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Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

„E NAP A BÁTORSÁG, AZ ÖNTUDAT 
ÉS A GYŐZELEM NAPJA VOLT”
Október 23-án 10 órakor városunk főterén kezdődött a  megemékezés  az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából. Sztán Istán polgármester 
köszöntője és Koncz István önkormányzati képviselő, gimnáziumi tanár beszéde 
után a résztvevők gyertyagyújtással és főhajtással tisztelegtek a forrradalom esz-
méiért és a magyar szabadságért életüket áldozó hősök emléke előtt.  

Az ünnepségre ezúttal simogatóan meleg őszi 
délelőttön került sor. Talán ezért is döntöt-
tek úgy a szokottnál is többen, hogy közösen 
emlékeznek a 62 évvel ezelőtt történtekre. 
A  Himnusz eléneklését követően a résztvevő-
ket üdvözlő Sztán István polgármester külön 
köszönte ezt, majd átadta a szót Koncz Itván 
önkormányzati képviselőnek, a Művelődési, 
 Ifj úsági,  Oktatási és Sport Bizottság elnökének. 

A szónok elsőként a forradalom kirobbanásá-
nak okairól beszélt, majd a forradalom és szaba-
ságharc legfontosabb eseményeit elevenítette 
föl, beleértve a következményeit is, amelynek 
adatait 1993-ban oldották föl. Ekkor ismerhette 
meg mindenki a nagyon beszédes számokat. 
Eszerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár 
esett el. A forradalom következményeként hoz-

závetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 
200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyo-
mó többségük Ausztria felé menekülve. 

A magyar forradalom jelentőségét számos  
gondolkodó és politikus méltatta. Ezek közül is 
idézett Koncz István. Albert Camus Nobel-díjas 
francia író és fi lozófus már 1957-ben felismerte: 
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet 
tett a szabadságért és igazságért, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.”
1960-ban John Fitzerald Kennedy amerikai el-
nök pedig a következőképp fogalmazott: „1956. 
október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és 
nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az 
öntudat és a győzelem napja volt”.

Nekünk, magyaroknak az ilyen és hasonló 
megfogalmazásokra egészen a rendszerváltá-
sig kellett várni, amelynek két kiemelkedő ese-
ményéről – Nagy Imre miniszterelnök 1989-es  
újratemetéséről és a Magyar Köztársaság kikiál-
tásáról – szintén beszélt a szónok. 

A beszédet követően a megemlékezés gyer-
tyagyújtással, és az emléktáblánál történő fő-
hajtással folytatódott. A résztvevők végül közö-
sen elénekelték a Szózatot. 

R. Z. 

VOLT
Kincses ládáimat
zuhanó pöröllyel szétzúzom
Váraim tornyát dörgő ágyúval
szétlövetem
A romokra ülök
gondolkodni az életemről:
Milyen furcsa volt!
Két nagy lila szem volt,
melyre ráeresztem
pilláimat.
Méh volt:
méze volt, fulánkja volt.
Rózsa volt:
illata volt, tövise volt.
Gyertya volt:
fénye volt, füstje volt,
Milyen furcsa volt!

Dsida Jenő

VERS 
HALOTTAK 

NAPJÁRA
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2018. szeptember 20. 

119/2018.(IX.20.) ÖKT sz. határozat a ven-
déglátó üzletek éjszakai ellenőrzéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg felkéri 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rende-
let megküldésével írásban keresse meg a Gödöllő 
Rendőrkapitányság vezetőjét, annak érdekében, 
hogy Aszódon folyamatosan ellenőrizzék a ven-
déglátó üzleteket. Ezen ellenőrzések eredményé-
réről Polgármester kérjen be írásos tájékoztatást.

120/2018.(IX.20.) ÖKT sz. határozat a 
Településfejlesztési koncepció készí-
tése és Településrendezési eszközök 
felülvizsgálata, Településfejlesztési 
koncepció vitaanyagának elfogadásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Településfejlesztési koncepció készítése és Tele-
pülésrendezési eszközök felülvizsgálata Megala-
pozó Vizsgálata” valamint a „Településfejlesztési 
koncepció készítése és Településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálata Településfejlesztési Koncep-
ció Vitaanyag” c. dokumentumokat jóváhagyja.

121/2018.(IX.20.) ÖKT sz. határozat az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal SZMSZ 
felülvizsgálatára
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a polgármester előterjesztésében az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:
• A Képviselő-testület az Aszódi Polgármeste-

ri Hivatal egységes szerkezetű Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és annak hatályba 
léptetést  ennek a határozatnak a mellékle-
tében foglaltak szerint elfogadta. 

• Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete közterületfelügyelet hoz létre 2019. 
január 1-jei hatállyal az Aszódi Polgármesteri 
Hivatal állományában, a működési költségeit a 
2019-es költségvetésben biztosítja.

• A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
közterület felügyelet létrehozásához szükséges 
rendelet módosításokat, alapító okirat módosí-
tást és a rendőrséggel kötendő együttműködési 
megállapodás tervezetét legkésőbb 2018. 
novemberi képviselőtestületi ülésre készítse elő.

122/2018.(IX.20.) ÖKT sz. határozat a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díjrendszer 2018. évi pályázati forduló 
csatlakozási nyilatkozatáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy
• Csatlakozni kíván a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi atalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2019. évi fordulójához.

• A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázat 2019. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja és köte-
lezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Fel-
tételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

• Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója kere-
tében regisztrál a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) a  beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntést az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által üzemelte-
tett https://www.eper.hu/eperbursa/onk/
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tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
elektronikus adatbázisban rögzíti.

• Felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező csatlakozási nyilatkozat 
aláírására.

• A képviselő-testület kiírja a 2019. évre az 
„A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot, azt  
meghirdeti  a helyben szokásos módon.

• Az önkormányzat által nyújtott támoga-
tás összegét hallgatónként 4000.-Ft./hó 
összegben határozza meg az e célra 2019. 
évi költségvetésében biztosított pénzügyi 
keret erejéig.

A Képviselő-testület oktatási, művelődési sport, 
ifj úsági feladatokat ellátó bizottsága bírálja el a 
beérkezett pályázatokat a pályázati  kiírásban 
megjelölt szempontok és az e célra megalko-
tott és hatályos 126/2017.(IX.21.) számú határo-
zattal elfogadott szabályzat rendelkezéseinek 
fi gyelembe vételével. 

123/2018.(IX.20.) ÖKT sz. határozat a 
Breda patakmeder további tisztításáról 
a Podmaniczky utca és a Kondoros tér 
közötti szakaszon
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Breda patakmeder Podmaniczky utca és Kon-
doros tér közötti szakaszának tisztítási munká-
inak elvégzésére kiírt „Aszód, Breda-patak 2. 
ütem medertisztítási munkák kivitelezésének 
tárgyában” kiírt meghívásos pályázatot ered-
ményesnek nyilvánítja.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te felhatalmazza a polgármestert hogy a legjobb 
ajánlatot tevő MGT. Kft-vel (2173 Kartal, Rákóczi 
u.2.) 7.800.000 Ft + 2.106.000 Ft ÁFA = 9.906.000 
Ft értékben a kivitelezői szerződést megkösse. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a karbantartási munkák elvégzéséhez szük-
séges költséget 9  906 000.- Ft-ot Aszód Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.23.) számú rendeletében 5 000 000.- Ft a Dolo-
gi kiadások között tervezésre került, míg a továb-
bi 5 000 000.- Ft a Felhalmozási kiadások Polgár-
mesteri Hivatal felújítása költségvetési sorról a 
Dologi kiadásokra átcsoportosítással biztosított. 

124/2018.(IX.20.) ÖKT sz. határozat a 
lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2018. június 21-én hozott Zü.83.; 86.,8
7.,88.,89.,90.,91.,92.,93.,95.,96.,97.,99., a 2018. 
július 17-én hozott 100.,101.,102., a 2018. jú-
lius 26-án hozott 103.,104.,105.,106.,107.,108.,
109, a 2018. augusztus 28-án hozott 110.,111.
,112.,113.,114.,115.,116., valamint a 2018. szep-
tember 3-án hozott 118. határozatok alapján 
a lejárt határidejű Képviselő-testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 
jelentést elfogadja.

2018. október 4. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

125/2018.(X.4.) ÖKT sz. határozat „2018. 
évi Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” pályázat 
kivitelezőjének kiválasztásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2018. évi Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása pályázatban 
elnyert járdaépítési munkák elkészítésére kiírt 
meghívásos pályázat kiírásával egyetért.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2018. évi Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása pályázatban 
elnyert járdaépítési munkák elkészítésére kiírt 
meghívásos pályázatot érvényesnek nyilvánítja.

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert hogy a 
legjobb ajánlatot tevő nyertes pályázóval, az

Akvíz Kft.-vel 
(2191 Bag, Aszódi út 1.)

bruttó 19 875 407 Ft értékben 
a kivitelezői szerződést megkösse.

4. Aszód Város Önkormányzat a kivitelezés 
pénzügyi fedezetéhez szükséges önrészt a 
61/2018.(IV.19.) ÖKT határozatában 4  997 779.-
Ft összegben biztosította, a 14.877.628 Ft a 
pályázatban elnyert támogatási összegből biz-
tosított.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 
Aszód Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 
2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi ata-
lok felsőoktatásban való részvételének támo-
gatása.

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel rendelkező 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 
2018/2019 tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettség-
gel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2019/2020 tanévtől kez-

dődően felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőok-
tatási intézményben történő tanulmányaikat a 
2019/2020 tanévben ténylegesen megkezdik.)

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszer-
ben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavu-
kat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pá-

lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot 
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes 
és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 6.

