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A KEREK ÉVSZÁMOS SZÉPKORÚAKAT
KÖSZÖNTÖTTÉK
Egy 2015-ös képviselő-testületi döntés értelmében karácsony tájékán az aszódi önkormányzat egy kis ajándékkal lepi meg mindazon polgárait, akik az adott esztendőben töltötték vagy töltik be a 70-75-80-85. születésnapjukat. Idén Sztán István
polgármester korábbi javaslatára azon párokat is várták december 7-én az evangélikus gimnáziumban tartott eseményre, akik ebben az évben ülték az 50. házassági
évfordulójukat. Mindez 162 szépkorú polgárt és 7 párt érintett. Sajnos közülük többen betegség miatt nem tudtak eljönni.

Füle Lajos:

AJÁNDÉKOK
Uram, karácsony jön megint…
Te mindig jót teszel velem:
betölti most is lelkemet
ajándékod, a kegyelem.
Mi mindent kaptam már! De most
hadd adjak én is valamit!
Szerény ajándék ez, tudom,
mégis… legyen a hála itt
Tiéd, hadd áldjam tetteid!

Tanára Haydn-hoz hasonlítja
az aszódi tehetséget

IDÉN MINDEN VERSENYÉN
GYŐZÖTT PUSKÁS MÁTÉ

A rendezvény – amely egyben a Családok Éve
aszódi eseménysorozatának záróeseménye is
volt – meghívottait a város első embere egy
szál virággal várta. A vendégek a szükséges
aláírások megtételét követően átvehették az
5.000 Ft értékű Erzsébet utalványokat, a megterített asztaloknál pedig frissen sütött rétes és
üdítő várta őket.
Sztán István köszöntőjében Márai Sándor
szavait idézte: „Az élet gazdagabb lesz, emberibb, és ünnepibb, ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a
jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel.” A polgármester arról beszélt, hogy a társa-
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dalomnak továbbra is szüksége van az idősebb
tagjaira, mert ők rendelkeznek a legnagyobb
tapasztalattal és bölcsességgel, és képesek a
tudásukat átadni a ﬁatalabb nemzedék tagjainak. Úgy vélekedett, illő, hogy bizonyos alkalmak során köszönetet mondjunk mindazoknak,
akik hosszú-hosszú évek munkájával teremtettek jövőt az utánuk következőknek.
Az eseményen részt vett dr. Horváth Anikó, az
Emberi Erőforrás Minisztériumának főosztályvezetője, aki szintén üdvözölte a jelenlévőket,
átadva egyben Novák Katalin államtitkár üdvözletét is.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Rendkívül sikeres évet tudhat maga
mögött Puskás Máté, a Zeneakadémia Különleges Tehetségek Osztályának diákja. A zongora szakos
növendék idén minden nemzetközi
versenyén első helyezést ért el. Legutóbb Rómában, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyen ítélte őt
legjobbnak a zsűri. Kitűnő teljesítményéért a Casio cég által felajánlott digitális zongorát is elnyerte.
Mindezeken túl idén meghívást kapott Csifra György mesterkurzusára, amit legalább annyira fontosnak
tart, mint az elért helyezéseket.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2018. november 15.
134/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők 2019. évre vonatkozó
illetményalap és illetménykiegészítés
költségvetési tervezéséről

jesztést és úgy dönt, hogy azt nem támogatja.
Az orvosi ügyelet további zavartalan biztosítása érdekében felkéri és felhatalmazza a város
Polgármesterét a Szolgáltatóval történő további egyeztetésekre.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2019. évre vonatkozó
illetményalapját és illetménykiegészítését a
2018. évi mértékben szükséges tervezni.

138/2018. (XI.15.) ÖKT sz. háziorvosi
feladatellátáshoz benyújtott támogatási
kérelemről

135/2018. (XI.15.) ÖKT sz.az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézményben igénybe
vehető felnőtt étkezés térítési díjáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézmény vezetőjét, hogy engedélyezheti az étkeztetés igénybevételét felnőttek részére (vendégétkezés), amennyiben az az adott konyhai
kapacitás mellett biztonságban megoldható.
Ennek díja 2019. január 1-től
Nyersanyagnorma : 304.- Ft. (nettó)
Térítési díj: 700.- Ft. (bruttó)
Az étkezést igénybe vevőknek az étkezésért ﬁzetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve,
előre kell megﬁzetni a gyermekétkeztetési intézmény által megjelölt díjﬁzetési napokon. Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap
13.00 órájáig kell írásban lemondani. Lemondás
bejelentése esetén a távolmaradás idejére a ﬁzetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj ﬁzetésének kötelezettsége alól.
136/2018. (XI.15.) ÖKT sz.a 282/1 és a
282/2 hrsz.-ú ingatlanok a Vagyonrendelet 3. számú mellékletét képező üzleti
vagyoni körbe történő átsorolásáról

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 282/1
és a 282/2 hrsz.-ú ingatlanok a Vagyonrendelet
3. számú mellékletét képező üzleti vagyoni körbe kerüljenek átsorolásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy
az AVKK Alapító Okiratából a 282/1 és a 282/2 hrsz.
Szabadság téri ingatlanok kerüljenek kivezetésre.
137/2018. (XI.15.) ÖKT sz. az Országos
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság kérelméről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonproﬁt
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031
Debrecen, István út 6.) kérelméről szóló előter-

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 2019. évi költségvetés tervezésénél mindhárom háziorvos,
– Dr. Jólesz József háziorvos egyéni vállalkozó
háziorvos (Székhely: 2170 Aszód, Arany J. u. 3.)
egyéni vállalkozó
– Dr. Karayné Dr. Lóska Izabella háziorvos (IZAMED Egészségügyi Szolgáltató Bt. – Székhely:
2170 Aszód, Nyár u.15.)
– Dr. Fischlné Horváth Anna házi gyermekorvos
(MEGÜ Bt. – Székhely: 2170 Aszód, Malom köz 16.)
támogatására praxisonként 200.000 Ft (praxis)
év összeget betervez.
139/2018. (XI.15.) ÖKT sz.együttműködési megállapodás megkötéséről
(Közterület-felügyelet)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi CXX törvény 24.§ (3)
bekezdése szerinti, jelen határozat mellékletét képző megállapodás tartalmát, és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy
kezdeményezze annak aláírását a Pest megyei
Rendőr-főkapitánysággal, az Gödöllői Rendőrkapitányság Aszódi Rendőrőrsén keresztül.
140/2018. (XI.15.) ÖKT sz.a Ceglédi
Tankerületi Központtal kötött megállapodás jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Ceglédi Tankerületi Központtal
kötendő megállapodásról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Képviselő-testülete a Ceglédi
Tankerületi Központtal a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye
ingyenes helyiség használatára (2170 Aszód,
Falujárók útja 5. szám alatti logopédia terem)
vonatkozó megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
141/2018. (XI.15.) ÖKT sz. az Aszódi
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
módosítására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületeúgy dönt, hogy

1) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
5. § (1)-(2) bekezdései, valamint - a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.
(XII.29.) NGM. rendelet alapján a határozat 1. számú
mellékletét képező Módosító Okirat szerint módosítja és a határozat 2. számú melléklete szerinti
egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki.
2) A Képviselő-testület felkéri Sztán István polgármestert a módosítás következtében szükséges intézkedések megtételére.
142/2018. (XI.15.) ÖKT sz.a lakás és nem
lakás célja szolgáló helyiségek 2019. évi
bérleti díjának megállapítására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 2019. évre a 19/2013. (IX.6.)
rendelet 52.§ (6) bekezdése értelmében az alábbi intézmények terembérleti díjait 2019. január 1.
napjától az alábbiak szerint határozza meg:

AVKK – Kamaraterem

Bruttó
bérleti díj
5.860.-Ft/óra

AVKK – Kisterem

3.200.-Ft/óra

Aranykapu Bölcsöde Aula

1.160.-Ft/óra

Helyiség

Kistérségi Gondozási Központ
(Petőﬁ u.13.) – Társalgó
Kistérségi Gondozási Központ
(Falujárók útja 5.)
Napsugár Óvoda – Tornaszoba
Napsugár Óvoda Szivárvány
Tagóvodája – Ebédlő

5.860.-Ft/óra
2.910.-Ft/óra
1.455.-Ft/óra
715.-Ft/óra

Közös szabályok:
• A bérbeadással kapcsolatos hatáskör a
Polgármestert illeti meg.
• A bérbeadás terembérleti szerződés keretében történik.
• Az igénybevétel a bérleti díj megﬁzetésének igazolását követően kezdődhet meg.
• A bérleti díjak 2019. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig érvényesek.
Az érvényben lévő egyéb helyiség bérleti szerződések esetében a bérleti díjak a szerződésekben foglaltak szerint alkalmazandók.
143/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Aszód Város
településrendezési eszközeinek eseti
módosításának megindítására

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF) kezdeményezését a 013 hrsz-ú ingatlanon a szabályozási vonal
módosítására, az Aszódi út-Ady E. utcai vasúti
átjáró átépítése érdekében.
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Önkormányzati határozatok

Aszód Város Képviselő-testületi úgy dönt, hogy
a NIF költségén megkezdi hatályos településrendezési eszközök eseti módosítását a 013. hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges lépések megtételére.
144/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Aszód Város
Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

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 értékbecslés érvényességének
ﬁgyelembe vételével a benyújtás határideje
30 nappal kerüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg a pályázati felhívásra ajánlat nem
érkezik.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a jelen határozat 1. mellékletét képező 2019. évi
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
terv folyamatos teljesítését kísérje ﬁgyelemmel.

