonyára sokan tudják, hogy nemrégiben 
alaposan megváltoztak az építkezésekkel kap-
csolatos jogszabályok, és ezek elsőre sokkal 
megengedőbbeknek tűnnek. A családi házak 
kontrollja megszűnt, csupán az építésére vo-
natkozó bejelentési kötelezettség van, így elvi-
leg bárki olyan stílusú házat épít, amilyet akar. 
A jogalkotók azt feltételezték, hogy a tervező 
ismeri és betartja a szabályokat, és eleve olyan 
épületet tervez, amely megfelel az adott tele-
pülés arculatának, illetve az ezzel kapcsolatos 
előírásoknak. 

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a 
településeknek – szakértők bevonásával - meg 
kellett alkotniuk az úgynevezett településképi 
arculati kézikönyvet, amely elsősorban az épít-

kezésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz. Ez 
2017. őszén egy lakossági fórumon bemutatás-
ra került. A kézikönyv mellett a képviselő-testü-
letek megalkották a településképvédelmi ren-
deleteiket is, és az azokban szereplő előírásokat 
szigorúan be kell tartani. A főépítész alkalma-
zásával a város polgármestere lehetőséget kap 
arra, hogy az építési engedély kérelmet eszté-
tikai alapon is véleményezze, mivel hozzájáru-
lásának megtagadása esetén az építkezés nem 
kezdhető meg.

Természetesen a fellebbezés lehetősége is 
adott, azonban az egyik félnek sem érdeke, 
hogy elhúzódjon az építkezés folyamata. Ilyen-
kor megoldás lehet pl. az áttervezés. 

Lassan, de biztosan kezd elterjedni a kötelező 
konzultáció gyakorlata a családi ház építkezé-
sek esetén, amikor is az építtető beküldi az elő-
zetes dokumentációt, a polgármester azt átné-
zeti a főépítésszel, és a kialakult állásfoglalásról 
írásban tájékoztatja az érintett feleket. 

Az építtetők első körben a főépítésztől is 
kérhetnek tájékoztatást. A főépítész asszony 
szerint sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. bár 
Aszódon az építéshatóság is megfelelő tájékoz-
tatást tud adni. A leggyakoribb kérdések a be-
építési paraméterekre vonatkoznak, emellett 

az építési tervekről is számos ügyfél érdeklődik.
– Aszódnak nagyon sok értéke van. Ilyen a 

kisvárosi jelleg, ami szerencsésnek mondható, 
hogy nem tűnt el, tekintettel a főváros közel-
ségére – vélekedett a szakember. – Vannak 
értékes épületei, amik remélem, hogy egyszer 
régi pompájukban lesznek majd láthatók. A te-
lepülés számos helyéről nagyszerű a kilátás, 
érdemes ezeken építkezni. Még az Újtelep 
 Kádár-kori kockaházaiban is van lehetőség, 
hiszen teljesen más arculatúvá lehet őket vará-
zsolni, úgy, hogy közben illeszkedjenek a már 
említett településképbe. Jómagam azért is dol-
gozom, hogy mindez sikerüljön. 

A főépítész e-mail címe: foepitesz@aszod.hu. 
Személyes találkozóra minden páros csütörtö-
kön kerülhet sor, az email-váltás során kapott 
időpontban. 

R. Z.

MEGRONGÁLTÁK A FŐTÉR 
ÚJ ÉKESSÉGÉT 

Alig készült el, máris megrongálták a Szabadság téren felállított városnév táb-
lát. Az illető fényes nappal fogott hozzá a Galga mente fővárosa feliratrészhez, 
és addig csavargatta a betűket, hogy azok letörtek.

Többen látták is a tettest, akit a ren-
dőrség nagyon hamar elfogott és 
előállított. Mivel azonban az illető 
oltalom alatt áll, vagyis nem telje-
sen beszámíthatóan viselkedik, az 
okozott kárt nagy valószínűséggel a 
városnak kell állnia. 

Köszönet mindazoknak, akik jelez-
ték a rongálást! Kérjük, továbbra is 
közösen vigyázzunk értékeinkre!