A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben ki-
töltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, alá-
írva, a szükséges mellékletekkel ellátva vagy 
postai úton vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán lehet 
benyújtani (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)

A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellék-
letek és a pályázati űrlap 2018. október 5. napjá-
tól megtekinthető az Önkormányzat honlapján 
(www..aszod.hu), valamint a Szabadság tér 9.. 
szám alatti hirdetőtáblán.
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Közmeghallgatás

ÚJ FEJLESZTÉSEK, RÉGI PROBLÉMÁK
Szeptember 21-én – igazodva a 2011-es önkormányzati törvény ide vonatkozó elő-
írásaihoz – megtartotta éves közmeghallgatását Aszód Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete. Sztán István polgármesternek az elmúlt időszakra vonatkozó 
értékeléséből kiderült, a város fejlődése a korábbi időszakhoz képest jelentősen fel-
gyorsult, míg a lakossági felszólalások azt jelezték, továbbra is vannak akut problé-
mák. Ezek megfogalmazása azonban fi noman szólva is új volt…

A város közügyei iránt érdeklődő polgárok a vá-
ros első embere beszámolójából megismerhet-
ték a város 2017. évi költségvetésének legfőbb 
irányszámait. Aszód tavaly 1 milliárd 505 millió 
Ft-ból gazdálkodhatott. Köztudott, hogy a köz-
ponti állami támogatás -amely tavaly 467 millió 
793 ezer Ft volt – nem minden esetben fedezi az 
egyes feladatok tényleges költségét, ilyenkor a 
hiányzó összeget saját forrásból kell kipótolni. 
Nem mindegy tehát, hogy hogyan alakulnak 
például a helyi adóbevételek. Szerencsére a mér-
leg ezen a téren pozitív lett, valamennyi adóne-
met – iparűzési, kommunális, telekadó – tekint-
ve az előirányzott 273 millió Ft helyett 299 millió 
Ft folyt be. Természetesen kiadás is akadt bőven, 
köztük olyan is, amire semmilyen támogatást 
nem ad az állam. Szociális kiadásokra egyébként 
az önkormányzat közel 9 millió Ft-ot költött. 

A fejlesztések terén nagyot lépett előre a vá-
ros, hiszen számos pályázaton eredményesen 
szerepelt, és az elnyert összegekből – kiegészít-
ve ezeket az önkormányzati önerővel – megva-
lósulhattak az elképzelések. KEHOP pályázat se-
gítségével energetikai korszerűsítést végeztek 
a Szivárvány óvodában és a háziorvosi rendelő-
ben, amelynek tetőszerkezete is teljesen megú-
jult. Utóbbi munkát saját forrásából végeztette 
el a város. A  Déli Iparterület útjai végre szilád 
burkolatot kaptak, ami nemcsak a vállalatokhoz 
érkezők közlekedését könnyítette meg, hanem 
egy menekülő útvonalat is jelent az Iklad felől 
érkezőknek abban az esetben, ha a Szabadság 
teret baleset miatt esetleg le kell zárni. Pályá-
zati pénzből újulhatott meg néhány belterületi 
út, valamint elkezdődött azoknak a járdáknak a 
felújítása, amelyek keramitkockákkal burkoltak, 

és esős időben nagyon csúsznak. Néhány, nem 
szilárd burkolattal rendelkező utcát zúzott kő 
terítéssel igyekezett az önkormányzat járha-
tóbb tenni. A  polgármester elmondta, ahhoz, 
hogy minden utat újra aszfaltozzanak, négy 
milliárd forintra volna szükség. 

A  tavalyi tél végi gyors olvadás miatt sürgős 
intézkedésre volt szükség a záportározó gátjá-
nak megerősítésére, amire vis mayor pályázatot 
adott be a város, emellett első ütemben saját 
forrásból kikotortatta a Breda patak medrét a 
fűzfától a Podmaniczky utcáig. (Azóta a Podma-
niczky utcától a Kossuth Lajos utcáig tartó szaka-
szon is megtörtént a kotrás, szintén saját erőből.) 

Örvendetes, hogy a város területén új házak 
épülnek és gyarapodik a lakosság, ám ez 
néha nem kis fejtörést okoz a város vezetői-
nek. Példa erre a Portfólió ingatlanértékesítő 
cég esete. A  város úgy adott el neki területet, 
hogy a szerződésben kikötötte, a közművek 
megépítése a vevők feladata. Csakhogy a cég 
csődbe ment, a telkeket pedig egy csődbiztos 
úgy értékesítette, hogy nem értesítette az ön-
kormányzatot, és az említett feltételeket a ve-
vőkkel sem ismertette. A  lakók természetesen 
itt is szeretnének utakat, jelenleg folyik a velük 
való egyeztetés. 
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Az  est folyamán a közönség megismerhette a 
közeljövő fejlesztési terveit, amelyek közül 
a városi piac bővítése lapunk megjelenésekor 
már megkezdődött. Aláírásra került a kormány 
képviselői és az önkormányzat között egy új 
street workout pálya építésére vonatkozó szer-
ződés. A  keretet megkapta a város, a kivitele-
zés időpontja nem ismert. Önkormányzati utak 
felújítására is van benn pályázat, az eredményt 
szintén nem tudni. Pályázat segítéségével sze-
retné a város megújítani a Gyermekélelmezési 
Intézmény eszközparkját mintegy 40 millió Ft 
értékben az egyre nagyobb követelményrend-
szer miatt. A Déli Iparterület csapadékvíz elve-
zetésének megoldása is fontos feladat, szintén 
pályázik a város. A  legnagyobb falat azonban 
kétségkívül egy új közösségi ház megépítése, 
amelyet a volt tüdőgondozó intézet épüle-
tének kibővítésével szeretné megvalósítani 
településünk. Az  épület bekerülési költsége 
650 millió Ft, a város első embere a terveket a 
napokban juttatta el az illetékes szaktárcának. 
A  közmeghallgatás résztvevői a látványtervet, 
illetve egy videót is láthattak az elképzelések-
ből. A  jelenlévők azt is megtudhatták, rövide-
sen megkezdődik a Szakorvosi Rendelőintézet 
energetikai korszerűsítése. 

A rendezvényen szó esett több be nem tartott 
önkormányzati rendeletről. Ilyen például az 
avar és kerti hulladék égetése, amelynek mód-
ját előírás szabályozza. Sokan fi ttyet hánynak 
erre, és már péntek kora reggel füstbe borítják 
a várost, holott a gazt csak 15 és 19 óra között 
gyújthatnák meg. Sztán István polgármester 
ezzel kapcsolatban jelezte, a képviselő-testü-
let elfogadta azt az állománytábla módosítást, 
amely lehetővé teszi, hogy 2019-től január 1-től 
közterületi felügyeletet indítsanak. A  tervek 
szerint három személy alkotja majd az állo-
mányt. Feladatuk a rendeletek betartatása lesz 
és megfelelő jogosítványokkal rendelkeznek 
majd az intézkedések megtételéhez. A  zöld-
hulladékkal kapcsolatos gondok azóta tovább 
súlyosbodtak – erről már a közmeghallgatáson 
is szó esett –, ugyanis a Zöldhíd Régió Kft. – 
felrúgva a településekkel kötött szerződéseket 
– körlevélben jelezte az önkormányzatoknak, 
hogy műszaki okok miatt átmenetileg szüne-
telteti a zöldhulladék elszállítását. 

A  lakossági hozzászólásokból – a teljesség 
igénye nélkül – kiderült, sok a régóta húzódó 
probléma, amire az érintettek megoldást vár-
nak. Ezúttal több, a Béke kertben lakó polgár 
szerette volna megtudni, mikor kerül sor végre 
ezen városrész felzárkóztatására. Egy nemrégi-
ben itt ingatlant vásárolt hölgy azt kifogásolta, 
hogy a Béke kert útjaira nem készültek kiviteli 
tervek, illetve hogy a közterület rendkívül el-

hanyagolt, a zöldhulladék elszállítása pedig 
szerinte nem megoldott. A  felszólaló egyéb 
elégedetlenségének is hangot adott: számára 
a költségvetés nem volt eléggé kirészletezve, 
nem derült ki számára, hogy a KEHOP-os pályá-
zatoknak mekkora volt az intenzitása – vagyis 
mennyi önerőt igényelt –, illetve azt is kifogá-
solta, hogy nem közölték a jelenlévőkkel, hogy 
a közmeghallgatásról hang- és videofelvétel 
készül. Kérdésként vetette fel azt is: ki és milyen 
jogon dönti el, hogy milyen fejlesztés élvez pri-
oritást a városban. 

A  város első embere válaszában elmondta, 
a közmeghallgatás lebonyolításában szabály-
szerűen jártak el. A város költségvetése a hon-
lapon elérhető, azt bárki tanulmányozhatja. 
A Béke kerttel kapcsolatban azt a tájékoztatást 
adta, hogy a város szerette volna ezt a részt is 
felzárkóztatni. Ennek érdekében korábban pá-
lyázatot nyújtott be a Béke kert rehabilitáció-
jára 460 millió Ft értékben. Sajnos a pályázatot 
nem fogadták be, mert nem él elegendő roma 
a területen. Fejlesztések történtek, hiszen sike-
rült a szennyvízhálózatot itt is kiépíteni, a Béke 
utcát pedig leaszfaltozták. A  polgármester 
ugyanakkor azt elismerte, nem tudják időben 
levágni a munkaerő hiánya miatt. Aszódon öt 
fővel kevesebb közmunkás van, mint amennyit 
foglalkoztatni lehet. A  dolgozók között mind-
össze ketten rendelkeznek damilos fűkasza 
kezelői papírral. A város próbálta kiszervezni a 
munkát, hogy megoldja ezt a problémát, de a 
vállalkozó egy nap után eltűnt. 

Egy másik polgár az előző hozzászóló ész-
revételeit megerősítve arról is beszélt, hogy 
akad olyan illető, aki szemetesnek gondolja 
a Béke kert egy részét, és minden hulladé-
kát oda hordja, és azóta már a patkányok is 
megjelentek. A  város első embere erre úgy 
reagált, hogy hozzá még hivatalosan nem ér-
kezett ilyen panasz. 