148/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Aszód Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.I. félévi munkaprogramja

145/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Aszód Város
Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta a Képviselő-testület
2019. I. félévi munkatervét.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi
belső ellenőrzési terv feladatainak elvégzésére
három szakértő cégtől árajánlatot kérjen be a
mellékelt Ajánlati felhívásban foglaltak szerint.
146/2018. (XI.15.) ÖKT sz. Aszód Város
2019-2023 közötti időszakra szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadásáról szóló előterjesztést és
az alábbiak szerint határoz:
1) A Képviselő-testület elfogadja Aszód Város
2019-2023 évekre szóló Esélyegyenlőségi
Programját
2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
programban beazonosított problémák a valóságnak megfelelnek és a hozzájuk rendelt
tevékenységet betartja, a feladatok megvalósítását támogatja.
3) A képviselő testületet biztosítja a megvalósításért felelős intézmény(ek) éves költségvetésében az adott program megvalósításához szükséges pénzügyi forrást.
147/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján
történő értékesítése tárgyában

Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött,
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.
Ingatlan
nyilvántartási
besorolás

Címe

Helyrajzi
szám

Művelődési
ház

Szabadság
tér

282/1 hrsz.

Művelődési
ház

Szabadság
tér

282/2 hrsz.
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Becsült
piaci értéke
(áfamentes)

202 M Ft

149/2018. (XI.15.) ÖKT sz.a Gazdasági
Program 2019. évi módosításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Program GP 3.1 fejezetének módosítását elfogadja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Aszód Város 2019 évi költségvetésében a Gazdasági Programban a 2019. évre meghatározott
feladatok fedezetét tervezze be, a költségvetést ennek megfelelően készítse el és terjessze
elfogadásra a Képviselő-testület elé.
150/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-361-17 kódszámú pályázati felhívásra a 2019. évi
Nyári Zenei Estek rendezvény támogatására.
Helyszín: Aszód, Szabadság tér (284 hrsz.)
A pályázati összeg bruttó 1.176.470.-Ft. A
szükséges önerő összegét, bruttó 176.470.-Ftot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testületmegbízza a polgármestert
a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására.
151/2018. (XI.15.) ÖKT sz.Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-361-17 kódszámú pályázati felhívásra a 2019. évi
Karácsonyi Vásár rendezvény támogatására.
Helyszín: Aszód, Szabadság tér (284 hrsz.)
A pályázati összeg bruttó 1.176.470.-Ft. A
szükséges önerő összegét, bruttó 176.470.-Ftot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza Polgármestert a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására.
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152/2018. (XI.15.) ÖKT sz.a 2019. évi városi rendezvényterv elfogadására

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi városi rendezvényterv és ﬁnanszírozásának jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi városi rendezvénytervet a határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerint támogatja és jóváhagyja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
2019. évi városi rendezvényterv megvalósításához szükséges önkormányzati támogatást
15.185.000 Ft összegben, keretösszegként
– az 1. számú melléklet alapján - az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezni
szükséges.
153/2018. (XI.15.) ÖKT sz.a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 2018. október 18-án hozott
128.,129.,130.,131., valamint a 2018. október
30-án hozott 133., határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium
konyhájáról
„A” és „B” menü választás
Ára: 700 Ft / adag
Telefon:
(+36) 30 742 7972
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Helyi élet

A KEREK ÉVSZÁMOS SZÉPKORÚAKAT
KÖSZÖNTÖTTÉK
(Folytatás az 1. oldalról.) A főosztályvezető a
szépkorúakat érintő fontos információkat is
megosztott a jelenlévőket. Eszerint a jövő esztendőben 2,7 %-os nyugdíjemelés várható, ám
amennyiben a vártnál nagyobb lesz az inﬂáció,
korrekcióra számíthatnak az ellátásban részesülők. Az egészségügyi szakterülettel karöltve dolgoznak egy demencia megelőzési programon.
A betegápolási díj is emelkedni fog a jövőben.
Igyekeznek az aktív nyugdíjasokat is támogatni a

Országos Gyalogló Idősklub Hálózaton keresztül,
amelybe a környékről is sokan beléptek. A közelmúltban két ehhez kapcsolódó pályázatot is kiírtak, amelyre az önkormányzatok startolhatnak.
Nem titkolt célja a mozgalomnak, hogy a programokon keresztül megelőzzék az egyedül maradt
időskorúak elmagányosodását, és kitolják az aktív életszakaszt.
A beszédeket követően Sztán István polgármester az 50 éves jubileumukat tartó házaspá-

ÚJ GÉPKOCSIK SZOLGÁLHATJÁK A VÁROST
Az elmúlt félévben két új gépkocsi beszerzéséről döntött a város, mivel egyfelől
bizonyos feladatok elvégzésére nem volt megfelelő járműve, illetve ha volt is, mára
gazdaságtalanná vált a működtetése.

A napokban megérkezett az az Opel Vivaro típusú 9 személyes kisbusz, amely beszerzéséről
még augusztusban döntött a képviselő-testület
11 millió Ft értékhatárig. A gépjárművet elsősorban önkormányzati, hatósági és hivatali ügyek
intézésére használják majd. Korábban erre a célra a Kistérségi Gondozási Központ üzemeltetésé-

ben lévő járművet vette kölcsön a város, ám ez
hosszú távon nem lehetett megoldás.
Az új gépkocsi első útjára éppen a lapzártánk
idején került sor. Ezzel utaztak ki Obernburgba
azon küldöttség tagjai, akik német testvértelepülésünk karácsonyi vásárán városunk termékeit árusították.

rokat köszöntötte. A hét érintett párból sajnos
csak három és fél érkezett meg, ők virágcsokrot
és egy üveg bort vehettek át, de természetesen
a távol maradók is megkapják ezt a köszöntést,
csakúgy, mint a 90 esztendősök: őket a város
első embere személyesen keresi fel.
A délutánt népszerű operett és magyarnóta
válogatásból összeállított fergeteges műsor
zárta a Pesti Magyar Színpad két tagjának köszönhetően. Bár lehetőség volt utána egy kis
beszélgetésen maradni, a szépkorúak többsége
inkább haza igyekezett a szeretteihez.
R. Z.

Ugyancsak szüksségessé vált a Gyermekétkeztetési Intézmény ételszállító járművének
cseréje. A 2001-ben beszerzett, immáron 17
éves gépkocsi a rövid utak miatt alaposan elhasználódott, szinte havonta javítani kell valamelyik alkatrészét, ami 50-100 ezres tételeket
jelent. A képviselő-testület egy Dacia Dokker
típusú gépjármű beszerzéséről döntött, amelynek ára valamivel bruttó 3 millió Ft alatt van.
A két új gépkocsi árát a képviselő-testület
pénzügyi átcsoportosítással, illetve a felhalmozási keret terhére biztosította.
R. Z.

Bagi autópálya felhajtó

MŰKÖDIK
A JELZŐLÁMPA
Mintegy két és fél hónapos engedélyeztetési eljárást követően végre működik
a forgalomirányító berendezés Bagon,
az M3-as autópálya felhajtójánál.

Reméljük, a torlódás csúcsidőben annak ellenére megszűnik, hogy nem épült külön lehajtósáv a Tura irányába igyekvőknek. Ugyanakkor
továbbra is érdemes nagyon ﬁgyelni, és nem
rutinból vezetni, mert történt még egy fontos
változtatás. Az Aszód felől az M3-as autópályára igyekvőknek van annyi hely, hogy akkor is be
tudjanak jobbra kanyarodni, amikor az egyenesen haladóknak piros jelzésük van. Ilyenkor a
Tura felől érkezőknek zöld jelzéssel kanyarodhatnak balra az autópálya irányába. Korábban
a kanyarodási szabályok értelmében a jobbra
kis ívben kanyarodóknak volt elsőbbsége. Most
viszont nekik kell elsőbbséget adniuk, ugyanis
nekik kihelyezésre került egy „Elsőbbségadás
kötelező” tábla. Ezt sajnos sokan nem veszik
ﬁgyelembe. Ottjártamkor centikre állt meg
egymástól két autó. Figyeljünk egymásra, és
tartsuk be a szabályokat!
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A közutak forgalma is meg fog növekedni

KÖZELEG A TELJES VÁGÁNYZÁR IDŐPONTJA
Többször írtunk már a Budapest-Hatvan vasútvonal felújításáról, amely ránk,
aszódiakra a jövő esztendőben teszi a legnagyobb terhet. 2019. febuár 4-től 2019.
december 7-ig ugyanis teljes vágányzár lép életbe Aszód és Pécel között. Az utasokat vonatpótló autóbuszok fogják szállítani, emiatt a 3-as számú főútvonalon szinte állandó dugókra lehet majd számítani.

A vágányzárról az Index online portál oldalán
az alábbi, Aszódot érintő változaásokat lehet
olvasni:
• A miskolci intercityk helyett Budapest-Keleti pályaudvar–Hatvan között pótlóbuszok
állnak forgalomba.
• A pótlóbuszokhoz csatlakozó távolsági
vonatok Észak-Magyarország felől Hatvan
állomásig közlekednek majd, illetve onnan
indulnak vissza.
• A teljes vágányzár alatt Budapest-Keleti–
Pécel, valamint Aszód–Hatvan között az
elővárosi vonatok közlekednek.
• Az elővárosi vonatok helyett Pécel és
Aszód állomások között pótlóbuszok

szállítják az utasokat. A helyi vonatpótlók
a vasút nyomvonalát követve, valamennyi
érintett köztes állomást és megállóhelyet
érintenek a péceli és az aszódi vasútállomások között.
• A 2018. december 9-i országos menetrendváltástól is módosulni fog a menetrend,
december 9-től február 3-ig:
• A miskolci, kassai, nyíregyházi és debreceni
intercityjáratok a Keleti pályaudvarról 5
perccel korábban, minden óra 25. percében
indulnak.
• A sátoraljaújhelyi sebes és egri gyorsvonatok pedig minden óra 55. percében
indulnak.