APRÓHIRDETÉS

 ☐ Kiadó albérletet keresünk Aszódon és 
környéken. (+36) 20 376 4405 

 ☐ Még mindig nem íratta át családi ese-
ményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye 
meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei 
örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, szín-
korrekcióval javítjuk, kérésének megfelelő-
en menürendszerrel ellátott, ajándékozás-
ra is alkalmas borítóban. (+36) 20 824 4687

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2018. szeptember:
29-30.: Dr. Márton János 30 400 9819

2018. október: 
6-7.:  Dr. Fodor Sándor 30 275 4718
13-14.: Dr. Dobos László 20 925 3824  
20-21.: Dr. Tóth Béla 30 449 6319
 22-23.: Dr. Németh Mihály 30 275 4718
 27-28.: Dr. Szőke Zsolt 20 956 6529

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar
mailto:foepitesz@aszod.hu
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Környezetvédelem Egyházi élet

HÁZIORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGEI 

Felnőtt háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella  

(30) 452 9674
dr. Jólesz József 

(20) 593 8628
Gyermekorvos:
dr. Horváth Anna 

(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna 
(28) 500 035 (20) 588 6013

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 5940

Polgárőrség:
(+36) 70 339 6165

www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:

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

HA PÉNTEK, AKKOR FÜSTÖLÉS? 
– Honnét lehet tudni, hogy péntek van?
– Onnét, hogy Aszódot megint elborította a füst.
Enyhe túlzással akár ezt a találós kérdést is fel lehetne tenni a hét ötödik napján. Akár 
már reggel is, mert néhány polgártársunk az önkormányzati rendeletben meghatáro-
zott 15 óráig sem képes várni, már korán alágyújt, másokra való tekintet nélkül. 

Tudni kell,  hogy  2015. március 5-én hatályba 
lépett az Országos Tűzvédelmi Rendelet, mely 
minden magyar állampolgár, gazdasági szer-
vezet, önkormányzat, állami vállalat és civil 
szereplő számára jelentős változásokat hozott.

Az állampolgárok számára az egyik legjelen-
tősebb változás, hogy az élet és értékvédelem 
jegyében a belterületi ingatlanok használata so-
rán keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, 
illetve csak az adott település önkormányzati 
rendeletében kijelölt időszakban és módon le-
het. Ez Aszód viszonylatában a pénteket jelenti. 
Ezen a napon 15 és 19 óra között lehet elégetni a 
kerti hulladékot. Egyébként meg nem is volna rá 
szükség, hiszen a Zöldhíd Régió Kft gépkocsijai 
meghatározott időközönként mind a zöldhul-
ladékot, mind a megfelelően kötegelt gallyakat 
elszállítja. Emellett ott van a komposztálás  lehe-

tősége is, amely révén – igaz, kell hozzá türelem 
– saját magunk állíthatunk elő humuszt.  

De mintha népbetegség volna az égetés, a 
pirománia, amiből egyeseket nem lehet kigyó-
gyítani. Még akkor sem, ha tudják, az égetés 
káros a környezetre. Elsősorban azért okoz nagy 
szennyezést, mert alacsony a tűz hőmérséklete. 
Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac 
avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik, 
mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közleke-
dése során!  Megdöbbentő adat, és ekkor még 
csak a kerti hulladékokról beszéltünk. Vannak 
ugyanis, akik úgy gondolkodnak, ha már ég a 
tűz, akkor érdemes még egy-két egyéb hulla-
dékot is rádobni. Ekkor már vegyi anyagok is a 
levegőbe kerülnek, így rontva tovább a levegőt.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 
az európai részecske-szennyezésről készített ta-
nulmánya szerint Magyarországon évente 16200 
ember hal meg idő előtt. Ők átlagosan csaknem 
10 évvel tovább élhetnének, ha nem sújtaná 
őket a részecske-szennyezés. Ez azt jelenti, hogy 

minden évben 183 400 életévet veszítünk az idő 
előtti elhalálozás miatt. Ebben a tekintetben 
első helyen állunk Európában. Korábbi tanulmá-
nyokból ismert: a légszennyezés miatt betegen 
eltöltött napok száma ezerszer-tízezerszer ma-
gasabb, mint a halálozások száma.