A  Majna utca lakói nyílt levélben azon ag-
godalmuknak adtak hangot, hogy az utcájuk-
ban, amelyben eddig csak családi házak épül-
tek, most egy négylakásos társasház készül, 
pedig úgymond korábban nem ezt ígérték 
nekik. A levél szerint tudatosabb és embersé-
gesebb döntésekre is szükség van, hogy „mi-
nőségi lakosság éljen itt, és rendezkedjen be 
hosszú távra”, mert szerintük a „környék el-
indult a gettósodás felé”. A levélből, illetve a 
felszólalásból az nem derült ki, hogy ki számít 
minőségi polgárnak, illetve hol is kezdődik az 
a bizonyos gettó. Sztán István polgármester 
azt felelte, a társasház megépítését jelenleg 
nem tudja megakadályozni az önkormányzat, 
mert nincs lehetőség a Helyi Építési Szabály-
zat módosítására, amely telkenként eleve 
négy lakást engedélyez. A  lakók egyébként 
azt szerették volna elérni, hogy az építtető 

vállalkozó érje be két lakás építésével és ér-
tékesítésével. Egy másik lakó ezzel kapcso-
latban azt kifogásolta, hogy amíg az ő ut-
cájukban épülhet társasház, addig a Nyárád 
utcában nem. Ezt az információt a város első 
embere cáfolta. 

Akadt, aki a Tél utcai játszótér elhanyagolt 
állapotát tette szóvá. Ez volt egyébként az a 
játszótér, amelynek megvalósítását követően 
annak karbantartását a környéken lakó szü-
lők vállalták. Időközben azonban megnőttek 
a gyerekek, a játszótér pedig gondoskodás 
nélkül maradt. A polgármester elismerte, va-
lóban elhanyagolttá vált a terület. Az elkép-
zelések szerint ez a játszótér megszűnik, és 
telekként értékesítik. 

A  közlekedés sem maradt ki a közmeghallga-
tás témái közül. A  hozzászólásokból kiderült, a 
jelenlévők továbbra is kritikus pontnak tartják a 
Szabadság téri csomópontot, ahol egy körforga-
lom megépítése volna szükséges. Az  evangéli-
kus gimnázium általános iskolája mellé egy járda 
megépítését tartanák fontosnak, illetve elhang-
zott olyan javaslat is, hogy ott az autók ne a ke-
rítéssel párhuzamosan, hanem 45 fokos szögben 
parkoljanak, mert akkor több autó fér el. 

Sztán István polgármester a közmeghallgatást 
azzal zárta, hogy bár sok szép eredményt ért 
el a képviselő-testület, bőven akad még tenni-
való. Ezen kívánnak dolgozni a következő idő-
szakban. 

R. Z. 

KOMMENTÁR 
NÉLKÜL

A Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatóság hangfelvételek készítésé-
ről, felhasználásról kiadott tájékoztatója 
szerint az idevonatkozó törvény kimondja: 
„A nyilvános képviselő-testületi, illetve bi-
zottsági ülésen, hivatali minőségben tör-
ténő részvétel pedig a Ptk. 2:48, paragra-
fus(2) bekezdése szerint nyilvános közéleti 
szereplésnek minősül, amelyhez az emlí-
tett jogszabályhely rendelkezése alapján 
nincs szükség az érintett hozzájárulására 
a felvétel elkészítéséhez, valamint az elké-
szített felvétel felhasználásához. Hasonló 
elbírálás alá esnek a nyilvános ülésen eset-
legesen felszólaló harmadik személyek, 
úgy mint például a meghívottak, érintet-
tek, továbbá maga a hallgatóság is.”
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FELHÍVÁS ADÓTARTOZÁS 
RENDEZÉSÉRE

Felhívjuk kedves adózóink fi gyelmét, hogy a 2018. II. félévi 
adó befi zetési határideje 2018.09.17-én lejárt. Mindazokkal 
szemben, akik önként nem tejesítik fi zetési kötelezettségei-
ket és hátralékot halmoznak fel, önkormányzati adóhatósá-
gunknak kötelessége végrehajtási eljárást indítania.

 A végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény foganatosítá-
sával indul, vagyis adóhatóságunknak nem kötelezettsége (!) előzete-
sen felszólítani az adózót tartozásának rendezésére.  Adóhatóság által 
foganatosítható cselekmények lehetnek: végrehajtás jövedelemre, 
inkasszó fi zetési számlára (bankszámlára), ingófoglalás, járműfogla-
lás, követelés lefoglalása, ingatlan-végrehajtás, átadás NAV-nak, stb. A 
végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság maga 
határozza meg. Az adós köteles a végrehajtással kapcsolatban felme-
rült valamennyi költség, így a jogszabályban meghatározottak szerint 
a végrehajtási költségátalány megfi zetésére is. 

Felhívjuk tisztelt adózóink fi gyelmét, hogy haladéktalanul teljesítsék 
fi zetési kötelezettségeiket, vagy jelezzék adóhatóságunk felé fi zetési 
nehézségüket, esetleg kezdeményezzenek egyeztetést tartozásukkal 
kapcsolatban, ne mulasszák el bejelenteni adókötelezettségükben bekö-
vetkezett változást (pl. ingatlanuk eladását, ingatlan vásárlást, stb.), hogy 
elkerülhessék a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit.

dr. Bóta Julianna  
jegyző

Felelőtlen autósok okoztak környezetszennyezést a Lakótelepen 

A TETTESEK SPÓROLTAK, 
A VÁROS FIZETHET  
A szeptember 21-én tartott közmeghallgatáson Sztán István polgármester beszá-
molója során megdöbbentő fotókat mutatott a Falujárók úti lakótelep garázssoráról. 
Az áldatlan állapotokra a polgármesterhez érkezett bejelentésnek köszönhetően 
derült fény. 

A képek arról tanúskodtak, hogy néhány autó-
tulajdonos a még az Ikladi Műszergyár műkö-
dése idején kialakított beton autómosó állást 
szemétlerakónak használta, emellett itt végez-
ték az olajcseréket. A fáradt olajat csak több-ke-
vesebb sikerrel sikerült visszatölteni a fl akonba, 
amit aztán az aknába dobáltak vissza.   

A város első embere intézkedett, a Városüze-
meltetési Osztály dolgozói összeszedték az oda 
dobált holmit: többek között a már említett 
olajos fl akonokat, szűrőket, olajos rongyokat 
stb. Mintegy 20 zsák telt meg. Ezeket a tartalma 
miatt nem a Kistarcsai Ökörvölgyi lerakóhelyre 
kellett szállítani, hanem a galgamácsai veszé-
lyeshulladék-lerakó telepre. Az elszállítás és a 
lerakás díja 200 ezer Ft körüli összeget kóstált, 
amit Mi, illetve Önök fi zettek a befi zetett adó-
jukból. A munkások – akik a szemét összesze-
dését követően eltömedékelték az aknát, hogy 

ne lehessen a továbbiakban használni – ez idő 
alatt más, hasznosabb feladatot is tudtak volna 
végezni. 

Önök szerint kiderült, kik voltak a tettesek? 
Költői kérdésnek szántam... 

R. Z. 
Fotó: Kovács Tamás 

Evangélikus gimnázium

FORGALMI REND 
VÁLTOZÁSOK 

Az evangélikus gimnázium új általános iskolá-
jának megnyitása óta megnövekedett forga-
lom, a gyalogosközlekedés biztonságosabbá 
tétele érdekében miatt az önkormányzat új 
táblákat helyezett ki, illetve burkolatjeleket 
festett föl az intézmény közelében. A Régész 
utcában a gimnázium épületével szemben, 
illetve  az evangélikus templom melletti járda 
vonalában gyalogátkelőhelyet festettek föl, 
eléjük pedig  30-as sebességkorlátozó, illetve 
az úttest templom felé eső oldalán megállni 
tilos tábla került kihelyezésre. Figyelembe 
vette a város ugyanakkor az autósok azon 
korábbi kérését, hogy távolítsák el az úgyne-
vezett fekvőrendőröket, mert az azon való 
áthaladás nincs jó hatással a gépjárművek 
futóműveire. Ez most megtörtént. 

A Osváth Gedeon utca aszfaltburkolatá-
nak jobb szélére elválasztó vonal került fel-
festésre, jelezvén, az attól jobbra eső rész 
járdaként funkcionál. 

R. Z. 
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SZABÁLYOZTA A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET A VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK 
ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁT
Az utóbbi időben egyre több panasz érkezett városunk jegyzőjéhez a vendéglátó he-
lyek közvetlen közelében élő polgároktól a vendégek viselkedése miatt. Mindezek 
fi gyelembe vételével a  város képviselő-testülete  legutóbbi ülésén elfogadta a ven-
déglátó üzletek  éjszakai nyitva tartásáról szóló előterjesztést. Az új szabályozás 
október 1-től életbe lépett egy hónap türelmi idővel.  

Aszódon mintegy tizenöt vendéglátással foglalko-
zó üzlet van, amelyek többsége családi vagy tár-
sasházi övezetben működik. Az ezzel kapcsolatos 
jelzések, bejelentések arról tanúskodnak, hogy az 
üzletek környékén élőket elsősorban a vendégek 
viselkedése zavarja, akik sok esetben hangoskod-
nak, zavarva ezzel a pihenni vágyók nyugalmát.  
Több alkalommal verekedés is előfordult. Sajnos 
sok esetben a környezet is megsínyli az ott tar-
tózkodásukat, mivel szemetelnek, és rongálások 
is történtek. 

Nem aszódi sajátosságról van szó. Olvasóink 
nyilván hallottak, olvastak például a budapesti 
romkocsmák körzetében élők panaszairól, vagy 
a sörbicikliket használó turisták viselkedése mi-
atti felháborodásról. Néhány kerületben már be 
is tiltották ezen eszközök használatát, míg má-
sutt alaposan megkurtították a vendéglátóhe-
lyek nyitva tartását. 