ELADÓ A VOLT
TISZTI KLUB ÉPÜLETE
A képviselő-testület a novemberi ülésén arról határozott,
hogy eladásra kínálja a Szabadság téren a volt Tiszti Klub
(Koronaház) épületét. A határozat értelmében az egykor
szebb napokat látott épületet 202 millió Ft-os áron lett
meghirdetve.

A vevőnek azonban nem csupán a vételár kiﬁzetése fogja megterhelni a pénztárcáját, hanem az ingatlan felújtása. Az épület ugyanis
műemléki környezetben lévő műemlék, emiatt a renoválása csak nagyon szigorú előírások szerint történhet meg.
Az önkormányzat korábban abban bízott, hogy állami forrrást tud
bevonni a felújításhoz, és sikerül ismét hasznosítani az épületet, ám
nem jelentek meg ilyen jellegű pályázatok. A szavazást követően
Sztán istván polgármester jelezte, most mutatkozik befektetői érdeklődés az ingatlanra, ám részleteket nem árult el. Amennyiben sikerülne eladni az épületet, a bevételt a z önkormányzat a tervezett beruházásokra, illetve egyéb felhalmozási célokra kivánja fordítani.
R.Z.
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• A hatvani személyvonatok indulási ideje
a Keleti pályaudvarról 5 perccel korábbra
kerül.
• A Hatvanból a Keletibe induló személyvonatok egy része 3 perccel korábban
közlekedik.
• A gödöllői személyvonatok utasait Isaszeg–
Gödöllő állomások között pótlóbuszok
szállítják.
• A hatvani vonal vágányzári menetrendje
miatt a Budapest–Vác–Szob, Aszód–Balassagyarmat, továbbá a Budapest–Újszász–
Szolnok vonalakon egyes vonatok szintén
módosított menetrend szerint közlekednek.
A pótlóbuszokról még nem adott pontos tájékoztatást a MÁV, ezt legkésőbb 2019. január
közepéig nyilvánosságra hozzák. A közlekedési szakemberek azt jósolják, a vágányzár miatt
az érnitett szakaszon jelentősen megnövekedik a 3-as számú főút és az M3-as autópálya
forgalma is.
Forrás:
index.hu
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A PETŐFI MÚZEUM SZÜLETÉSNAPJÁT
ÜNNEPELTÉK
Bár jelenlegi elnevezése és besorolása alapján csupán muzeális gyűjtemény, az
aszódiak, illetve a Galga mentén élők köztudatában mindig is Petőfi Múzeum marad az az intézmény, amely 60 évvel ezelőtt kezdte meg működését településünkön.
Ebből az alkalomból rendezett szakmai konferenciát és jubileumi ünnepséget november 20-án az evangélikus egyház gyülekezeti termében Aszód Város Önkormányzata és az Aszód Városi Kulturális Központ.

A rendezvény Rónai Lajosnak, a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola címzetes igazgatójának csodálatos tárogatójátékával kezdődött.
Ezt követően Sztán István Aszód Város polgármestere külön köszöntötte dr. Asztalos Istvánt,
a város díszpolgárát, a múzeum egykori igazgatóját, Hortiné Bathó Editet, a Kismúzeumi
Tagozat elnökét, valamint Lőrincz Csaba evangélikus lelkészt, utóbbinak megköszönve azt,
hogy helyet biztosított a város ezen rendezvényének megtartásához. A jelenlévők ﬁgyelmébe ajánlotta a város frissen megjelent 2019. évi
eseménynaptárát – ebből minden résztvevő
kapott egy-egy példányt – amelyben a kerek
évforduló emlékére a múzeumról és annak
relikviáiról készített fotók láthatóak.
Sajnos az előadók és a rendezvényt köszöntők
közül többen az utolsó pillanatban lemondták
a szereplésüket. Vécsey László országgyűlési
képviselőt Brüsszelbe szólította hivatali kötelezettsége, Kassai Hajnalka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályának vezetője levélben jelezte, legnagyobb sajnálatára
nem tud részt venni az eseményen, Deme Péter,
a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
elnöke pedig egészségi állapotára hivatkozva
mondta vissza részvételét. Az első előadó így
dr. Asztalos István lett, aki Egy pillantás a múltba című előadásában a múzeum hat évtizedes
történetének legfontosabb fordulópontjaival
ismertette meg közönségét. A kezdetekről szólva megemlékezett többek között Kovács László
turai kántortanítóról, Kossuth-díjas népművelőről, aki az elsők között kezdeményezte a Galga
mente népművészetének, tárgyainak megőrzését. Ugyancsak említést tett Dienes András író,
irodalomtörténész, kitűnő Petőﬁ-kutató aszódi
látogatásáról, aki miután meglátta, milyen állapotban van Petőﬁ egykori iskolája, írt erről a
Szabad Nép című folyóiratban. Az akkoriban
működött Járási Tanács funkcionáriusait kellemetlenül érintették a megjelent sorok, és úgy
döntöttek, változtatnak a helyzeten, és múzeummá alakítják az épületet. Az ügy felkarolására, őt, mint ﬁatal tanárembert kérték fel. A már
említett Kovács László elérte, hogy a Megyei
Tanács adjon pénzt népviseletek vásárlására, és
a kapott keretből sikerült is mintegy 300 népviseleti tárgyat beszerezni. Az első kiállításon az

egyik teremben – ekkor mindössze két termet
és a korábban sportköri kocsmaként üzemelő
Galériát tudhatta magáénak az új intézmény –
ezeket állították ki, a másikban a Kardos Győző
akkori gimnáziumi igazgató által összegyűjtött
Petőﬁ-relikviákat, amelyek között ott volt a
Koren István által vezetett Matrikula is. A Galériában egyéb – kölcsönbe kapott – történelmi
emléktárgyakat helyeztek el.
Dr. Asztalos István a sok élmény és eredmény
megemlítésén túl nem hallgatta el azon véleményét sem, hogy méltatlan és érthetetlen a
múzeum muzeális gyűjteménnyé történt viszszaminősítése. Ugyanis az intézmény minden
olyan feltételnek eleget tesz, amely az említett
ranghoz szükséges. Mint mondta, abban bízik,
hogy ezt sikerül elérnie majd a városnak, és abban is, hogy rövidesen új állandó kiállításnak
örülhetnek majd a múzeum látogatói. Sztán
István – megköszönve a tartalmas előadást – a
múzeummal kapcsolatos feladatokról szólva elmondta, a városnak hivatalosan mind a mai napig nem sikerült átvenni az érintett épületeket.

Ez pedig alapvető feltétele annak, hogy az intézmény ismét önálló múzeumként működhessen.
Klamár Balázs, az Aszód Város Kulturális Központ történésze az intézmény mindennapjaival
ismertette meg a jelenlévőket. Izgalmas volt
hallgatni, hogyan és milyen eszközökkel történik például a különböző tárgyak fotózása, illetve digitalizálása.
Hortiné Bathó Edit, a Kismúzeumi Társaság elnöke, a Jászberényi Jász Múzeum igazgatója a a
múzeumok kultúra közvetítő szerepéről tartott
előadást. Ebből kiderült, az 1867-es kiegyezést
követően volt hazánkban az első múzeumalapítási hullám, ekkor döbbentek rá az egyes
települések, illetve régiók, hogy célszerű volna
összegyűjteni a múltjukhoz füződő tárgyakat,
és azt egy külön épületben tartani, illetve kiállítani. A dolog érdekessége, hogy sok helyen ezt
fontosabbnak tartották, mintsem utat vagy járdát epítsenek. Ma már nem biztos, hogy ez lenne a sorrend, mit ahogy talán annak sem lenne
társadalmi támogatottsága, hogy egy múzeumot december 16-án, karácsony másnapján
nyissanak meg. A Jász Múzeum 1874. december
26-án tárta szélesre a közönség előtt. Az akkori
újságok azt írták, hogy az intézmény nagyterme zsúfolásig megtelt.
A múzeumok alapfeladatai ma is ugyanazok,
mint 150 évvel ezelőtt: a kulturális javak birtokba
vétele, ezek megőrzése, szakszerű gondozása, a
tárgyak tudományok kutatása, valamint a kultúra közvetítés. Ma ezen feladatok közül az utóbbi
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került előtérbe. A múzeum munkatársainak azt
kell bizonyítani, hogy intézményük érdekes tud
lenni a nagyközönség számára. Az 1970-es évek
óta egyfajta szemléletváltás indult el a múzeumokban, és elkezdték szélesre tárni kapuikat. Ma
már megszokott dolog, hogy az intézmények
múzeumi népművelőket, múzeumpedagógusokat alkalmaznak, hogy sikerüljön akár a legﬁatalabb korosztályt is becsalogatni.
Odler Zsolt az Aszód Város Kulturális Központ
igazgatója egy igazi meglepetést tartogatott
a közöség számára. Magával hozta ugyanis a
múzeum első vendégkönyvét, amelyet dr. Asztalos István 1959. március 22-én , a Petőﬁ kiállítás alkalmából nyitott meg. Az első oldalon a
kvövetkező mondat olvasható: „Gondos fejlődő
munka látszik a múzeum minden termén és minden darabján.” A bejegyzés 1959. június 4-én
született, aláírója pedig Raczky Pálné, és Raczky
Pál 3. osztályos diák voltak. Az egykori aszódi
kisdiák – ma már az ELTE Őskori és Elő-Ázsiai
Régészeti Tanszékének egyetemi tanára – most
is eljött a múzeumba. Odler Zsolt egy a Tanár
Úrral folytatott korábbi telefonbeszélgetés egy
fontos mondatát emelte ki: Nem azért lettem
régész, mert izgalmas könyveket olvastam, hanem azért, mert izgalmas helyen laktam. Ez az
izgalmas hely Aszód volt.
Odler Zsolt ugyancsak köszöntötte a közönség soraiban helyet foglaló dr. Mezősi Katalint, az egykori kiváló irodalomtörténész, Petőﬁ-kutató Mezősi Károly lányát. Mezősi Károly
munkásságával a rendezvény közönsége is
megismerkedhetett azoknak a tablóknak a segítségével, amelyeket az Aszód Városi Kulturális
Központ a jubileum alkalmából kapott kölcsön
a kiskunhalasi múzeumtól.
Az igazgató a múzeum első 50 évét a folyamatos fejlődés időszakának nevezte. Az utolsó évtized sajnos nem volt zökkenőmentes a korábbi
fenntartóval, a Pest Megyei múzeumok igazgatóságával, amely végül a múzeum rang elvesztéséhez vezetett. 2012-ben Aszód Városa vette át a
fenntartói jogot, a muzeális gyűjtemény jelenleg
a kulturális központ részeként működik. Feladat
bőven akad, hiszen a kulturális javak feldolgozásán és és megőrzésén túl ez az intézmény is
szélesre tárja a kapuját, itt is tartanak kiállításokat, múzeumpedagógiai, néprajzi órákat, ismeretterjesztő sorozatokat stb. Az elmúlt hetekben
megújult a Galéria, és remélhetőleg a parkoló
beszakadt része a feltárását követően újra biztonságosan fogadhatja majd a gépkocsikat.
Mivel a múzeum születésnapját ünnepelték,
nem maradhatott el az ebből az alkalomból
rendelt torta felvágása és elfogyasztása és lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre is.
Képek és szöveg:
R. Z.
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MAECENAS ASZÓDI KÖVETŐI
Gaius Maecenas római politikus neve – hála kultúrapártoló tevékenységének
– mind a mai napig fennmaradt. Örökségként reászállott vagyonából mindig
jutott a művészetekre. Olyan nevek is részesültek a támogatásból, mint Horatius vagy Vergilius. Nevének említése manapság egyet jelent a kultúrát, művelődést pártoló személlyel.