Feltettük a kérdést Sztán István polgármes-
ternek, nem volna -e érdemes teljesen betiltani 
az égetést. A város első embere szerint ez nem 
vezetne eredményre, mert sokakat ez sem tar-
tana vissza. Ugyanakkor elmondta, fogyóban a 
türelem a szabályt megszegőkkel szemben, akik 
ellen mindenképpen fel fognak lépni. Engedély 
nélküli tüzeléseknél egyébként a város jegyzője 
az elöljáró hatóság, nála lehet panaszt tenni. 

A kiszabható bírságok nagysága sem csekély. 
A törvény értelmében 

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat meg-
szegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren tör-
ténő égetése – 100 000 Ft

Vonalas létesítmény mentén növényzet, lá-
bon álló növényzet, tarló, vagy növényterm-
esztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
égetése – 500 000 Ft

Nem gazdasági tevékenység keretében vég-
zett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó tevé-
kenység folytatása, technológia berendezés 
üzemeltetése – 50 000 Ft

Forrás: Sokszínű Vidék

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 
ÉS SZERETETVENDÉGSÉG A 
REFORMÁTUSOKNÁL
Újabb lépést tett az aszódi református gyülekezet az önállósodás irányában. A ta-
vasszal a Magyarországi Református Egyház támogatásából, illetve a hívek ado-
mányaiból vásárolt családi ház szuterénjét a nyár folyamán a hívek áldozatos 
munkájával újjávarázsolták , és alkalmassá tették arra, hogy az úgynevezett réteg-
foglalkozásaikat – bibliaóra, házaskör, családi alkalmak stb. – ott tudják tartani. 
A munka elkészülte alkalmából szeptember 9-én hálaadó istentiszteletet tartottak, 
amelyen Nyilas Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye esperese hirdetett 
igét. Ezt követően szeretetvendégségre került sor. 

Az aszódi reformátusok több, mint két évvel ez-
előtt kezdtek célzott adománygyűjtésbe, hogy 
sok-sok „albérletben” eltöltött esztendő után 
saját otthonra leljenek. Az adományokból ösz-
szegyűlt 3 millió Ft arra volt elegendő, hogy a 
Síklaki hegy utcában kiszemelt családi ház elő-
legét kifizessék, a vételár fennmaradó összegét 
a Magyarországi Református Egyház egyenlí-
tette ki. A megvásárolt ingatlan a Rápolty csa-
lád otthonaként is funkcionál, a 6. éves teoló-
gus hallgató Barthos Gergely segítőjeként végzi 
feladatát. Az épület alsó része az úgynevezett 
szuterén a nyár folyamán elvégzett átalakítás-
nak és felújításnak köszönhetően immáron a 
gyülekezet céljait szolgálja. 

– Érdekes, de éppen a megszokott hely elvesz-
tése indította el a gyülekezetet arra az útra, ame-
lyen most is haladunk, mondta Barthos Gergely 
lelkipásztor az ünnepség résztvevőinek. – 2004-
ben az evangélikus templomban, ahol korábban 
az istentiszteleteinket tartottuk, felújítási mun-
kák kezdődtek, így más helyet kellett keresnünk. 
A Művelődés Háza fogadott be bennünket, 
amelynek kamaratermében mindmáig tartjuk 
vasárnapi alkalmainkat. Véleményem szerint a 
hely elvesztése és egy új lehetőség keresése for-
rasztotta egybe a közösségünket annyira, hogy 
küzdeni tudjon egy saját ingatlanért. 

A közösség erejére a későbbiekben is nagy 
szükség lesz, ugyanis láttatnia kell a református 
egyház vezetésével, képes saját magát fenntar-
tania és viselni a felvállalt terhet. Az istentiszte-
leten igét hirdető Nyilas Zoltán esperes szerint 
ez a legszükségesebb ahhoz, hogy az aszódi 
gyülekezet megtegye a következő lépést, vagy-
is idővel leváljon a hévízgyörki közösségről, és 
jogilag is önálló nyájként működjön tovább. 
És ez szükséges ahhoz is, hogy egyszer saját 
temploma legyen. 

Az egyházi vezető lapunknak elmondta, a re-
formátus egyház törekszik arra, hogy újra meg-
találja a híveit, azokat, akik az ország kevésbé 
frekventált helyeiről nagyobb városok, illetve a 
főváros környékére költöznek. Az aszódi gyüle-
kezet jó példa erre, mert itt is több olyan család 
van, amely korábban máshol lakott és volt egy 
hitbéli közösség tagja, ideköltözése után pedig 
az itteni hitéletbe kapcsolódott be. Ennek is kö-
szönhető a létszám növekedése. 