A kereskedelmi törvény 6. paragrafusa értel-
mében az üzletek nyitva tartási idejét a keres-
kedő határozhatja meg a vásárlói szokások, a 
foglalkoztatottak és a lakókörzet érdekeinek 
fi gyelembe vételével állapítják meg. Ugyanak-
kor amennyiben az illetékes önkormányzat él 
a rendeletalkotási jogával, akkor a kereskedő 
(vendéglátó) köteles betartani az abban fog-
lalt szabályokat, mivel – a Kúria egy korábbi 
döntésében kimondta – az üzletvezető felel 
a vendégek érkezésével és távozásával járó 
zajártalomért. 

A november 1-jén élő rendelet értelmében a 
hatálya alá tartozó üzletek a hét minden nap-
ján  6 és 22 óra között tarthatnak nyitva, kivéve 
a szabad-és munkaszüneti napokat megelőző 
napokon, amikor 23 órakor kell bezárniuk. 

A jegyző az üzemeltető kérésére a nyitva tar-
tást meghosszabíthatja hajnali öt óráig, illetve 

teraszon való tartózkodás esetén hajnali két 
óráig, továbbá évente hat alkalommal egyéb 
alkalmi – pl. családi összejövetelek - rendezvé-
nyek esetére. Ennek azonban vannak feltételei, 
többek között az üzlet működésével kapcsolat-
ban egy éven belül nem érkezett panasz, illetve 
az nem volt jogos, társasházi működés esetén 
a társasház közgyűlési határozattal hozzájárult 
ehhez, illetve családi házas övezet esetén a köz-
vetlen szomszédok többsége írásban jelezte, 
hogy nem emel kifogást. 

 Sztán István polgármester a nyílt ülésen részt 
vett tulajdonosoknak jelezte, fokozott ellenőr-
zésre számíthatnak. Ezzel kapcsolatban már 
megkereste a Gödöllői rendőrkapitányságot. 
A  rendőrök nemcsak azt nézik majd, hogy az 
érintettek betartják-e az új nyitva tartási ren-
deletet, hanem azt is, hogy kiket szolgálnak ki. 
2019. január 1-től a közterület felügyelet mun-
katársai is jogosultak lesznek az ellenőrzésre. 

Az érintettek hozzászólásaiból az volt leszűrhe-
tő, úgy érzik, az új rendelet őket is védi majd. Így 
például simán elküldhetik azt a 18 év alatti fi atalt, 
aki eleve ittas állapotban érkezik a vendéglátó 
helyre. Az üzletek tulajdonosai ugyanakkor azt 
kérték, az önkormányzat szabályozza azoknak a 
boltoknak a működését is, amelyek szintén késő-
ig nyitva vannak, alkoholt árusítanak, és sajnos 
néhány esetben kocsmaként üzemelnek. 

R. Z. 

A SZAKORVOSI RENDELŐ 
TETŐSZERKEZETE IS MEGÚJULHAT 
Szeptember 20-án délelőtt jelentette be az aszódi Városháza tanácstermében Sza-
bó Zsolt országgyűlési képviselő és Sztán István Aszód város polgármestere a saj-
tónak és a térség polgármestereinek, hogy megkezdik az aszódi járóbeteg-ellátás 
korszerűsítését. Ez a gyakorlatban a Szakorvosi Rendelőintézet teljes energetikai 
felújítását jelenti. 

A munkák során szigetelik az épületet, kicserélik 
a nyílászárókat és korszerűsítik a fűtést is. Meg-
oldást kell találni ugyanakkor a tetőszerkezet 
felújítására, ugyanis ez nem része az energetikai 
korszerűsítésnek. Sztán István lapunknak el-
mondta, van remény, hogy a „kabátra a gombot 
is sikerüljön felvarrni”, ugyanis a KEHOP-nak van 
olyan fejezete, amelyből a kormányzat egyedi 
kérésre pénzt szabadíthat fel. Ennek érdekében 
felvette a kapcsolatot Szabó Zsolt és Vécsey 
László országgyűlési képviselőkkel.  

A kivitelező a napokban megkezdte a mun-
kát, a tervek szerint jövő nyárra végezhetnek. 
Remélhetően megoldódik a parkolás is, ugyan-
is az épület hátsó udvarában parkolóhelyet ala-
kítanak ki. 

R. Z.
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Fejlesztés

VÉGEZTEK A BREDA PATAK 
MEDRÉNEK KITAKARÍTÁSÁVAL
A kellemes, csapadék nélküli őszi időjárás kedvezett a Breda-patak medrének a 
Kossuth Lajos utcától a Városréti út végéig történő kikotrásához, így a kivitelezés-
sel megbízott cég végzett a munkával. 

A kotráshoz, illetve a meder trapéz alakúvá tör-
ténő formázáshoz több alkalommal az ott lakók 
segítőkészségére is szükség volt, ugyanis több 
helyen az érintett ingatlan udvarára kellett be-

állni a teherautónak, hogy a kotrógép által ki-
termelt földdel meg lehessen rakni. Ugyanakkor 
az is igaz, hogy néhány helyen az ingatlanok 
tulajdonosai nehezítették meg a munkavégzést 

a szabálytalanul megépített hidakkal, illetve 
közvetlenül a meder szélére felhúzott  mellék-
épületekkel. 

A mederszabályozás során kitermelt föld nem 
vész kárba, jelentős részét az SZTK udvarára szál-
lították, hogy kiegyenlítsék az ottani talajszintet. 
Az elképzelések szerint a rendelőintézet felújítá-
sát követően az épület mögötti területen parko-
lót alakítanak ki.  

Ha ehhez hozzávesszük még a vasútfelújítás ré-
szeként megépítendő 70 beállóhelyes  P+R par-
kolót, talán a környéken megoldódik a parkolás.

TÖK JÓ 
A TÖKDÍSZ

Lassan megszokjuk, hogy minden 
évszakban más és más dekoráció 
díszíti a város főterének közepét.  
Amíg nyáron értelemszerűen a 
szökőkút a megfelelő díszítő elem, a 
többi évszak során is kap dekorációt 
a tér. Ezúttal egy tökből szalmabá-
lából és virágokból álló kompozíci-
óban gyönyörködhetünk-

Az ötlet egy másik  település egyik utcaképé-
nek láttán született meg – árulta el lapunk-
nak Sztán István polgármester, és gyors volt 
a megvalósítás is. A  szalmabálák Ikladról, a 
tökök Hortról származnak,  a virágok pedig a 
helyi kertészetből érkeztek. Aki fi gyelmesen 
nézi a tér új díszét, az azt is észreveheti, hogy 
a kompozíció formája – csakúgy mint a tér 
burkolata – a Luther rózsát idézi. 

A dísz az első fagyok beköszöntéig marad a 
téren. Néhány hét múlva pedig érkezik az ad-
venti koszorú, rádöbbentve minket arra, hogy 
milyen gyorsan elrepül ez az esztendő is.

R. Z.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:
Október 27-28. 

November 10-11.
November 24-25.

Városi Gyógyszertár:
November 1. 

November 2-3-4. 
November 17-18.
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Iskolai élet

RENDHAGYÓ OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 
Az osztálytalálkozók mindig kellemes, izgalmas események, hiszen sok-sok év 
után az ember újra találkozhat gyermekkorának mindennapos társaságával, saját 
induló életének szem-és fültanúival.

Velünk is ez történt. Nagyon örültünk, hogy 
együtt lehettünk, felidézhettük emlékeinket. Aki-
nek egészségi állapota, vagy családi körülményei 
engedték hatvan év után nagy távolságból is el-
jött. A kellemes együttléthez hozzájárult, hogy 
Aszód rendelkezik egy olyan méltó helyszínnel, 
mint a régi Szontágh lépcső egykori iskolájában 
működő  „Aszódi Diákszalon”, ami a Tarr Gábor 
Oktatási és Kulturális Alapítvány gondozásában 
működik, s amely áldozatos pedagógusi tevé-
kenység révén teremtődött, a dicső múlt ápolásá-
ra, és a jövő nemzedékek támogatása érdekében.

Miért volt ez a találkozó rendhagyó?
Először azért, mert a volt diákok a ballagásuk 

évfordulóját szokták megünnepelni, mi pedig 
hatvan évvel ezelőtt voltunk elsősök.

Az 1958-59-es tanévvel indult el a zenei tago-
zat Aszódon, örömet, sikereket, összetartó kö-
zösségeket teremtő útján. „Aki zenével indul az 
életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely 
átsegíti őt a bajon.” Ezek Kodály Zoltán szavai, 
mely értő fülekre talált az ötvenes évek Aszód-
ján. Nekünk az iskolás évek összeforrtak a zenei 
tagozattal. Mi voltunk az első zenei osztály.

Szerencsénk volt. Hegyi Rózsika néni és Tarr 
Gábor tanár úr nagyszerű és utánozhatatlan pe-
dagógiai érzékkel és kiváló zenei műveltséggel 
irányította ezt a kis csoportot. Ezt követően több 
száz aszódi gyermek tanulhatta meg a tiszta 
hangok értékét a zenében és az életben egya-
ránt. A tagozat a szívügyük volt. Ebből az akkor 
még kis községből országos kórusversenyek 
eredményes résztvevőiként tapasztalhattuk 
meg a sikert, büszkén élhettünk a rádiófelvétel 
lehetőségével. A tagozat értékes színfoltjává 
vált Aszódnak. Nemcsak zeneértő közönséget, 
hanem zenészeket, országos hírű művészeket 

is nevelt. Méltó partner volt ebben az akkori 
tantestület, pedig akkor sem lehetett könnyű 
kizárni a külvilág feszültségeit. A mi iskolánk em-
beri tartást, igényességet, szorgalmas és kitartó 
munkát, emberséget közvetített és követelt. 

„A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fo-
gékonyabbá tesz más szépségek iránt.” Ezek Bár-
dos Lajos zenetudós-pedagógus szavai, melyek 
igazak lehetnek a mai felgyorsult világban is.

Másodszor azért volt rendhagyó ez a találko-
zó, mert a nagysikerű ötven éves évfordulóra 
emlékezve a zenei tagozat hatvanadik születés-
napjának megünnepléséhez szerettünk volna 
csatlakozni. Nem így lett. A 2018-19-es tanévtől 
megszűnt az általános iskola zenei tagozatán 
folyó képzés.