Szerencsére településünkön is számos követője akad. Természetesen nem kell nagy dolgokra
gondolni, a szándék nem anyagiakban mérendő. A könyveken túl érkezett társasjátékok, vagy
éppen a játszószőnyeg a gyermekek számára igazán nagy értéket jelentenek. Számunkra pedig az ő elégedettségük az igazán mérvadó. Legalább ennyire fontosak a múzeum számára
érkezett tárgyak, amelyek a megfelelő gyűjteményi egységbe kerülés után, örökre megőrzik
a tárgy használójának, tulajdonosának illetve adományozójának nevét.
Az Aszód Városi Kulturális Központ munkatársai és a magam nevében szeretnénk megköszönni mindazoknak az adományát, akik az intézményünk könyvtárát, vagy múzeumát ilyen
formában támogatták a 2018-as évben.
Adoryán Emese
Antal Ádám
Aszódi Lajos
Bai Gitta
Bánhídi Gáborné
Bata-Loyal Orsolya
Benkóczi Csaba
Bőhm András
Deme Péter

Egevári Mihályné
Faragó Istvánné
Hajdú Ilona
Horváthné Boda
Anita
Kaba Eszter
Koncz Józsefné
Lakatos Roland
Leitli Norbert és

felesége
Lippai Anett
Nagy János
Pajor Edit
Péntek Imréné
Péter Istvánné
Rónai Lajos
Süll Miklós
Széplaki István

Széplaki Melinda
Tóth Enikő
Turek Péter
Urr László
Varga Zoltán
Zelenai Éva

Odler Zsolt, intézményvezető
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Mi már felkészültünk
a Karácsonyra!
Várunk szeretettel!
-
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Adventi vásár a hidegben, melegséget adó pillanatokkal

KÉZMŰVES PORTÉKÁK
KÉRETTÉK MAGUKAT
Aszód Város Önkormányzata ismét megrendezte az adventi vásárt, amelyre december 7-én délután került sor a Szabadság téren. Az érdeklődő vásárlók ismerős
arcokkal találkozhattak.

A legtöbb városi intézmény és civil szervezet
képviseltette magát, hogy a tagjaik, dolgozóik,
tanulóik által készített és értékesített portékákból egy kis plusz jövedelemre tegyenek szert,
amit az általuk képviselt szervezet céljaira fordítják majd. Jó volt látni a sok-sok kreatív kreatív
ötlet által megvalósult kézműves termékeket.
Aki ezt az alkalmat akarta kihasználni, hogy má-

ADVENTI
HANGVERSENY
Legnagyobb ünnepünkre, a karácsonyra készülni kell, megállni, ráhangolódni. Erre szolgál(na) advent
időszaka. Ebből az alkalomból adott
koncertet december 9-én a Szentháromság római katolikus templomban a Stellaria Media Nőikar ÉnokNagy Levente vezényletével.

A közönség szebbnél-szebb dalokat hallhatott az énekkar tolmácsolásában. A
kórus magyar és külföldi, régi és kortárs
zeneszerzők egy-egy művét szólaltatta
meg. A koncertnek ezúttal is vendége
volt Tóth Rita orgonaművész, és városunk
díszpolgára, Mukk József operaénekes. A
nagyszerű hangverseny túl a a hallgatóság
eltűnődhetett Babits Mihály Csillag után
című versének mindmáig aktuális sorain
is, amit Kovács Ferencné Erzsike szavalt el:

sokon segítsen, annak is volt lehetősége: a Podmaniczky Júlia Nőegylet ezúttal is üzemeltetett
élelmiszerbankot. A felajánlott tartós élelmiszereket a rászorultak között osztják majd szét.
A jó hangulatról ismét a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola növendékei gondoskodtak,
akik tánccal, zenével, karácsonyi játékkal melegítették az érdeklődők szívét.

A vásár újdonsága ezúttal a németországi
Obernburggal létesített élő internetes kapcsolat
volt, amely szinte a legutolsó pillanatban valósult
meg. Elsőként Sztán István polgármester köszöntötte az obernburgiakat, majd az ottani polgármester, Dietmar Fieger üdvözölte az aszódiakat.
Jó volt látni a németországi testvérvárosból
integető aszódiakat: ők ott árusították városunk
termékeit, az eladásból befolyt összeget önkormányzatunk az ottani óvodának ajánlotta fel.
A kölcsönös köszöntés egy meghívással zárult: Sztán István meghívta a testvértelepülést
a 2019. május 27-én tartandó főzőversenyre,
amit a német partnerek elfogadtak.
R. Z.

Adventi gyertyagyújtás:

AZ ÚRRA VÁRUNK…
Lassan véget ér advent ideje, és beköszönt a karácsony. Az első gyertyafény december 2-án, immáron harmadik alkalommal gyulladt föl a Szabadság téren,ezúttal is ökumenikus istentisztelet keretében.

A Stellaria Media Nőikar énekét követően Lőrincz Csaba evangélikus lelkész mondott bevezetőt,
majd Rápolty Dávid, a hévízgyörki gyülekezet gyakornoka olvasott fel igét. Urbán Gedeon baptista
lelkész az ige magyarázatában elsősorban azt köszönte, hogy ezen a téren, ezen az ünnepváró
időszakban együtt ünnepelhetünk. Azért várjuk a Messiás érkezését, mert tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, Az Úr megérkezik, és átölel bennünket mérhetetlen szeretetével – ha engedjük,
hogy megtegye – mondta a lelkipásztor. Az igehirdetést követően Sztán István polgámester fölkapcsolta az adventi koszorú első gyertyájának kapcsolóját, majd dr. Gyurkovics István pélbániai
kormányzó megáldotta az adventi koszorút. A szép délutáni pillanatokat a Stellaria Media Női Kar
újabb éneke zárta. A kórust Énok Nagy Levente vezényelte.
Bármilyen hideg is van, aki a téren jár, a látvány valósággal átmelegíti az embert. Az ünnephez
méltó környezetet sikerült varázsolni. A főtér ékességét, az adventi koszorút ezúttal is a Berkesdi
család készítette el saját felajánlásként, társadalmi munkában. A szép dísz ezúttal is megújult egy
kicsit, most a fehér dszínek dominálnak, és a szökőkutat védő kék fóliát is sikerült eltüntetni, erre
fehér „szoknya” került. A főtér többi részét a Városüzemeltetési Osztály munkatársai öltöztették
fel. A város első embere az ünnepség során ő munkájukat, áldozatkészségüket is megköszönte.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

„…Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának, –
örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!...”
Rácz Zoltán

2018. december

Közszolgáltatások
A diákok körében népszerű a tűzoltóknál végezhető közösségi munka

ÖSSZESSÉGÉBEN CSÖKKENT, EGYES
TERÜLETEKEN NŐTT A KÁRESETEK SZÁMA
2017-ben 626 beavatkozást igénylő eseményhez vonultak ki a huszonhat településen szolgálatot teljesítő Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság munkatársai.
Ebből 520 alkalommal tüzet kellett oltaniuk, míg 393 esetben műszaki segítséget
kellett nyújtaniuk. Téves jelzés 207 alkalommal történt, míg bizonyíthatóan szándékos megtévesztő jelzést 2 esetben regisztráltak. Az adatok a képviselő -testületnek benyújtott 2017.évre vonatkozó beszámolóban olvashatók.