Az ünnepi alkalom során több érdekesség is el-
hangzott a gyülekezet történetéről, múltjáról és 
jelenéről. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs a Károli Gás-
pár Református Egyetem docense az aszódi refor-
mátusság történetéről állított össze tanulmányt, 
amit Rápolty Dávid olvasott fel. Eszerint aszódi 
kálvinistákról csak 1821-ben tesznek először emlí-

tést a hivatalos iratok, amelyek szerint 102-en val-
lották magukat reformátusnak, amely nagy szám-
nak számított. Ma 350-400 tagot számlálnak. 

A jelen református gyülekezeti életet vetítés 
segítségével mutatták be a jelenlévőknek. A 
képek egyfelől arról tanúskodtak, hogy élénk 
hitéleti munka zajlik az aszódi református gyü-
lekezetben, az építkezés képei pedig azt igazol-
ták, a jókedv azokon a közösségi alkalmakon 
sem hiányzik, amikor a tagoknak komoly fizikai 
munkát kell végezni. 

Rápolty Dávid a jelennel, pontosabban az 
építkezéssel kapcsolatban arról beszélt, szá-
mára nemcsak az okozott nagy örömet, hogy 
mindenki igyekezett a maga módján kivenni a 
részét a feladatokból – legyen az falazás, festés, 
vagy éppen a munkások ebédjének elkészíté-
se -, hanem azt is élmény volt megélni, hogy 
a fiatalabb generáció tagjai sorra jelentkeztek 
a munkára, illetve látni, mennyire igyekeznek 
eltanulni az apáik által mutatott mesterfogáso-
kat. Mindez reményt adhat arra is, hogy lesznek 
követők, akik újra és újra imára kulcsolják majd 
a kezüket, úgy, ahogyan azt elődeiktől látták. 
Egyszer talán egy új aszódi református temp-
lomban. 

A hálaadó istentisztelet jó alkalom volt arra, 
hogy a gyülekezet együtt örüljön a közösen 
elvégzett munka gyümölcsének. Ám arról sem 
feledkeztek meg a hívek – ez az ünnepségen 
szereplő gyerekek által kirakott, feliratokat tar-
talmazó papírtéglákról kiderült –, hogy egye-
dül Istené a dicsőség! (Soli Deo Gloria!).

http://www.airclim.org/acidnews/2010/AN2-10/particles-killing-half-million
http://www.airclim.org/acidnews/2010/AN2-10/particles-killing-half-million
https://sokszinuvidek.24.hu/author/sokszinuvidek/
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Zenei életZenei élet

Érzések, élmények Tótmogyorósról 

„MAGUKAT AZ ISTEN KÜLDTE NEKÜNK”
Kórusunk számára nagy megtiszteltetés volt Aszódot képviselni Tótmogyorós 
testvérvárosunkban. Az európai uniós támogatással megvalósuló kétnapos ünnepi 
rendezvényen három alkalommal is énekelhettünk különböző helyszíneken.

Szálláshelyünk Miszbányán, a régen megszűnt 
bányavállalat irodaházának átalakításából készült 
hotelben volt, ahol mi voltunk az első vendégek. 
A friss illat, az ízléses berendezés, a szeretetteljes 
fogadtatás nemcsak meghatott bennünket, de 
kicsit irigykedve súgtuk oda egymásnak, hogy 
egy ilyen hotel jó lenne Aszódon is!

Karmesterünk Énok Nagy Levente – kihasznál-
va a vacsora előtti várakozás perceit – próbát 
tartott az étteremben. A személyzet meg-meg-
állt hallgatni, az arra sétálók lassítottak az ablak 
alatt, Sztán István polgármester úr pedig már 
küldte is Facebookon nagy büszkeséggel a „pa-
csirták énekét”.

Másnap Láposbánya katolikus templomának 
kertjében Mária születésnapjának ünnepén 
énekelhettünk, ahol a ragyogó napsütésben 
több ezer ember gyűlt össze. A tiszteletadás 
Jézus anyjának emlékére szólt. A felénk áradó 
szeretet, a szép magyarsággal – majd románul 
is -, nagy figyelmességgel való köszöntés, utána 

pedig a hitben való elmélyülés nagyon megha-
tó pillanatokat adott.  Az alkalom befejező dísze 
volt kórusunk jól kiválasztott Mária éneke.