Ennek számos oka lehet, akár jogosak is. Azt 
azonban tudjuk, hogy a mai pragmatikus szem-
léletű világban is szükség van a felnövekvő nem-
zedékeknek zenei műveltségre, mely érzékeny-
nyé teszi a többi művészeti ág befogadására is. 
Ezáltal szélesíti a látókört, összhangot, harmóni-
át teremt, segít elrendezni a gondolatokat a ránk 
zúduló információáradatban.  „A zene az életnek 
olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor 
veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Z.)

Hisszük, hogy a világszerte ismert, és elismert 
Kodály-módszernek van még jövője városunkban.

Az aszódi általános iskola első zenei osztályá-
nak tanulói nevében:

Szabó Mihályné Drabon Erzsébet
Kiss Mária

Hiánypótló kiadványok a Kulturális Központ gondozásában

„HOL A GALGA LASSU 
ANDALGÁSSAL HEMPELYEG…”

Egyszerre két népzenei hanglemez látott napvilágot. Segítségükkel ízelítőt 
kaphatunk a Galga menti népzene kultúrájából, illetve moldvai hangulatokat 
lophatunk a hétköznapokba. 

A korábbi évekhez hasonlóan az Aszód Vá-
rosi Kulturális Központ kiemelt fi gyelmet 
fordít a Galga mente szellemi örökségére, 
annak megmentésére. Ennek egyik fontos 
szelete a népdalok világa, annak szövegei, 
illetve zenei motívumkincsei. Rendszeresen 
szervezünk élőzenés táncházat, amely meg-
próbáljuk bemutatni hazánk főbb tájegysé-
geinek tánc-  és zene kultúráját.

Mind a két lemez esetében hiánypótló 
anyagról beszélhetünk. Sajnos rendkívül 
szegényes a kínálat olyan hanghordozóból, 
amelyik szűkebb hazánk, tájegységünk zenei 
kultúráját mutatja be. A moldvai csángók vi-
lága ebből a szempontból szerencsésebb, hi-
szen számos zenei anyaggal találkozhatunk.

Ami a két CD egyediségét adja,  az a koron-
gok szerkezeti felépítése. Összeállításuknál 
arra törekedtünk, hogy ne csak szimplán 
dalok legyenek feljátszva. A sorrend, illetve 

a dalok felépítése szigorúan követi a fonók, 
bálok meghatározott rendjét. Ennek követ-
keztében kiválóan alkalmas akár oktatási 
célokra is, néptáncosok számára.

Természetesen a Breda, illetve a Fix Stimm 
zenekar játékának köszönhetően az sem csa-
lódik, aki tánc nélkül hallgatja a lemezeket, 
hiszen olyan fontos dolgokat tudhatunk meg 
pl., hogy mit történik a göndör hajjal az aszó-
di borbélynál, hogy mit visz a víz Hévízgyör-
kön. Hallhatunk a piros bagi templomtorony-
ról, a szadai bíró szőllőjéről, és sok egyébről.

A kiadványok az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának, és a Csoóri Sándor Alapnak 
a támogatásával valósultak meg.

Kiadványainkról érdeklődjön a könyvtár-
ban, vagy a múzeumban.

Odler Zsolt
intézményvezető
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Óvodai élet

Napsugár Óvoda

„JÖN AZ ŐSZ, MEGY A NYÁR!”
Elérkezett a szeptember, ismét kitárta kapuját az Óvoda. Újra élettel telt meg az épü-
let, az udvar. Sok mosolygós és néhány könnyes szempár találkozott egymással. 
Örömmel köszöntötték az oviban dolgozó felnőtteket, barátaikat, kedvenc játékaikat 
a hosszú nyári szünet után. A gazdag programok segítették az új ovisok beszoktatá-
sát is, akik hamarosan beilleszkedtek az otthonosan berendezett környezetbe.

Az első hetek eseményei közül elsőként a Szü-
retet említhetjük, ahol fi nom, illatos must ké-
szült. A gyerekek eközben táncra perdültek, és 
kíváncsi várakozással fi gyelték a felnőttek sür-
gölődését. 

Hagyományos szeptemberi rendezvényünk 
az Autómentes nap, amelyet régi óvodásaink 
már ismertek és nagyon vártak. Ezen a napon 
biciklire, kismotorra, rollerre pattantva jöhettek 

a kicsik reggel, akik pár órára birtokba vették – 
rendőr irányításával – a Szent Imre utcát, amiért 
természetesen jutalom is járt. Ide kapcsolódik 
az a jó hír, hogy a Generali Biztosító pályázatán 
közlekedési ismereteket fejlesztő élménynapot 
nyertünk. Ennek keretében a gyerekek nagy 
örömére „gépjármű-parkunk” is bővült futó-
biciklikkel és a hozzátartozó védősisakokkal, 
amelyek azóta is állandó használatban vannak.

A programsorozatot a Zene világnapja al-
kalmából szervezett rendezvény zárta, Gera 
Attila és Gera Gábor nívós népzenészek közre-
működésével, akik a talpalávalót biztosították. 
Ezen a délelőttön az óvoda apraja-nagyja ropta 
a táncot Hajdú Zsuzsanna – Zsuzsi néni – nép-
táncoktató irányításával.

Péter Ilona 
óvodapedagógus

Szivárvány Tagóvoda

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK 
A kisgyermek rácsodálkozik a világra. Mindenre befogadó, kíváncsi. A környező 
világ tevékeny megismerése szempontjából sarkalatos, hogy kielégítjük-e a kíván-
csiságát, milyen tapasztalatok, ismeretek élmények birtokába juttatjuk. Környe-
zetvédelmi programjainkkal, megalapozzuk, hogy pozitív érzelmi viszony alakul-
jon ki az őt körülvevő környezete iránt. 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, 
olyan tapasztalatokkal gazdagodik, melyek 
a környezetben való, életkorának megfelelő 
biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szük-
ségesek. A játékos feladatok szervezésével a 
gyermekek közvetlen tapasztalatot szerez-
nek környezetük megóvásával, védésével 
kapcsolatban. Autómentes nap szervezé-

sével, a gyerekeknek óvodai környezetben 
biztosítunk olyan helyszíneket, ahol játékos 
formában ismerkedhetnek a közlekedés sza-
bályaival. A rendezvény színvonalas lebo-
nyolításában közreműködött a Rendőrség, 
ezúton is szeretnénk megköszönni segítsé-
güket. Ezen a napon óvodásaink kerékpárral, 
kismotorokkal érkeztek reggel az óvodába. 
A ,,rendőr bácsi” KRESZ-pályát alakított ki az 
óvoda udvarán, ahol a gyerekek közlekedési 
táblákkal, jelzésekkel ismerkedhettek meg, 
gyakorolhatták a balesetmentes közlekedés 
szabályait. Nagy izgalommal ültek be és pró-
bálták ki a rendőrautót. 

Az Állatok világnapja alkalmából csoportos ki-
rándulást szerveztünk és ellátogattunk a hatva-

ni Vadasparkba, ahol közvetlen környezetben 
csodálhattuk meg a háziállatokat, szerezhet-
tünk tapasztalatokat életmódjukról. Élményteli 
napunk volt, mely során a közösségi magatar-
tásukat fejleszthettük, erősíthettük a gyerme-
kekben az állatok iránti szeretetük kialakítását.

Papírgyűjtési felhívásunkat is környezetvédel-
mi programjainkhoz igazítottuk. A gyermekek 
már óvodában ismerjék meg, a papír nem sze-
mét, újrahasznosításával a környezetet védjük. 
Köszönjük a lelkes szülőknek, a környék lakói-
nak és a Bagi Trans Kft-nek az együttműködést.  
A bevételt az óvodás gyermekek környezetének 
szépítésére fordítjuk. 

Az idei nevelési évben Óvodánkban már a 
bejáratnál olvashatják a szülők, látogatók prog-
ramjainkat, az aktualitásokat. Hirdetőtáblánk 
elkészítésében, biztonságos elhelyezésében  
közreműködött Major Zoltán és a MAUDI KE-
RESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT,  Huszár Mi-
hály és az AKVIZ Kft. munkatársai. 

Köszönjük együttműködő segítségüket a Szi-
várvány Óvodások nevében!

Lukácskóné Nagy Krisztina
óvodapedagógus

Templomépítést támogathat a közönség

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 
Jótékonysági koncertre hívogatja a kórusműveket szeretőket az Aszódi Refor-
mátus Gyülekezet. 
A koncertet – amelyen a Kelenföldi Református Kórus szerepel Alföldy-Boruss Csilla orgona 
és csembalóművész vezényletével – november 24-én szombaton 16 órakor tartják az evan-
gélikus gimnázium aulájában. 

A belépés díjtalan, a szervezők az új, Aszódon építendő református templom javára adomá-
nyokat szívesen fogadnak.
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Zenei 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

„S utolsó jussomat, a Szót, ezt a szent, tépett lobogót kitűzőm fent 
 az ormokon s a csillagoknak meglobogtatom!” 