Az adatokat elemezve hamar kiderül, hogy a
tűzesetek száma 520-ra növekedett, amely
közel 100-zal több a 2016-os adatnál. Szerencsére ezek továbbra sem kiemelt fokozatú
események voltak, az ötfokozatú skálán a két
II-es osztályba sorolt eset egyike egy családi
ház kéménye által okozott tűz volt, míg a másik
alkalommal egy ipari létesítményben felcsapó
lángokat kellett elfojtani.
A műszaki mentések tovább emelkedett száma a főleg a nyári hónapokban -kimondottan
a július a legveszélyesebb - szélsőségessé vált
időjárás számlájára írható. Egyre gyakoribbak
a heves viharok és széllökések, amelyek miatt
víz alá kerülnek útszakaszok, épületek pincéi,
illetve a kidőlt fák adnak mentési feladatokat.
A katasztrófavédelem megelőzéssel igyekszik
a havaria helyzet kialakulását megakadályozni,
így rendszeres ellenőrzéseket tartanak az önkormányzat illetékes szakembereivel, melynek

során igyekeznek feltárni a veszélyes fasorokat,
eltömődött árkokat, átereszeket, amelyek nem
képesek már elvégezni azt a feladatot, amelyre építették őket. A megyei oldalon az aktuális
időjárásról és a várható veszélyekről igyekeznek naprakész információkkal szolgálni.
A katasztrófavédelem időközben újabb feladatot kapott, mivel a kémények ellenőrzése, az
azokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálása is hozzájuk került. A lakosság természetesen igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez, így nagyon
sok kérdés érkezik hozzájuk a szénmonoxid
mérgezések megelőzésével, a kémények tisztásával kapcsolatba, amelyre a munkatársaknak
megfelelő választ kell adniuk.
2013. augusztusa óta Aszódon is működik
katasztrófavédelmi őrs, amely aktívan kiveszi
részét a feladatokból. Az őrsön egy fél raj látja
el a szolgálatot az őrsparancsnok vezetésével. A
részleg létrehozásának köszönhetően jelentősen
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lerövidült a kivonulási idő, így az oltást, műszaki
mentést korábban meg tudják kezdeni.
Az utóbbi években korszerűsödött a tűzoltóság gépparkja. A régebbi fecskendőket
újabbakra cserélték, legutóbb egy hazai gyártású Rába típusú szerkocsi érkezett, valamint
beszerzésre került egy létrás gépjármű, amely
segítségével a magasból is tudnak oltani. Korábban a magasabb épületek oltásához Budapestről érkezett létrás gépkocsi. A legrégebbi,
1999-es gyártmányú Rosenbauer típusú fecskendőt kivonták a forgalomból.
Érdekesség, hogy egyre több középiskolai
ﬁatal tölti a katasztrófavédelemnél az érettségihez szükséges ötven órás kötelező közösségi
szolgálatát. Jelenleg több, mint húsz iskolával
van érvényes együttműködési megállapodásuk. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 58
diák 30 alkalommal végezte el az itt kapott feladatát, és ismerkedett a foglalkozások keretében a kirendeltségek munkájával, feladataival.
Az összefoglalóból azt lehet leszűrni, , hogy a
Gödöllői Tűzoltó Parancsnokság a vizsgált időszakban eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból eredő kötelezettségeinek.
Ezt méltányolva a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, és megköszönte
az érintettek munkáját.
R. Z.

Az új elnök a minőségi szolgáltatás mielőbbi visszaállítását ígéri

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Működési szabályzatának megfelelően december elsején új elnököt választott az Észak-Kelet Pest és Nyugat-Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a tisztségről nemrégiben leköszönt dr. Gémesi György helyére. A szavazásra
jogosult 116 települési polgármester Fördős Attilának, Vác polgármesterének adott bizalmat.

A tisztségre először nyolc településvezető is pályázott, ám a voksolás előtt hatan visszaléptek, egyedül Kosd első embere gondolta úgy, hogy van esélye. Nem így lett. A titkos szavazás itt is kétharmados győzelmet Fördős Attila számára. Bár az elnökség átadását-átvételét
számos jogszabály, és a társulás szabályzata is rendezi, az új elnök szavazást rendelt el
arról, hogy ez az aktus még ebben az évben megtörténjen.
A váci polgármester azt is megígérte, hogy a Zöld Híd anyagi helyzetének rendezésén
fog dolgozni az NHKV-val, és igyekszik a minőségi szolgáltatást a lehető leggyorsabban
visszaállítani. Ehhez azonban a kukaholdingnak újra ki kellene adnia a Zöld Hídnak a
2018-október 31-én bevont közszolgáltatói megfelelőségi engedélyét.
A hírhez kapcsolódik, hogy a napokban megérkezett az a kilenc új szemétszállító teherautó, amelyek átmenetileg enyhíthetnek a cégnek a mára szinte teljesen leamortizálódott
gépjárműparkja okozta műszaki nehézségein.
R.Z.

2018. december

ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ
Aszódon, a város főterétől 700 méterre,
a Szőlő utcában ápolt környezetben, kifejezetten csendes, kulturált szomszédok
mellett, szép kilátással a Galga-völgyére
2 darab, egymás mellett lévő, déli fekvésű, 700 és 1000 négyzetméteres építési
telek csak egyben 5,8 millió Ft/db áron
eladó. Bizonyos feltételek mellett milliós
(akár több milliós) árengedmény lehetséges. A terület részben közműves és bekerített. Hrsz: 502/7 és 502/8.
További információk a nap bármely
szakában telefonon:
(+36) 70 387 4686
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Idén minden versenyén győzött Puskás Máté

TANÁRA HAYDN-HOZ HASONLÍTJA
AZ ASZÓDI TEHETSÉGET
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Amikor legutóbb beszélgettünk, éppen
lemaradtál a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató verseny televíziós döntőjéről.
Hogyan élted meg meg ezt?
– Utólag visszagondolva, akkor nagyon csalódott voltam. Ugyanakkor tapasztalatszerzés
szempontjából nagyon fontos állomása volt a
pályafutásomnak. Egyrészt módom volt látni,
hogyan készül egy televíziós felvétel, másrészt
fontos volt a kudarcélmény feldolgozása szempontjából is. A történteket végigbeszéltük Eckhardt Gábor Tanár Úrral, ő pedig arra tanított,
hogy tudni kell túllépni az esetleges sikertelenségeken is. Egyébként egy nagy álmom is teljesült: találkoztam Szujó Zoltán sportriporterrel,
aki megmutatta, honnan közvetíti a Forma 1-es
versenyeket, amiknek én nagy rajongója vagyok.
– Hogyan értékeled az elmúlt időszakot? Idén
– ahogy modani szokás – , mindent vittél….
– Tavaly viszont nem. Krakkóban – ahová egy
nagyon sikeres felkészülést követően utaztam
– harmadik lettem. A váci verseny következett,
ahol második helyezést szereztem, majd Grazban különdíjas lettem egy Bartók darabbal. Bevallom, odamentem a zsűrihez tanácsot kérni.
Szerettem volna megtudni, mit kellene még jobban csinálnom ahhoz, hogy az első legyek. Ám
érdekes választ kaptam, ugyanis nem a technikámat vagy az előadásmódomat kritizálták, hanem
a kiválasztott darabot. Bizony, rá kellett jönnöm,
a döntnöki szubjektivitással is meg kell küzdeni.

vagyok. Idén több olyan esemény is történt, ami
talán segítette az említett görcsösség feloldását.
Februárban meghívást kaptam Czifra György
mesterkurzusára, amelyen öt művésztől vehettem órákat, többek között Vásáry Tamástól
és Bogányi Gergelytől. Ez hatalmas motivációt
adott. Márciusban élő adásban játszhattam a
Magyar Rádió Márványtermében, ami szintén
nagyon-nagy élményt jelentett. Ezt követően került sor a csehországi Vitezslav Novák Nemzetközi Zongoraversenyre, amit sikerült megnyernem.
Talán mindezek miatt szakadt át egy gát bennem. Vácon győztem a Danubia Talents Nemzetközi Zongoraversenyen, majd Róma következett.
– Aki követte a facebook-oldalad, láthatta,
hogy a verseny előtt is jártál ott.
– Igen, a váci versenyt követően a Váci Közéleti Egyesület támogatásával részt vehettem egy
Róma melletti kis településen rendezett zenei
táborban. Körülbelül negyvenen voltunk. Gyakoroltunk, beszélgettünk, nagyokat sétáltunk,
esténként pedig egy-egy ország ﬁataljai rendeztek hangversenyt a többieknek, míg a záró
estén nemzetközi koncertet tartottunk. Egész
más volt ezek után versenyezni.
– Az egyik fotón azt láttam, hogy még a római repülőtéren is zongoráztál.
– Több ország repülőterén található zongora.
Bárki odaülhet és játszhat rajta. Én is engedtem a

csábbításnak, és az egyik társammal egy négykezes Dohnányi-darabot játszottam. Sokan megálltak, de az igazság az, hogy nem ez volt a jellemző.
– Sokan csodálkoztak azon, hogy nem lettél
magántanuló. Az Aszódi Evangélikus Petőﬁ
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
tanulója vagy. Nem gondoltál arra, hogy magántanulóként még többet gyakorolhatnál?
– Természetesen ez néhányszor megfordult
a fejemben. Ugyanakkor fontosnak tartom,
hogy ne szűküljek be, és azt is szükségesnek
gondolom, hogy ugyanazt és ugyanúgy tanuljak, mint a többiek. Bármi történhet velem az
életben, megsérülhet a kezem, kell, hogy legyen egy másik biztos háttér is az életemben.
De természetesen továbbra is a zene az első.
– Nagyon eltökéltnek tűnsz a jövődet illetően…
– Az utóbbi időben sok olyan biztatást kaptam, amik miatt ma már úgy érzem, tényleg
van helyem a zenei pályán. Vásáry Tamás a
kottakönyvembe is írt, és sok sikert kívánt a
pályafutásomhoz. Eckhardt Gábor pedig az
egyik- a budapest Jókai Anna Szalonban tartott koncert előtt a konferálás során Haydnnel hasonlított össze, aki ugyan nem volt
olyan csodagyerek, mint Mozart, de a szorgalma és a kitartása mégis nagyszerű zenésszé és
zeneszerzővé tette.
– Eldöntötted már hol fogod folytatni a tanulmányaidat?
– Nagy valószínűséggel külföldön tanulok tovább. A legkézenfekvőbb a Bécsi Zeneakadémia volna, de még nem dőlt el a helyszín.