A végén odajött hozzám egy könnyes szemű 
néni és azt mondta, hogy „magukat az Isten 
küldte nekünk”.

 A nap a Művelődési Házban folytatódott. Egy 

népviseletbe öltözött leány kedves mosollyal és 
ASZÓD tábla felirattal várt és vezetett bennün-
ket a kulturális rendezvények helyszínére.

Itt a települések tehetséges fiataljainak zene 
és táncbemutatóit láthattuk. Nekünk is lehető-
ségünk volt Kodály és Bartók egy-egy dalcsokrá-
nak átadására. A kapott taps, a végén kapott gra-
tulációk jól eső érzéssel töltöttek el bennünket.

Tetszett nekem, hogy a testvérországok (len-
gyel,  szlovák, magyar) és a román himnusza, va-
lamint a polgármesterek üdvözlete keretet és mél-
tóságot adott a rendezvénynek.  Nagyon megható 
figyelmesség volt az is, hogy az 50 éve házasokat 
ajándékkal és emléklappal köszöntötték.

Ismét láthattuk és hallhattuk a  közel 40 fiatal-
ból álló STIBINA fúvós zenekart, amely nagyon 
élvezhető zenéjével nyűgözött le bennünket. 
Jó befektetés az önkormányzat áldozata.

Miközben csodáltuk, élveztük a kicsi párocs-
kák és tinik kosztümös, bájos, kimért, hajlékony, 
ritmikus mozdulatait, egy vágy fogalmazódott 
meg bennem: De jó lenne Aszódon is egy ilyen 
szép, tágas, korszerű kulturális központ!

Tótmogyorós polgármestere és segítő mun-
katársai az ott töltött időnk legapróbb részlete-
ire is gondoltak a szervezés, előkészítés során. 
Szombat délután választható lehetőségekből 
mi  Nagybánya óvárosának  megtekintését 
választottuk.  Este  közös rendezvénye volt a 
testvérvárosoknak, ahol a szlovák, lengyel ,ma-

Aszód, Kossuth Lajos u. 34. 
Nyitva tartás:

hétfő, szerda, péntek: 8.00–17.00  
kedd, csütörtök: 8.00–17.30  

szombat: 8.00-12.00

LÁTÁSVIZSGÁLAT  
a hét minden napján,  
akár szombaton is. 

Bejelentkezés: 
(+36) 28 402 121

Nyitva: H-P 8.00- 17.00   Szo: 8.00-14.00   V: 8.00-12.00
(+36) 28 500 100   (+36)  30 33 27 947

Bankkártyás fizetési lehetőség!

ASZÓDI KERTÉSZET

Kerámiák
Rattan-, vessző- és fatermékek

BAMBUSZRÁCS,  
NÁDSZÖVET

KONTÉNERES 
GYÜMÖLCSFÁK,

    cserepes málna, kivi,
áfonya, josta,  ribizli, szőlő   

DÍSZFÜVEK
Sziklakerti évelők

Rózsák  
és levendulák

ÁRVÁCSKA,
KRIZANTÉM,

mécsesek, koszorúk,  
sírvázák

KÜLÖNLEGES  
PÁFRÁNYOK

bambuszok, magnóliák,
törpe fenyők, fenyők

AKCIÓ!
Másodosztályú

cserjék, örökzöldek
FÉLÁRON!

AKCIÓS ÁRAK!  
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!

gyar, román étel különlegességek is „szerephez 
jutottak”. Percekig álltam az egyes ínyencségek 
előtt, majd nézve, hallgatva a diákok produkci-
óit,  az jutott eszembe, hogy a négy kultúra gaz-
dag felsorakoztatása igazi lényege, esszenciája 
az élő testvérvárosi találkozásnak.

Vasárnap délelőtt Misstótfalu református 
templomába kaptunk meghívást. A többszáz 
éves ódon falak között magyar testvérek ma-
gyar zsoltárokat énekelve magyar majd román 
köszöntéssel köszöntötték polgármesterüket, 
Dr. Anton Ardeleant, bennünket és Sztán Ist-
vánt, Aszód város polgármesterét.