/Wass Albert / 
 
 
 
 
 

A Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány  és az Aszódi Wass Albert Baráti Társaság 

 szeretettel meghívja Önt, Családját és Barátait 

Wass Albert magyar író születésének 
110. évfordulója alkalmából  

 az EMMI Nemzeti Kulturális Alap  

 
pályázata által és Civil összefogással létrehozott szobor avatóünnepségére 

 

Wass Albert szobrának avatása  
2018. november 3-án (szombaton) 15:00-kor kezdődik 

Aszódon, a Kossuth Lajos utca 99. szám alatti téren 
 

Avató beszédet mondanak: 
dr. RAGÁNY MISA, főosztályvezető 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében,  
FEKETE PÉTER, kultúráért felelős államtitkár delegáltjaként 

VÉCSEY LÁSZLÓ, választókerületünk országgyűlési képviselője 
SZTÁN ISTVÁN, Aszód Város polgármestere 

 

A szobrot méltatja: 
MILLISITS MÁTÉ, művészettörténész 

 

A szobor alkotója: 
BABUSA JÁNOS, szobrászművész 

 

A szoboravatás fővédnöke: 
DR. PAPP LAJOS szívsebész professzor 

 

Köszöntőt mondanak: 
VARGÁNÉ MARSAL ÁGNES – a Tarr Gábor Alapítvány képviseletében 

FRAJNA MIKLÓS – az Aszódi Wass Albert Baráti Társaság elnöke 
 

Fellépők: 
KAKUCS KATALIN – népdal, SZABÓ RÓZSA – szavalat,  
REMENÁR LÁSZLÓ – furulya, ANTAL ÁDÁM – szavalat 

 

Szíves megjelenésére számítunk!  
E-mail: tagokalapitvany@gmail.com; Tel.+36/30/506-6124 

A Zene Világnapját ünnepeltük

„A ZENE AZ KELL…” 
Talán sokszor feltettük már magunkban a kérdést: miért szeretjük a zenét? Mi az, 
ami annyira megfog benne, hogy néha lúdbőrözik a hátunk egy-egy dallam hal-
latán? Sokan énekelték vagy fogalmazták meg már a zene megkérdőjelezhetetlen 
szerepét. „Zene nélkül mit érek én?” – tette fel dalában a kérdést Máté Péter, akinek 
számát aztán a Back II Back együttes is feldolgozott Bubenyák Zoltán aszódi ze-
nész hathatós közreműködésével. 

„A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk 
majd el” – hangzik el a Valahol Európában című 
musicalban. A legszebben talán Kodály Zoltán 
fogalmazott:  „Lehet élni zene nélkül is. A siva-
tagon át is vezet út. De mi […] azt akarjuk, hogy 
az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha 
sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

Október elsején a Zene Világnapját ünnepeltük. 
Ez mindig jó alkalom arra, hogy a zeneművészet 
legnagyobb alakjaira emlékezzünk, vagy éppen 
megismerjük más népek zenéinek jobb megis-
merését. Városunkban ebből az alkalomból több 
eseményre is sor került. A Csengey Gusztáv Ál-
talános Iskolában délelőtt közösen énekeltek a 

diákok az iskola aulájában. Kora délután az evan-
gélikus templomban zenei világnapi muzsikálás 
címmel rögtönzött koncertet tartottak a Podma-
niczky Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és 
tanárai. Este a Szentháromság római katolikus 
templomban a Stellaria Media Nőikar lépett föl, 
hogy nagyszerű világi és egyházi kórusművekkel 
gyönyörködtesse a közönséget. A koncerten két 
meglepetésvendég is közreműködött. Az orgo-
nán Puskás Máté játszott. Róla tudni kell, hogy a 
Zeneművészeti Akadémia Különleges tehetsé-
gek szakának hallgatója. Bár még csak pályája 
elején tart, az utóbbi években több nemzetközi 
versenyen is dobogós helyezéseket ért el. Aki 

pedig a kottát lapozta neki, nem volt más, mint 
Mukk József operaénekes, Aszód Város díszpol-
gára, aki természetesen szintén énekelt, mégpe-
dig Schubert Ave Maria című dalát. 

Jó volt látni, érezni mindhárom program 
résztvevőin és közönségén, hogy mindenki mé-
lyen egyetért Kodály Zoltánnal: mi virágos ré-
teken és a nem sivatagban szeretnénk haladni.  

Kép és szöveg:  R. Z.
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Iskolai élet

KUTATÓK NAPJA 2018
Idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Kutatók Napja iskolánkban, 
ahol az aszódi Csengey Gusztáv és a kartali Könyves Kálmán Általános Iskola végzős 
diákjai vehettek részt. Ebben az évben először a tanulók csapatai egymással verse-
nyezhettek. A legügyesebb csapat tagjai a tudáson túl ajándékcsomagot is kaptak, 
mely Zsemberovszky Veronika tanárnő által főzött szappant is tartalmazott.

A középiskolás tanulókat felkészítő tanárok 
Pappné Kerékgyártó Zita, Szatmáriné Ádám 
Réka, Zsemberovszky Veronika, Vezér Anna 
és Varga Zoltán voltak. A vendéglátó diákok 
sok érdekességgel várták a fi atalabbakat, akik 
nyolc állomáson nyerhettek betekintést a tu-
dományok illetve a technika világába. A fi zika, 
a kémia, a biológia illetve földrajzhoz kapcso-
lódó témák mellett helyet kapott a robotika is. 
A csapatok animátor-diákok eligazításával ál-
lomásról állomásra vándoroltak. Közben nyol-
cadikosoknak is lehetőségük volt kipróbálni a 

kísérleteket, ha kedvük támadt hozzá: például 
egy rövid időre hab segítségével tüzet tart-
hattak a kezükben, nem newtoni folyadékot 
tapogathattak, egy hajszárító segítségével rep-
tethettek egy pingpong labdát, megfi gyelhet-
tek egy plazmagömböt, és ha valaki elég bátor 
volt, azt is kipróbálhatta, hogy a plazmagömb-
re helyezett alufólia megcsippantja az ujját.

 Nagyon örültünk, hogy láthattuk amint kis 
vendégeink érdeklődve fi gyelik a kísérleteket 
és hallgatják a hozzáfűzött magyarázatokat. 
Azok akik a feltett kérdéseinkre is jól válaszol-

tak gyarapították menlevelükben a pecsétek 
számát.

Sok csapat szerepelt igazán jól, egy-egy osz-
tályban csak 1-2 pont különbséggel. Végül azok 
sem szomorkodtak, akik lemaradtak az aján-
dékokról, mivel új élményekkel gazdagodtak, 
sok érdekességet megtudtak. Reméljük, hogy 
jövőre is sikerül megszervezni ezt az eseményt 
és az általános iskolákból érkezők is hasonlóan 
lelkesek lesznek.

Gazsó Ivett 11.F

Nemcsak nosztalgiázásra adott lehetőséget a találkozó

EGALUMNI NAP
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN 
Első  EGAlumni Nap néven szervezett öregdiák találkozót az Aszódi Evangélikus 
Petőfi  Gimnázium, Általános iskola és Kollégium tantestülete.  Az alkalomra azo-
kat az egykori tanulókat várták, akik  a 25 éve újraindított  aszódi evangélikus 
oktatásban vettek részt.  Az eseményre mintegy 100-an jöttek el,  így a szervezők 
máris döntöttek: lesz folytatás. 

– Ez egy jó nap a nosztalgiázásra, én pedig na-
gyon szerettem idejárni, illetve a kollégiumban 
lakni – fogalmazta meg Matejka Judit azt,  hogy 
miért mondott igent az iskola felhívására. A 
már az egyetemi éveit is abszolváló hölgy  úgy 
fogalmazott, a gimnázium nemcsak biztos tár-
gyi tudást adott, hanem nyugodt légkört árasz-
tott, és számára ez is fontos volt. 

A rendezvény hagyományos módon, áhítat-
tal kezdődött, amelyet Mekis Ádám esperes 
tartott. Veizer Valériának, az iskola jelenle-
gi igazgatójának, és dr. Roncz Béla címzetes 
igazgatónak a köszöntését követően számos 
program között választhattak a diákok. Részt 
vehettek osztályfőnöki órákon, de mód volt 

néhány, ezúttal játékos szakórán is részt venni: 
Osgyáni Zoltán például bűvészeket megha-
zudtoló fi zikaórát tartott, Osgyániné Németh 
Márta a diákok kedvenc kémiai kísérleteivel 
várta az érdeklődőket, míg Homoki Gábor a 
krimiírók fogásait fedte fel az e műfajt ked-
velők előtt. Természetesen ezúttal sem ma-
radt el a hagyományos tanár–diák labdarúgó 
mérkőzés, amit ezúttal a tanárok nyertek 4:3-
ra. Az is elégtétel volt számukra, hogy a meccs 
végére már nemcsak nekik tűnt kevésnek a 
levegő… Azoknak pedig, akik nem szerettek 
volna sportolni vagy szurkolni, Veizer Valéria 
mutatta meg az új épületeket, átalakításokat. 

– A rendezvény neve az EGA és az alumni sza-
vak összevonásából született. Utóbbi latinul 
öregdiákot jelent – magyarázta Osgyániné Né-
meth Márta igazgatóhelyettes, a rendezvény 
szervezője. – Abból indultunk ki, hogy iskolánk-
ban nemcsak az egyes osztályok tagjai barátkoz-
nak egymással, hanem – nyilván ez más iskolák-
ban is így van – a különböző évfolyamok tagjai 
is. Egyrészt nekik kívántunk találkozási, barátko-
zási alkalmat teremteni, másrészt azt sem rejtjük 
véka alá, adott esetben a volt diákjaink tudnak 
segíteni nekünk. Ilyen alkalom lehet például a 

pályaorientációs fórum, vagy éppen egyfajta 
szponzorálási lehetőség az iskola irányában. De 
mi is tudunk nekik segíteni, például gyakorlati 
helyet, mentorálást biztosítunk a tanári pályát 
választó egyetemi végzős hallgatóknak. 

A program vége felé  nem maradt el a közös 
fotózás sem, majd a résztvevők föleleveníthet-
ték menzás élményeiket is a közös ebéd során. 
Az ebédlőben ugyanis gulyásleves és lekváros 
bukta várta őket. Az esemény búcsúáhítattal 
ért véget, amelyet a  gimnázium egykori di-
ákjai tartottak: Babka Anna ma már végzett 
lelkész, párja, Rosenberger Tamás hatodéves 
teológus hallgató. 

Ezt követően már csak a búcsúzás, és a követ-
kező alkalomra szóló fogadkozások maradtak, 
majd a résztvevők ismét  búcsút vettek alma-
materüktől. 

A szervezők gondolatmenete beigazolódott. 
Az eseményre mintegy 120-an regisztráltak, 
végül mintegy 100-an érkeztek meg. Folytatás 
pedig biztosan lesz, erről megszületett a dön-
tés,  az esemény gyakoriságáról a későbbiek-
ben határoznak. 