– Azt ki dönti el, hogy mit fogsz játszani, illetve megtanulni?
– A legtöbb esetben én. Nekem a klasszikus,
romantikus zene tetszik a legjobban. Általában
az internetet keresgélek, kiválasztok egy-egy
zeneszerzőt, és megnézem, milyen darabjai
vannak fenn a világhálón. Ha valami megtetszik, megkeresem a darab kottáját, és barátkozom a darabbal. Ezt követően fordulok Eckhardt Tanár Úrhoz, vagy Kecskés Balázs Tanár
Úrhoz, ugyanis ebben az évben már ő is tanít.
Az ő tanácsaik ﬁgyelembe vételével döntünk
arról, hogy végül mit tanulok meg.
– Idén rendkívül sikeresen szerepeltél. Változott valami tavalyhoz képest?
– Korábban előfordult, hogy egy-egy darab
előadása során görcsössé váltam. Nem igazán
értettem, hogy ez miért van, mert csak az előadás előtt szoktam izgulni, az első hangok megszólaltatása után már nem, onnantól magabiztos
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– Ne tekintsünk ennyire előre! Hogy telik
majd a karácsonyod és a szüneted?
– Itthon, a családommal ünnepelek. Szeretnék játszani, pihenni egy kicsit, ugyanakkor
szeretném a szabadidőm egy részét a zenei
repertoárom bővítésére is felhasználni.
– Az aszódiak hol fognak látni legközelebb?
– Még nem tudok pontos időpontot. Kaptam
egy lehetőséget dr. Magyari Zita igazgatónőtől,
hogy a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
új zongoráján egy önálló zongoraesten játszhassak, de ennek még nincs időpontja. Februárban
az iskolámban lesz a Szülők – Nevelők Bálja, ahol

biztosan játszom majd, bár (mondja mosolyogva) még nem kerestek meg a rendezők.
Befejezzük a beszélgetést. Míg fölveszem a kabátot, újabb fontos információkat tudok meg.
Máté közreműködője lett egy nemrégiben
megjelent, Kodály-módszert bemutató DVDnek, a legfrissebb hír szerint pedig elnyerte a
MOL Tehetségprogram 2018. évi támogatását
művészet-tudomány ketegóriában. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk, Máté!
Rácz Zoltán
Kép: Puskás Máté archívuma

ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓVODÁBAN
A gyermekek számára az év utolsó időszaka is sok örömöt, izgalmat, vidámságot és
nem utolsósorban varázslatot tartogat. Óvodánk a szorgos kis- és nagy kezek által
ünnepi díszbe öltözött. A kellemes muzsika, a mézeskalácsillata tovább fokozza az
emelkedett hangulatot.

Városunkban már több éve megrendezésre kerül
az Adventi-vásár, amelyre a szülőkkel együttműködve ötletes, igényes munkával készülnek a
csodaszép portékák. Az árusításból befolyt öszszeg a csoportok játékkészletét gyarapítja majd.
A december hónap az ajándékozásról, a szeretetről szól. Várjuk a Mikulást, aki remélhetőleg
minden jóval megtöltött zsákjával látogat el
hozzánk. A már hagyománnyá vált karácsonyi
hangverseny is az adventi időszak egyik fénypontja, amikor a város zeneiskolásai keresik fel
óvodásainkat.
A gyermekek nemcsak várják az ajándékokat,
hanem viszonozzák is azt. Minden csoport készül egy kis ünnepi meglepetés műsorral, amit
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Boldog, Békés
Karácsonyi
Ünnepeket
Kívánunk!

nagy szeretettel és lelkesedéssel adnak át majd
családjuknak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők
eddigi munkáját és támogatóink önzetlen segítségét.
Péter Ilona óvodapedagógus
Áldott, békés, szeretetteljeskarácsonyi ünnepet kívánunk Mindenkinek!
Az Aszódi Napsugár Óvoda és Szivárvány Tagóvoda gyermekei és a felnőttek nevében:
Nyíryné Gazdik Andrea intézményvezető

Cím:
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
Bejelentkezés:
(+36) 28 402 121
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Iskolai élet

Pályaválasztási rendezvények a Petőﬁben

„TALÁLJ RÁ A BENNED REJLŐ
TEHETSÉGRE!”
A Váci Szakképzési Centrum aszódi Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma többféle lehetőséget biztosít a pályaválasztás, beiskolázás
megkönnyítése érdekében, mivel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy segítsük a diákokat a pályaorientációs tevékenységükben.

Nyílt Napjainkon (nov. 21-22-23) az érdeklődők megismerhették iskolánkat és az itt folyó
képzéseket, a kollégiumot. A tanulók és szüleik
tanórákon vehettek részt, betekintést nyerve a
PSG-ben zajló oktatásba.
További segítő szándékunkat igazolja, hogy
ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat
tartunk matematikából és magyar nyelvből általános iskolásoknak, melyet iskolánk tanárai a
központi felvételi vizsga követelményeit szem
előtt tartva, feladat- és gyakorlatközpontúan
vezetnek december és január hónapokban.
Saját tanulóink számára pedig 120 órás ingyenes nyelvi képzést hirdetünk angol és
német nyelvből idegen nyelvi készségeik fejlesztése érdekében.
December 1-jén Pályaválasztási Napot rendeztünk intézményünkben, melyen számos
programot kínáltunk tanulóink és a „külsős”
érdeklődők számára. Csatlakozva az Európai
Szakképzési Hét rendezvényeihez hirdettük
meg programunkat „Ipar a Galga mentén”
címmel. Célunk, hogy a munkaadók és iskolánk partnercégei segítségével bemutassuk a
lehetséges munkahelyeket, cégeket, a modern
technológiákat, melyet az iparban alkalmaznak.

Szeretnénk felkelteni saját és a környező iskolák
tanulóinak az érdeklődését az informatika, gépészet és elektronika területén. A kollégiumunk
dísztermében megrendezett kiállítás „Nyitott
Kapu” rendezvény volt és sok látogatót vonzott.
Bemutatkozott az iskolánkban működő robotika
szakkör is, ahol megtapasztalhattuk, hogy a robotika szorosan kapcsolódik az informatikához,
az elektronikához és a gépészethez is.
Ezen a napon az első órában tanulóink önismereti teszteket töltöttek ki, mely foglalkozás
egyfajta „ráhangolódás” volt a pályaorientáció témára. A 2-3. órákban több előadást szerveztünk számos meghívott előadóval. Többek
között vendégeink voltak a SZIE oktatói, akik
interaktív előadásaikkal segítették a tanulókat a tájékozódásban. Szó esett az érdeklődés,
a pályaismeret és a képességek szerepéről, a
népszerű szakmákról, a pályaorientáció szerepéről. A Campus France irodavezetője a
franciaországi képzésekről, ösztöndíj lehetőségekről beszélt az érdeklődőknek. Saját kollégáink, volt diákjaink is tartottak előadásokat,
emellett hívtunk pszichológust, valamint az OH
felvételi osztályának főosztályvezető helyettesét, akik további témákkal színesítették a nap

programját. A témák között szerepelt a számítógépes hálózatépítés, a programozás, az AutoCAD-szoftver bemutatása és számos egyéb
érdekesség. A nap során folyamatosan nyílt
lehetőség diákjainknak, tanár kollégáimnak,
hogy megtekintsék a pályaválasztási kiállítást.
Úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas
napot sikerült megvalósítanunk, melyben fő
szervezőként működött közre Péter Katalin
szaktanár, pályaorientációs szakember kollégám és nagyban hozzá tudtunk járulni a PSG-s
ﬁatalok pályaválasztásának megkönnyítéséhez.
Az eseményekről további információk, képek
megtalálhatók honlapunkon:
http://petoﬁ-aszod.hu/new/
Némethné Holló Krisztina
tagintézmény vezető
Fotó: Rácz Zoltán

AKÁCTÖLGY
SZÁRAZ TŰZIFA
APRÍTVA
RENDELHETŐ!
KISZÁLLLÍTÁS
RÖVID IDŐN BELÜL!
TELEFON:

(+36) 70 381 9088
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Művészet
A Diótörő évtizedek óta a legnézettebb darab

APRÓ TITKOK A BALETT VILÁGÁBÓL
Be kell valljam, a balett előadás eddig kimaradt az életemből. Valami miatt nem érte
el az ingerküszöbömet ez a műfaj. Ugyanakkor a bakancslistámon régóta szerepel
a Diótörő című előadás megnézése. Igaz, edddig elsősorban Csajkovszkij csodálatos
zenéje miatt vágytam erre, de most már a táncokra is kíváncsi vagyok. Köszönhető
ez Szirb György opera nagykövetnek, aki december első napján nagyszerű előadást
tartott a Városi Könyvtárban a balettről, mint műfajról, és ebben rengeteg kulisszatitkot árult el a több évtizede repertoáron lévő műről is, amelyet most az Operaház
felújítása miatt az Erkel színházban játszanak.