Megható volt az a felismerés, hogy M. Kiss Mik-
lós leghíresebb magyar nyomdász, betűmetsző 
fehér márvány emléktáblája alatt énekelhet a 
kórusunk. Dalaink kiválasztásával, eléneklésé-
vel igyekeztünk jó ízt, örömöt, szeretetet adni 
ottani testvéreink számára. A templom mellett 
található M.Kiss Miklós múzeumban szeretet-
vendégség és meglepetés is  várt ránk. A temp-
lom lelkésze a múzeumban bemutatta a nyom-
dát és a kinyomtatott „Aranyas Bibliát”.

Indulás előtt a hotelszoba ablakán még egy-
szer kihajoltam, elbúcsúztam a hegyektől, és  in-
tegettem az új európai szintű és gyönyörűségű 
játszótér csillogó szemű gyermekcsapatának.

A buszon hazafelé jobbára csak bóbiskoltunk. 
Aztán mégiscsak felcsendült az egyik énekünk. 

A Polgármester úr felvette, sőt haza is küldte. 
Büszke volt ránk láttam,  amikor tapsolt.

A végére még egy gondolat: a Stellaria Media 
olyan, mint egy nagy kincses láda. Rengeteg érték 
van benne! És ez csak gyűlik, gyűlik az évek során. 
Tudjuk, ismerjük, és tiszteljük egymás értékeit. 
A próbák olykor fárasztó tempóját százszorosan 
kárpótolja a fellépés öröme és a közönség hálája.

Az egyik rólunk készült  fotót a Facebookon 
valaki kommentálta: EZ EGY JÓ CSAPAT: Lájko-
lom. Kell ennél több? 

Köszönjük az Aszód Városért Alapítványnak, 
hogy támogatásával Tótmogyoróson szerepel-
hettünk! 

Kovács Ferencné

HELYESBÍTÉS 
Előző számunkban arról számoltunk be, 
hogy augusztus 20-a alkalmából a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitün-
tetést vehetett át Szent István napja alkal-
mából Kaáli Nagy Kálmán. Ugyanakkor hely-
telenül írtuk, hogy a kitüntetett városunk 
díszpolgára. A valóság az, hogy a Kaáli Nagy 
Kálmán 2006-ban Aszód Városért oklevelet 
kapott az akkori képviselő-testülettől. A té-
vedésért elnézést kérek.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István  
Patika

Szept. 29-30. 
Okt. 13-14.
Okt. 22-23. 

Október 27-28. 

Városi 
 Gyógyszertár

Okt.  6-7. 
Okt. 20-21.
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AVKK Szabadidősport

M E G I S M E R K E D N E  A   

PAPÍRFONÁSSAL ?  

VÁ R J U K  S Z E R E T E T T E L  A Z  
A S Z Ó D  VÁ R O S I   

K U LT U R Á L I S  KÖ Z P O N T B A N   

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: VÁROSI 
KÖNYVTÁR, Aszód, Kossuth L. u. 72. 

TEL: 28/400-606 

EMAIL: info@avkk.hu 

A RÉSZVÉTELHEZ ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES 

IDŐPONT:  

VÁROSI KÖNYVTÁR 

2018.10.02. (KEDD) 17:30  

IDÉN ZALÁBAN TEKERTEK  
AZ ASZE TAGJAI  
Tavaly az ország egyik legnépszerűbb vidékén, az Őrségben jártunk. Idén a kevés-
sé ismert zalai „szenteket” vettük célba – Lispeszentadorján, Szentmargitfalva, 
Kerkaszentkirály –, és valamennyiünket lenyűgözött a táj szépsége, gazdagsága. 
Bár borús időben, szemerkélő esőben érkeztünk, nem szegte kedvünket az időjárás. 