Kép és szöveg: 
R. Z.
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FELFÜGGESZTIK A HÁZHOZ MENŐ 
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST
A kukásautók sorozatos és gyakori meghibásodásai a vegyes hulladékok begyűjté-
sét is veszélyeztetnék. A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. emiatt kénytelen a teljes szolgálta-
tási területén a házhoz menő zöldhulladék gyűjtését  felfüggeszteni. A szolgáltatás 
előreláthatólag 2018. november 4-ig szünetel.

A közszolgáltató tájékoztatása szerint a begyűj-
tő járművek meghibásodásának mértéke elérte 
azt a kritikus szintet, ami miatt a feladatok el-
látását kényszerűen újra kellett tervezni. So-
rozatosan előfordultak olyan napok, amikor a 
meglévő 29 járműből 17 darab nem tudott reg-
gel elindulni különböző műszaki hibák miatt. A 
legfontosabb, kötelező feladat, hogy a vegye-
sen gyűjtött háztartási hulladékokat maradék-
talan be tudják gyűjteni, mivel ezek a közegész-
ségügyi szempontból legkockázatosabbak. A 
begyűjtő járatok átszervezésével a szelektíven 
gyűjtött hulladékokat továbbra is zavartalanul 
el tudják szállítani.

A Zöld Híd azt kéri, hogy október elsejét kö-
vetően már ne helyezzenek a közterületekre, az 
ingatlanok elé zöldhulladékot! A gyűjtőpontos 
zöldhulladék gyűjtés esetén nincs változás, 
azokat továbbra is elszállítják

A Zöld Híd igyekszik mindent megtenni az 
ügyfelek kiszolgálásának érdekében a felfüg-
gesztés időtartama alatt is. Ennek értelmében 
az érintett településeknek lehetőséget bizto-
sítanak, hogy a Kerepes, Ökörtelek-völgyi és 
Nógrádmarcali központokban, illetve a balas-
sagyarmati és rétsági hulladékudvarokban a la-
kosság a zöld hulladékait egyéni beszállítással 
elhelyezhesse. Nyitvatartási időben háztartá-
sonként maximum 1,5 m3 zöldhulladékot lehet 
díjmentes elhelyezni. A szolgáltatásra minden 
olyan magánszemély jogosult, aki szerepel a 
Zöld Híd ügyfélnyilvántartásában, bemutatja 
lakcímkártyáját, illetve egy évnél nem régebbi 
hulladékgazdálkodási díj befi zetését igazoló 
dokumentumot. A zöldhulladékokat gyűjtőzsá-
kokban vagy anélkül is be lehet szállítani.

A nyitvatartási időket az alábbi táblázat tar-
talmazza:

Kerepes, Ökörtelek-völgyi 
Regionális Hulladékkezelő Központ

Nógrádmarcali Regionális 
Hulladékkezelő Központ

hétfő - péntek                    8:00 – 16:00
október 13. szombat        7:00 – 13:00
október 27. szombat        7:00 – 13:00

hétfő - péntek                 8:00 – 16:00
október 6. szombat       7:00 – 13:00

Balassagyarmati Hulladékudvar Rétsági Hulladékudvar

szerdánként                       10:00 – 18:00
október 20. szombat         8:00 – 18:00

Hétfőnként                    10:00 – 18:00 
október 22.                    zárva

Érdemes megfogadni a zöldhulladék tárolásá-
ra vonatkozó hasznos tanácsokat.

Az összegyűjtött zöldhulladékot a későbbi 
elszállításig az ingatlan területén belül szabad 
levegőn érdemes tárolni. A Zöld Híd által for-
galmazott zöldhulladék gyűjtésére rendsze-
resített zsák lebomló anyagból készül, ezért a 
zöldhulladék több hetes tárolására nem alkal-
mas. A zsákokat hűvös, fényvédett helyen kell 
tárolni, csak így garantált, hogy három hónapig 
megőrizzék eredeti minőségüket.

A zöldhulladékként gyűjtött anyagok házi 
komposztálásra is alkalmasak. Az otthoni kom-
posztáláshoz a Zöld Híd honlapján találhatnak 
szakértő útmutatást az érdeklődők. Kérés ese-
tén az ügyfélszolgálat munkatársai emailben is 
tudnak tájékoztató anyagot küldeni.

Fontos még tudni, hogy a zöldhulladékok 
közterületen történő elhelyezése illegális hul-
ladéklerakásnak minősül, ami szabálysértési 
eljárást vonhat maga után. A Zöld Híd arra kéri 
az ügyfeleit, hogy a zöldhulladékot a felfüg-
gesztés ideje alatt se helyezzék bele a vegyes 
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe.

A Zöld Híd teljes csapata és külső partnereik 
a lehetőségeik határáig mindent megtesznek 
a közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében.

Zöld Híd B.I.G.G. NKft.

E levél megérkezte óta az országos sajtó egy része 
már azzal foglalkozott, hogy a cég ultimátot adott 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt-nek: amennyiben egy héten be-
lül nem oldják meg a fi nanszírozási problémáikat, 
szüneteltetik a szemétszállítást, amely 120 ezer 
családot érinthet – a szerkesztő megjegyzése. 

Környezet

AKÁCTÖLGY 
SZÁRAZ TŰZIFA 

APRÍTVA 
RENDELHETŐ!

KISZÁLLLÍTÁS
RÖVID IDŐN BELÜL!

TELEFON: 
(+36) 70 381 9088

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

November
1-2. Dr. Márton János (30) 400 9819
3-4. Dr. Fodor Sándor (30) 275 4718
11. Dr. Dobos László (20) 925 3824
17-18. Dr. Szőke Zsolt (20) 956 6529
24-25. Dr. Németh Mihály (30) 275 4718

APRÓHIRDETÉS
☐ Kiadó albérletet keresünk Aszódon és 
környéken. (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. (20) 824 4687
☐ A FORM+ART belsőépitész studió hely-
szini és műhelymunkára gödöllői telephelyen 
keres kollégákat, asztalosipari tudással, jogo-
sitvány előny lehet, minden   másra szivesen 
megtanitunk, ez nem csak egy munka ez egy 
életstilus... www.formart.hu. (70) 984 9000
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Egészségügy

Saját állományunkba  

autóbusz-vezetőket keresünk
Zsámbék, Etyek, Gödöllő, Gyöngyös  
és a Jászság térségébe

nagy múltú állami vállalat
biztos jövedelem
rendezett munkajogi háttér
Kollektív Szerződés szerinti juttatások,  
és kedvezményes utazási lehetőség

Bővebb információ: http://www.volanbusz.hu/hu/ 
tarsasagunkrol/allasajanlatok/autobusz-vezeto

Az önéletrajzot az allas@volanbusz.hu-ra várjuk!

Telefon: +36 1 465 5711

OLVASD 
EL!

Olyan lehetőséget kínálunk,
amire NEM TUDSZ NEMET MONDANI!

NE SZALASZD EL!
A környék LEGMAGASABB ÓRABÉRÉVEL és

LEGBARÁTSÁGOSABB VEZETŐIVEL várunk PÉCELEN!

Betanított, könnyű összeszerelői munkáért:

BR. 1160 FT/ÓRA
SZÁMOS EGYÉB BÓNUSZ:

+ Bruttó 20.000 Ft/hó
Hónap dolgozója jutalom – Bruttó 20 000 Ft/hó

Ötlet bónusz
Nálunk TÚLÓRÁRA is van lehetőség!

+ INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK / UTAZÁSI TÁMOGATÁS
MOST élj a lehetőséggel, mert nálunk nem csak

a FIZETÉSED lesz jó, a HANGULATOD is!

06-30-523-61-15

Névadójukra emlékeztek a hatvani kórház dolgozói

ALBERT SCHWEITZER SZELLEMISÉGE
Albert Schweitzer halálának évfordulója alkalmából ismét megemlékeztek a hat-
vani kórház dolgozói névadójukról, annak szellemi örökségéről. Az ünnepség kere-
tében az Intézmény Tudományos Tanácsa több évtizedes kimagasló szakmai mun-
kásságáért Pro Vita díjat adományozott Dr. Ferjentsik Miklós radiológus főorvos 
valamint Rajna Györgyné szülésznő részére.

Dr. Stankovics Éva a Kórház főigazgatója ki-
emelte, hogy a díjazottak munkásságukkal, er-
kölcsi magatartásukkal, emberségükkel példát 
állítanak az idősebb és a fi atal kollégák számára 
egyaránt, melyet minden kollégának követni 
érdemes. Az elismerésben részesülők rendkí-

vüli teljesítménye, a gyógyító munka iránti alá-
zatuk egyfajta iránytű is számunkra. Reményét 
fejezte ki abban, hogy a két kolléga még hosszú 
ideig fogja az Intézmény munkáját segíteni.

Dr. Dolecsek Miklós traumatológus főorvos, 
a Tudományos Tanács titkára beszédében 
hangsúlyozta, hogy a dolgozók munkássága 
példa értékű a jövő nemzedéke és a jelenlegi 
kollégák előtt is. A Schweitzer emlékünnep-
séget a kórház egyik legnagyobb ünnepének 
tartja, hiszen Albert Schweitzer szellemisége 
most is jelen van a kórházban dolgozók min-
dennapjaiban.

Az ünnepség zárásaként a Grassalkovich Ének-
együttes színvonalas műsorát hallgathatták meg
a vendégek.
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Sport

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

GYÜMÖLCSFÁK
(alma, körte, szilva, meg-
gy, cseresznye, őszi, kajszi, 

 mandula...) 1800 Ft-tól

KONTÉNERES 
GYÜMÖLCSFÁK,

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

BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
magastörzsű vagy  
bokor változatban

ÁRVÁCSKA,
KRIZANTÉM,

mécsesek, koszorúk,  
sírvázák

FENYŐFÁK
Nordmann, ezüst,

fekete, selyem,
cukorsüveg, törpe

AKCIÓ!
Másodosztályú

cserjék, örökzöldek
FÉLÁRON!