ASZÓDI TÜKÖR

okozta ezt, – a művész kisebb-nagyobb részletekben már bemutatta itt-ott, és az mindenütt
tetszett –, hanem a darab. A közönség nehezen
barátkozott meg az új művekkel. Budapesten
1927-ben játszották először az E. T. Hoﬀmann
meséjére épülő karácsonyi történetet. Szirb
György elárulta, szinte az egyetlen nyereséges
előadás idehaza, köszönhetően az előadások
magas számának. Hiába a különféle feldolgozás – van már ﬁlmes, animációs és szatírikus
változata is –, mindmáig az eredeti műfajra a
legnagyobb az igény. Kedves Olvasók! Az idei

karácsonyi előadásra való vásárlás már meg sem
forduljon a fejükben, mind elfogytak a belépők.
A 2019-es karácsonyi előadásra jövő augusztus
környékén érdemes lefoglalni a helyeket.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán
A Magyar Nemzeti Balett tánckari művésze elsőként a balett fejlődéséről beszélt a közönségnek.
Jómagam sosem gondoltam volna, hogy XIV.
Lajos, a sokak által Napkirályként emlegetett
francia uralkodó maga is hódolt a „ballet”-nek,
az Itáliából származó kislépésés táncnak. Olyanynyira, hogy főszereplője volt Az éjszaka balettje
című darabnak. Persze ekkor még nem létezett
az úgynevezett spicctechnika, és a „tütü”, vagyis
a balettszoknya is olyan hosszú volt, hogy a táncos alig bírt benne lépegetni, emelni a partnert
pedig huzalok(!) segítségével lehetett. A tánc
mellett ekkor még a szövegnek is jutott szerep.
Ez a későbbi századokban teljesen kikerült a műfaji eszközök közül, és kifejezetten a mozdulatok
váltak egyeduralkodóvá. Nemcsak a francia, hanem a Habsburg uralkodók is szerették a kecses,
légies táncra épülő előadásokat, így a balettnek
Párizs mellett Bécs, egy időben pedig Milánó is
központja volt. A 19. század végén ezt a szerepet Oroszország vette át, ahonnan manapság is
nagyszerű táncosok érkeznek.
A balettozás Szirb György szerint – nincs rá jobb
szó – egy életforma. A táncos reggelente felkelés
után „balettre alkalmassá teszi a testét”, vagyis
ekkor a nyújtó és egyéb gyakorlatoké a főszerep.
Napközben sem elég csupán a balett-teremben,
majd az előadáson helyt állnia, végig táncosnak
kell maradnia, vagyis oda kell ﬁgyelni a testére,
megfelelően kell étkeznie, és nincs helye a do-
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hányzásnak, az alkoholnak és az éjszakázásnak
sem. Egy számítás szerint egy férﬁ táncos az
előadások során összesen egy-másfél tonnányi
balerinát emel a levegőbe, egy hosszabb előadás pedig izommunkában körülbelül harminc kilométeres futással ér fel. Sajnos egyre kevesebb
ﬁatal akar ennyi megpróbáltatást fölvállalni, így
a világon szinte mindenütt fogy a balettnövendékekek száma. De lehet oka a szülői aggodalom
is, akik nem szeretnék, hogy gyermekük hamar
elkerüljön a szülői háztól. Egy kislány hozzászólásában azt mesélte az előadónak, nagyon szeretett volna balettozni, ám a szülei nem engették,
mondván, hamar elkopnának az izületei. Most a
táncnak egy másik változatát űzi.
Azt, hogy a balett nagyon megterhelő – amit a
megfelelő technika sem tud teljesen kompenzálni –, Szirb György sem cáfolta, de megjegyezte,
a táncosok tudnak élni ezzel. De nem vagyunk
egyformák. Említett olyan táncosnőt, aki babáját
várva még a 8. hónapban is táncolt, a szülés után
egy hónappal már újra színpadra lépett. Másnak az
anyaság a karrierjébe került, mert a testét már nem
tudta a korábbi állapotába visszahozni, megint
másnál ez ugyan sikerült, de az anyaság szerepét
már egyetlen főszerepért sem áldozta volna föl.
Talán kevesen tudják, de a Diótörő – hasonlóan a Hattyúk tavához – megbukott a bemutató
előadáson, amelyre 1892 december 18-án került
sor Szentpéterváron. Nem Csajkovszkij zenéje

INGYENES
SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAMOK
A VEKOP – 8.5.4-17
PROJEKT KERETÉBEN
Felnőttek 65 éves korig jelentkezhetnek
a 2 x 35 órás tanfolyamokra:
IKER1 – E-001506/2016/D003
IKER2 – E-001506/2016/D004
Az internet, az elektronikus ügyintézés
iránt érdeklődők jelentkezését várjuk.
A képzés helyszíne:
Evangélikus Gimnázium,
Aszód, Régész utca 34.
Mindkét tanfolyam
ingyenesen elvégezhető!
További információ és jelentkezés:

(+36) 30 329 0658
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Zenei élet

VASTAPSOT KAPOTT AZ ÖRÖMZENÉLÉS
November 24-én zsúfolásig megtelt a Hitéleti Központ nagyterme Budai András és
barátai koncertjére. A rendezvényre immáron hatodik alkalommal került sor, reméljük, nem utoljára.

Budai András évekkel ezelőtt döntött úgy,
hogy az általa kedvelt magyar dalokkal örvendezteti meg aaz igényes hazai könnyűzene kedvelőit. Szervezett egy zenekart,
összeállított egy repertoárt, és azzal lépett a
közönség elé. A koncert nagy sikert aratott,
így nem volt kérdés, hogy a következő esztendőben – ha új tagokkal is – megrendezze.
Aztán jött a következő, majd a következő…
A tavalyi esztendő kimaradt, ám, idén újra
összeállt a zenekar. Igaz, ezt már nem Bandi
bácsi, hanem az együttes hölgy tagjai – Ruszkai-Gergely Beáta és Tóth-Deme Gabriella
szervezték meg. Negyedik tagként ezúttal is
Farkas Gábor csatlakozott hozzájuk, meghívott vendégként pedig Kovács Bálint szállt be
több szám erejéig.
A dalokat ezúttal a hölgyek válogatták össze,

a közönség pedig hamar konstatálta, hogy nekik is jó ízésük van (Ide most egy mosolyjelet
képzeljenek). Gyakorlatilag azokat a számokat
hallhattuk, amikre azt mondja az ember, de jó,
hogy megszülettek, mert annyira szép a szövegük és a dallamuk.
Már csak abban bízhatunk, hogy a most kapott vastapsra jövő ősz környékén is emlékeznek majd a zenészek, és úgy döntenek, ismét

ebből merítenek erőt. Hogyan is írta József Attila? A hetedik Te magad légy! Úgyhogy bízzunk
abban, hogy fogunk még örömzenélést hallani
az előadók jóvoltából.
Kép és szöveg:
R. Z.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTET
RENDEZTEK AZ ASZÓDI REFORMÁTUSOK
Adventre készülve a létszámban és hitben gyarapodó aszódi reformátusok jótékonysági hangversenyt szerveztek november 24-én az evangélikus templom aulájában.

A mintegy 100 fős közönségnek a Kelenföldi
Református Énekkar énekelt Alföldy-Boruss
Csilla orgonaművész, karnagy dirigálásával.
A koncert nemcsak a közösség lelki épülését

szolgálta, hanem egy majdani templom ﬁzikai
épülését is. A felajánlásokból, adományokból
több, mint 300 ezer Ft folyt be.
R. Z.

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Felnőtt háziorvosok:

Rendőrjárőr:

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

(+36) 20 516 5940
Polgárőrség:

(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu

Gyermekorvos:

dr. Horváth Anna
(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna
(28) 500 035 (20) 588 6013
Szabadság alatt helyettesről
minden orvos maga gondoskodik.

Városrendész:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszódon főutcai irodák kiadók!
(+36) 70 389-6705
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye
meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei
örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban. (+36) 20 824 4687
☐ A FORM+ART belsőépitészstudióhelyszini és műhelymunkára gödöllői telephelyen keres kollégákat, asztalosipari tudással, jogositvány előny lehet, minden másra
szivesenmegtanitunk, ez nem csak egy
munka ez egy életstilus... www.formart.
hu. (+36) 70 984 9000
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BAJNOKI CÍMET ÉRT A LÓ ÉS LOVAS
ÖSSZHANGJA
Kupák sorozatát vehette át nemrégiben Garczik Anna, az Aszódi Evengélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium végzős diákja a Lázár Lovasparkban
rendezett díjkiosztó ünnepségen. Az ifjú hölgy két kategóriában – Western HorsemanshipYouth, TrailYouth – is magyar bajnok lett, így megszerezte a 2018 AllRoundYouth Champion címet is. Ezen felül 2. lett a Pleasure Youth kategóriában, és
3. a Ranch Riding Open és a Trail Open kategóriákban. Vajon mindezeket olvasva
mennyien találták, hogy Anna a western lovaglásban jeleskedik?