Elhelyezkedtünk a kényelmes 8888 Vendég-
házban, majd a volt polgármester vetítéssel 
egybekötött előadását élvezhettük a falu 
múltjáról, jelenéről. Este még rövid tekerés 
után megnéztük a faluszéli birtokon élő muflo-
nokat, dámszarvasokat, etethettük is őket! 
Második nap vágtunk neki a „nagy” túrának, 
Lendva várába (Szlovénia) bicikliztünk. Felér-
ve az impozáns épület elé, örömmel láthattuk, 
hogy éppen Chagall-kiállítás van! Pincétől a 
padlásig sok látnivaló a múzeumban, mindenütt 
4 nyelvű felirat-magyar is. Fagyizás és sörözés a 
főtéren, majd tovább indultunk Muraszerdahe-

lyre (Horvátország). A folyóparton pihentünk 
meg, igényesen kialakított parkban. A  jó idő 
kitartott hazáig, este pedig a többség lelke-
sen szurkolt a képernyő előtt. Hiába, foci VB! 
Másnapra vízitúrát tervezett vezetőnk, ami-
ben a szállásadó segített. Csodálatos élmény 
volt az evezés a Lendva–Kerka–Mura folyókon. 
A túravezetők érdekes információkat osztottak 
meg velünk. Bizonyos, hogy senki nem bánta 
meg, pedig előzetesen tartottak néhányan a 
„raftingtól”. Visszatérve rövid pihenő, kávézás, 
beszélgetés után hazatekertünk. Esti program-
ként a vendéglátók szőlőjébe voltunk hivata-

losak. Mintaszerű ültetvények, terített aszta-
lok, finom italok vártak. És persze egy kedves 
család. Megmásztuk a közeli kilátót, közben 
már éreztük a készülő grillvacsora illatát. Iga-
zán kellemes este volt, zenével, vidámsággal. 
Utolsó napunkon néhányan a bázakerety-
tyei strandon lazultunk, élveztük a napsütést, 
a szép környezetet. A többiek levezetésként 
még tekertek a környéken. Mind a 16-an (8 nő, 
8 férfi) elégedetten, élményekben bővelkedve 
tértünk haza.

Gyalog Mária – Nyíry Zsolt  
(Aszódi Szabadidősport Egyesület)
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Labdarúgás 

GYŐZELMEK UTÁN HAZAI DÖNTETLEN 
Remekül kezdte a szezont az Aszód FC csapata, igaz egy osztállyal lejjebb, mint 
korábban. Az együttes eddig három győzelmet és egy döntetlent szerezve, vereség 
nélkül tanyázik az élmezőnyben. Egy mérkőzés a Kismaros kérésére december ele-
jén kerül lejátszásra. 

Az elmúlt fordulók eredményei: 

Váci Reménység SE – Aszód FC: 0-6 (0-3)
Ideális labdarúgó idő várta a csapatokat Vá-
cott, a valaha szebb napokat látott Remény-
ség pályán.

Az aszódi gólok sorát Masznyik Dávid nyitotta 
meg, 18 m-ről hatalmas gólt ragasztott a váci 
kapuba (0-1). Tíz perccel később Szabó Gábor 
életerős lövése táncolt a hazai kapuban (0-2). 
Az első félidő végén még egy találat esett: He-
gedűs Norbert szépen helyezett szabadrúgás-
sal szerzett újabb találatot. 

Szünet után minden cserejátékosnak lehe-
tőséget biztosított Baranyai Pál edző. A nagy 
kedvvel játszó újabb 3 gólt szerzett: Hege-
dűs Norbert mellett a visszatérő Vogel Márk 
és Kertész Kristóf is szemet gyönyörködtető 
találatokat ért el. Megérdemelt győzelmet 
arattunk. 

Aszód FC – Nagymaros SE: 8-2 (4-1)
Az első húsz perc aszódi helyzetekkel telt el, a 
nagymarosi kapus azonban bravúrral hárítani 
tudott. A vendégek védekezésre álltak be, elöl 
két gyors csatár próbált kontratámadásokat ve-
zetni. Az egyikük sokunknak ismerős volt, Oláh 
Tamás ugyanis egy ideig aszódi mezben rúgta 
a gólokat.

Hegedűs Norbert lövése nyitotta meg a hazai 
gólok sorát a 29.percben, aztán újra ő követ-
kezett, majd Pecze Péter és Leidál Márton is 
betalált, miközben a vendégek a 43. percben 
szépítettek. 4-1-es hazai vezetésnél vonultak 
pihenőre a csapatok.

A második félidőt is 4-1-re nyerte a csapat 
Lakatos Valérió, Zdenkó József, Vogel Márk és 
Kertész Kristóf góljaival. A sokgólos vereséget 
nehezen viselték a vendégek, ketten is piros 
lappal mehettek zuhanyozni.