AKCIÓS ÁRAK!  
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!

A MAGYAR TORNASPORT ÍGÉRETES 
TEHETSÉGÉNEK TARTJÁK 
Csapatban arany, egyéniben ezüstérmet szerzett Tóth Nimród az országos tornász-
bajnokságon.

Néhány hónapja írtunk egy nagyon tehetséges 
aszódi fi atalemberről, Tóth Nimródról, aki a 
magyar tornasport ígéretes tehetsége. A szülei 
azért fordultak lapunkhoz, hogy rossz anya-
gi helyzetük miatt segítséget kérjenek annak 
érdekében, hogy a kisfi út föl tudják hordani 
Budapestre, az edzésekre. Szerencsére jelent-

keztek is néhányan, így Nimród folytatni tudta 
pályafutását, nem is akárhogyan. Az esztendő 
során számos nagynevű versenyen lépett a do-
bogóra és egyéni érmekkel gazdagította csapa-
tát. Legutóbb október 6-án ért el szép sikert a 
Magyar Tornaszövetség által rendezett Orszá-
gos Szertorna Bajnokság 3. fordulójában, ahol 

csapatával, a KSI SE „A” gárdájával megnyerte 
a versenyt és az összetett pontozáson aranyér-
met szerzett. Nimród egyéni összetett ponto-
zásban ezüstéremmel zárta a megmérettetést.  
Gratulálunk, Nimród!

A család ezúton szeretné megköszönni mind-
azoknak, akik segítették és támogatták őket 
abban, hogy Nimród ilyen szép eredményeket 
érhessen el.  

R. Z. 

AZ ARADI VÉRTANÚK 
EMLÉKÉRE FUTOTTAK
Ismét megrendezték az evangélikus 
gimnázium testnevelő tanárai az 
Aradi 13 váltóversenyt. 

Az eseményen minden osztály egy 13 fős 
csapatot indított, melynek tagjai 200-
200 métert sprinteltek, hogy aztán átad-
ják társuknak a váltóbotot. A számítások 
szerint a 325 versenyző összesen 65 ki-
lométert futott. A győztes osztály a 11.c 
lett, a váltójuk hét percen belül futotta le 
a távolságot.

FUT A KASZÁRNYA 
A magyar honvédsereg megalakulása, valamint az elmúlt 170 év katonahősei 
előtt tiszteleg az a sportrendezvény, amely október 5-én indult útjára.  A Ma-
gyar Honvédség katonái, valamint a honvéd sportegyesületek tagjai a Kaszár-
nyafutás során 1848 kilométert tesznek meg futva. 

Október 6-án városunkba is érkezett néhány futó, hogy a Tabán téri 48-as emlékműnél hajtsa-
nak fejet a nemzet szabadságáért küzdő, a csatákban elesett magyar honvédek emléke előtt.  
A maroknyi küldöttség – akiket  Sztán Istán polgármester fogadott – Budapestről érkezett 
Isaszeget és Gödöllőt is érintve, majd Hatvan irányába futott tovább. 

A rendezvény végső mozzanataként a megyék küldöttei Budapesten találkoztak, hogy ott 
gyújtsanak közösen gyertyát a 13 aradi vértanú emlékére.
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Idegenben győzte le az Aszód az Ikladot

MEGTÖRT AZ ÁTOK
Évekig nem sikerült az Aszód felnőtt labdarúgó csapatának legyőznie az ikladia-
kat. Most végre sikerült visszavágni az eddigi eredményekért, a mieink vendég-
ként arattak 3:0-ás sima győzelmet. 

A korábbi fordulók eredményei: 

Aszód FC – Csomád KSK: 1-1 (0-1);
Álmosan, sok hibával  kezdtek a csapatok. A 18. 
percben az aszódi Vogel Márkot kellett ölben 
lehozni a pályáról, egy rossz lépésnél a térde 
bánta a mozdulatot. Kényszerű csereként he-
lyére Szénási Ákos lépett pályára.

Az Aszód játszott fölényben, aztán ahogy 
lenni szokott, az első félidő hajrájában egy 
rossz labdaátvételből kontrát vezettek a ven-
dégek, és csatáruk Nagy Tamás kapus mellett 
a hálóba gurított (0-1). Szünetben cserékkel 
próbált életet vinni csapatunkba Baranyai Pál 
edző, aki a 68. percben maga is pályára lépett. 
Változott is a játék képe, folyamatos nyomás 
alá került a vendég kapu, de a gól elmaradt. A 
84. percben jogos büntetőhöz jutott a csapat, 
ezt Hegedűs Norbert magabiztosan értékesí-
tette (1-1). A végeredmény is ez maradt.  

Vácduka KSK – Aszód FC: 0-2; (0-0)
Az első félidőben rúgtunk egy kapufát, kihagy-
tunk számtalan helyzetet, miközben az aszódi 
kapuban Nagy Tamás is alaposan megdolgo-
zott a félidei 0-0-ért. Szünet után sem válto-
zott a játék képe, egészen a 64.percig, amikor 
a hazaiak játékosa méterekről rácsúszott Ko-
vács Kristóf támaszkodó lábára, és mehetett 
az öltözőbe. Innentől csak idő kérdése volt a 
vezető gól megszerzése. A 68.percben Lakatos 
Valérió talált be a hazaiak kapujába (0-1), majd 
a 70. percben Oláh Dezső 25 m-es bombája 
zárta le a meccset (0-2).

Aszód FC – Erdőkertes SE: 2-2; (2-1);
A mérkőzés első félidejében 2:0-ra is vezettünk: 
a13. percben Pecze Péter, majd a 22. percben 
Hegedűs Norbert talált a vendégek kapujába 
(2-0). Aztán elkényelmesedett a csapat. Az el-
lenfél szépített is a 37. percben, majd a szünetet 
követően egy szöglet utáni kavarodást kihasz-
nálva egyenlíteniük is sikerült. Sajnos egy sú-
lyosnak tűnő sérülés is borzolta a kedélyeket. A 
65. percben Oláh Dezső és az erdőkertesi Sára 
Sándor összerúgtak a labdán, szegény vend-
égjátékost ölben hozták le a pályáról, és vitték 
azonnal a kórházba. A végén mindent megpró-
báltunk, még Baranyai Pál edző is becserélte 
magát, de a végeredmény nem változott. 

Iklad KFC – Aszód FC: 0-3 (0-1);
Sok-sok éven át rendre oda-vissza kikaptunk Ik-
ladtól, így már ideje volt a revansnak. Lelkesen 
kezdtek a hazaiak, de rendkívül pontatlanul ját-
szottak. A 35. percben talán a legveszélyesebb tá-
madásuk végén az aszódi Kovács Kristóf szerelé-
se mentette meg az Aszódot a góltól.  És ezúttal, 
ahogy lenni szokott, ezúttal is az ellenfél – azaz 
mi – talált a hálóba, ezúttal  Pecze Péter révén. A 
második félidőben mindent egy lapra téve táma-
dott a hazai alakulat, míg csapatunk gyors kont-
ratámadásokkal veszélyeztetett. Az 56. percben 
Hegedűs Norbert szabadrúgásból (0-2), majd egy 
kontra végén 15 m-ről vette be az ikladi kaput (0-
3).  Ezt követően már nem változott az eredmény. 

Forrás: aszodinfo.hu-Kovács Tamás
Fotó Rácz Zoltán

HA KELL, AZ 
EDZŐ IS BESZÁLL 
Idén már kétszer is játékba állt az 
Aszód FC felnőtt labdarúgó-csapatát 
második éve irányító Baranyai Pál, ám 

mint mondja, nem akarja elvenni 
senkitől a helyet. A labdabiztos-

sága, az erőnléte még mindig 
példaértékű, noha felhagyott 
az aktív sportolással. 

Az egykori Vasas-nevelés a katona-
ság után az NB II-es Kecskemét játé-

kosa lett, majd focizott Csákváron, Palo-
táson, Tápiószentmártonban, Budakalászon, 
majd Maglódon fejezte be az aktív játékot. 
Nemcsak nagy, hanem kispályán is eredmé-
nyes volt: 101-szeres futsall válogatottságot 
ért el, emellett többszörös magyar bajnok. 
Aszódi munkája mellett Piliscsabán játékos 
segédedző, Maglódon pedig fi atalokkal fog-
lalkozik. Tavaly vette át a gárdát, és bár nem 
sikerült benn tartani a gárdát  a megyei má-
sodosztályban, a vezetőség úgy ítélte meg, ez 
alapvetően nem a tréner munkáján múlt. 

– Nyilván bántott,  hogy tavaly nem si-
került teljesíteni a célkitűzést. Min csú-
szott el a csapat?
– Talán azért, mert ez a fi atal csapat nem 
tudta jól kihasználni a helyzeteit, és ez 
mindig megbosszulta magát. Kellett volna 
a kapusposzton is erősíteni,  tavaly télen ez 
nem sikerült, a hálóőrünk pedig a munkája 
miatt csak a mérkőzéseket tudta vállalni, az 
edzéseket nem. A sportbéli eredményes-
ség viszont – legyen  szó bármelyik sport-
ágról – azon is múlik, az illető mennyit tud 
gyakorolni. Ám tudomásul kell venni, hogy 
a játékosok munka mellett fociznak, és jó, 
ha heti két edzést be tudnak vállalni  a hét-
végi mérkőzések mellett.  

– Mit remélsz az idei szezontól? 
– Az együttes magját sikerült egyben tar-
tanunk, és azt gondolom, hogy mára  egy-
ségesebbé vált a közösség.  Jobban jönnek 
az eredmények, bár néha  így is  rapszo-
dikus a teljesítmény. Még mindig fi atal az 
együttes, viszont ez az osztály tökéletesen 
jó a pallérozódásra. Veretlen csapatként 
van sanszunk arra, hogy az élen végez-
zünk, és visszakerüljünk a megyei máso-
dosztályba. Ehhez azonban az is kell, hogy 
a téli átigazolás során tudjunk még két-há-
rom játékost szerezni.
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