Valószínűleg sokunkban él az a westernﬁlmekből
származó kép, amikor a cowboy -vagyis a marhapásztor – egészen a szemöldökéig húzza le a
kalapját, és hűséges lovával a lenyugvó nap és a
szabadság felé veszi az irányt. Persze a valóságban kevés lehetett benne az igazi romantika, a ló
munkaeszköznek számított, a marhacsordákkal
való foglalatosság pedig kőkemény munkának.
Mivel a lovasnak sok esetben mind a két kezére
szükség volt – pl. a lasszó eldobásánál – főleg a
testével volt kénytelen irányítani a hátasát. Ez jelenti a westernlovaglás legfőbb jellemzőjét.
– Bevallom, előttem senki nem lovagolt a
családban, én vagyok az első. Igaz, az állatokat
mindig is szerettük, a nagyapám tart is néhányat. Engem a kíváncsiság vitt a lovardában,
szerettem volna megtapasztalni, hogy milyen
érzés lovagolni. Négy évvel ezelőtt jelentkeztem
Hévízgyörkön, a Partytime Western Ranch-on.
Mivel itt westernlovaglást oktatnak, én is azt
kezdtem el tanulni. De mindjárt az elején éreztem, hogy ez az én sportágam, és eszembe sem
jutott, hogy esetleg az angol stílusra váltsak.
A westernlovaglás természetességge tetszett
meg, az, hogy itt alapvetően nem az ugráson
van a lényeg, hanem a megjelenésen, a pontosságon, és a ló és lovas közötti összhangon.
Természetesen a jó egyensúly érzékre, és az
ügyességre is nagy szükség van, a sportág számos ága erre épül. Aki például a trail versenyszámban indul, annak akadályokat kell leküzdenie, míg a reining, vagyis a western díjlovaglás
során a lehető legkisebb mozdulatokkal kell a
lovat irányítani.

Anna nevet, amikor megkérdezem, – utalva
az egyik amerikai ﬁlmre – hogy ő is a suttogók
közé tartozik-e.
– Nem kell suttognom, de a lóval való kommunkiáció mindennél fontosabb. Szinte érezzük egymás érintéséből, milyen a másik hangulata. A lovam,akit Spiritnek hívnak, tudja,
mikor vagyok feszült, görcsös, és én is pontosan érzem, mikor elégedetlenkedik. Olyankor
igyekszik ellenszegülni, aztán szépen „megbeszéljük”, és minden megy a régiben.
Mivel Amerikából származó sportágról van
szó, az extrém öltözet is fontos, legalábbis egyes
ágak esetében. A verseny során felkerül a csili-vili ing, a kalap, amely alatt a hölgyek hajának
szigorúan kontyban kell lenni, a farmernadrágra
rákerül a chaps, vagyis a marhabőrből készült kötény, amely a nadrágot hivatott védeni, és elengedhetetlen kellék a sarkantyú. Mindez komoly
pluszterhet jelent a lovasnak és a lónak egyaránt
Anna ma már „kinőtte” a hévízgyörki lovardát,
jelenleg Pakson edz, ami komoly szervezési és
anyagi terhet tesz rá és családjára egyaránt. Ám
az eredmények is jönnek, Anna pedig szeretne
még többet elérni.
– Hiába vagyok kétszeres magyar bajnok, még
rengeteget kell tanulnom, szeretném magam
más szakágakban is kipróbálni. A példaképem is
Pakson van, mégpedig az edzőmnek, Ledneczki
Lászlónak a lánya, Veronika, aki kétszeres Európa
bajnok. Szeretnék a nyomdokaiba lépni, illetve
nemzetközi versenyeken is eredményes lenni.
Köszönöm az önzetlen segítségüket! Természetesen a szüleimet is köszönet illeti, hiszen min-

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
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2. Dr. Dobos László
8–9. Dr. Szőke Zsolt
16. Dr. Dobos László
22–23. Dr. Németh Mihály
24–26. Dr. Dobos László
29–30. Dr. Fodor Sándor
31–1. Dr. Márton János
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(20) 925 3824
(20) 956 6529
(20) 925 3824
(30) 275 4718
(20) 925 3824
(30) 275 4718
(30) 400 9819

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30
Szent István Patika:
December 22–23.
December 31–1.
Január 5–6.
Január 19–20.

Városi Gyógyszertár:
December 24–26.
December 29–30.
Január 12–13.
Január 26–27.

denben támogatnak. Mindezek ellenére lehet,
hogy következő szezont kihagyom, mivel egy
másik nagy próbatétel, az érettségi is vár rám,
de közben nagy erőfeszítéssel edzek a további
sikerek eléréséért.Hosszú távon azonban mindenképpen lovaglással szeretnék foglalkozni.
Rácz Zoltán
Kép: Garczik Anna archivuma
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ASZÓDI TÜKÖR

Mozaik

VERETLENÜL LETT ŐSZI BAJNOK
AZ ASZÓD FC
Az őszi szezon utolsó mérkőzésén az Aszód Fc csapata idegenben ért el 1:1-es döntetlent. A kismarosiak még augusztusban kérték, hogy testvérvárosi kötelezettségük okán a december 1-jére kerüljön a mérkőzés időpontja.

A találkozón a hazaiak szereztek vezetést, az
aszódi csapat a 36.percben Hegedűs szabadrúgás góljával egyenlített. A házigazdák innentől
csak védekeztek, és ezt a védőfalat nem sikerült
áttörni. Igazságos döntetlen született. Mindez
azt jelentette, hogy a gárda veretlenül, 11 pont
előnnyel lett őszi bajnok. Gratulálunk, és hasonló tavaszi szezont kívánunk magunknak!
Korábbi mérkőzés:
Aszód FC – Ürömi SC: 7-0; (3-0)

Ürömben nem készült el a műfüves nagypálya.
Hosszas és több opciót tartalmazó tárgyalás
után végül is az ürömi vezetés úgy döntött,
hogy lemondanak pályaválasztó jogukról és
azt kérték, Aszódon kerüljön sor a meccsre,
amelyen a 9. percben Pecze Péter, majd a 17.
percben Kertész Kristóf gólja tette egyértelművé, hogy nem sok babér terem a vendégek számára. Aztán a 42. percben 10 főre fogyatkoztak
a vendégek, az Aszód pedig enyhe túlzással
akkor ért el találatot, amikor akart.
Forrás: aszodinfo.hu
Fotó: Kovács Tamás

VIGYÁZAT, RÓKAVESZÉLY!
Több állampolgár is jelezte, hogy rendszeresen rókák tűnnek föl a városban. A rókacsalád tagjai a Berek felől érkeznek, hogy a lakott területen belül próbáljanak
maguknak élelmet szerezni. Emiatt számos tyúkot, kisállatot tartó család telefonált az önkormányzatnak, illetve közvetlenül Sztán István polgármesternek.

Sajnos ilyenkor nem tudok semmi biztatót
mondani, mert a róka nem kutya, azokat nem
lehet befogatni az ebrendésszel. Egyetlen do-

log, amit tehetek, hogy értesítem az illetékes
vadásztársaságot, hogy helyezzenek ki rókacsapdákat, illetve, ha szükségesnek látják,

„UNOKÁZÓS CSALÁS”
ÁLDOZATAI A KÖRNYÉKEN…
Tisztelt Polgárok!

Városunk idősebb lakosaitól többször próbáltak vezetékes telefonon pénzt kicsalni a közelmúltban. Az esetek száma ugrásszerűen nőtt meg az elmúlt hetekben, még úgy is, hogy az
ehhez hasonló bűncselekményeket nem mindig jelentik be a károsultak. Ezért a Gödöllői
Rendőrkapitányság fokozott ﬁgyelmet kér Önöktől.
Mit tegyen, ha valaki azzal hívja fel, hogy az Ön egyik családtagja veszélyben van, és sürgősen készpénzre van szüksége?
1. Az „unokázós csalások” egyik fő ismérve, hogy a bűnözők mindaddig vonalban akarnak
maradni, amíg társuk fölkeresi Önt a lakcímén. Ezért minél előbb szakítsa meg a beszélgetést!
2. Hívja fel a beszélgetésben említett családtagját, és érdeklődjön hogyléte felől személyesen.
3. Tárcsázza a rendőrséget a 112-esszámon, és kérjen segítséget!
4. Csak akkor árulja el a címét, és vállalja a személyes találkozót a telefonálókkal, ha a rendőrök már kiérkeztek az Ön címre.
5. A legfontosabb, hogy soha ne adjon át pénzt olyannak, akit nem ismer!
Köszönjük, hogy vigyáz magára, és éberen ﬁgyel ismerősei biztonságára is.

rendeljenek el dúvadirtást. Természetesen az
utóbbira csak külterületen kerülhet sor, belterületen ugyanis nem szabad vadászni – mondta a problémával kapcsolatban Sztán István.
A www.veszettsegmentesites.hu honlapon
található információk szerint sokan azt gondolják, hogy csak a veszett rókák merészkednek
be a településekre. Valójában ez nem így van,
a róka tökéletesen alkalmazkodott az emberi
környezethez. A településeken található rágcsálók, az ételmaradékok vagy például a macskaeledel kényelmes és könnyen megszerezhető
táplálék a számára.
A szakemberek szerint a rókával való taálkozáskor fontos, hogy kellő távolságból felhívjuk magunkra a ﬁgyelmet káltással, vagy tapssal, majd
teret és időt kell hagyni neki, hogy elmenekülhessen. Az egészséges róka kerüli az emberrel
való találkozást, illetve igyekszik kitérni. Ugyanakkor, ha embert vagy háziállatot támadott meg,
azonnal értesíteni kell a helyi állatorvost, vagy a
NÉBIH Zöld számán bejelentést tenni.
Az emített honlap kiemeli, akár egészégesnek, akár betegnek tűnik a róka, tilos megfogni!

2018. december