Aszód FC – Csomád KSK: 1-1 (0-1);
Az előző héten a Kismaros kérésére elmaradt a 
találkozó, így a játékosok két hét szünet után 
léptek ismét pályára. Álmosan kezdtek és sok 
hibával játszottak a csapatok. A 18. percben 
az aszódi Vogel Márkot kellett ölben lehozni 
a pályáról, egy rossz lépésnél a térde bánta 
a mozdulatot. Kényszerű csereként helyére 
Szénási Ákos lépett pályára. Az Aszódnak volt 
több helyzete, a 26. percben Szénási Ákos a 
vezetést is megszerezhette volna, de ordító 
helyzetben a kapu fölé lőtt. Aztán ahogy lenni 
szokott a sok kihagyott helyzet után a vendé-
gek szereztek gólt. 

Szünetben Baranyai Pál edző cserékkel igye-
kezett frissíteni a csapatot. Lakatos Valériót és 
Szamosi Pétert Ondrik Bence és Zdenkó József 
váltotta. Változott is a játék képe, folyamatos 
nyomás alatt tartotta z együttes a csomádi ka-
put. A 68. percben Baranyai Pál is játékba állt, 
majd a 80. percben Kovács Erik is pályára lépett. 
De az egyenlítő gól csak nem akart megszület-
ni. A 84. percben aztán ez sikerült, ekkor He-
gedűs Norbert egy jogosan megítélt 11-esből 
szerzett találatot. Benne volt a győztes gól is a 
levegőben, de nagy helyzetben éppen Hege-
dűs hibázott, majd Pecze Peti lövése gurult el a 
kapufa mellett. Hosszabbítás nélkül, döntetlen 
állásnál lefújták a meccset.

Utánpótlás csapataink alaposan belehúztak. 
Szombaton U14-es csapatunk Isaszeg ellen 
9-1-re győzött hazai pályán. Góllövők: Gergely 
Tamás (4), Molnár Balázs (2), Nagy Zoltán (2), 
Gólya Bálint. Edző: Kovács Erik Balázs. Vasárnap 
délelőtt U16-os együttesünk Budajenőre uta-
zott. Kiss Tamás edző csapata nagyszerű játék-
kal 5-3-ra győzött. Góllövők: Rezes Norbert (2), 
Petrovics Áron (2), Nagy Zoltán. U19-es csapa-
tunk szabadnapos volt.

Forrás: 
aszodinfo – Kovács Tamás
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GEAC ATLÉTIKA 
Ha szeretné, hogy gyermeke játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon, akkor várjuk 
a sportok királynője csapatába! Az ország egyik legjobb atlétika műhelye, a GEAC 
atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2004-2010-es születésű gyors, ügyes, ill. erős 
alkatú gyerekeknek, akik szívesen sportolnának, versenyeznének. Jelentkezni le-
het szeptember végéig telefonon vagy email-ben, az alábbiak szerint.

SZÜLETÉSI ÉV EDZŐ NEVE Edző telefonszáma Edző email címe

2010-2009 Kovács Gábor 06 30 948 0916 kovacs.gabor@geac.hu

2008-2007 Kovács Zoltán 06 30 691 6286 kovacs.zoltan@geac.hu

2006 Körmendy Katalin 06 30 383 6789 kormendy.katalin@geac.hu

2004-2005 Kovács Gábor 06 30 948 0916 kovacs.gabor@geac.hu

Kérjük továbbá, hogy azok a 2004-2007-es szü-
letésűek, akik Márton Anita vagy Pars Krisztián 
nyomdokaiba szeretnének lépni, hívják Máté 
Alpár dobóedzőt (súly, gerely, diszkosz, kala-
pács) a 20-5045889 számon, akik pedig az or-
szág kiemelt szövetségi műhelyében szeretné-
nek rudat ugrani, Várszegi Tamást (20-3119723, 
varszegi.tamas@geac.hu) kereshetik.

Lehetőséget biztosítunk szintén a 2004–2007-
es születésű, nem versenysportra vágyó gyere-
keknek is a rendszeres testmozgásra, a „hob-
bicsoportról” érdeklődni a 06-30-9480916-os 
telefonszámon lehet. 

További információk: www.geac.hu


