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Most már a tanulásra kell koncentrálniuk

SZALAGOT KAPTAK 
AZ ASZÓDI KÖZÉPISKOLÁSOK
November 10-én az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Általános Iskola és Kollé-
gium, november 17-én pedig a Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnáziuma, Gépé-
szeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma tartotta szalagavató ünnepségét. Az egyházi 
gimnázium tornacsarnokában tartott ünnepségen ezúttal öt osztály 147 diákjára tűz-
ték fel a közös múlt és jelen, illetve az összetartozás jelképét. Az állami gimnázium 
ezúttal is Gödöllőn, az egyetemi sportcsarnokban rendezte meg ünnepségét, ide hív-
ták és várták a fi atalok hozzátartozóit. 

Az egyházi középiskola egyik legfontosabb ese-
ménye a szokásoknak megfelelően istentiszte-
lettel kezdődött, amelyen Lőrincz Csaba gyüle-
kezeti lelkész és Novothny Dániel iskolalelkész 
szolgáltak. Igét ezúttal Dr. Szabó Lajos, az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott 
rektora hirdetett, aki azt a bibliai történetet vá-
lasztotta alapgondolatként, amikor Jézus a tanít-
ványaival egy csónakkal átkelni szándékozott a 
tavon. A Mester elaludt, ám a hirtelen támadt vi-
har miatt a tanácstalan tanítványok fölkeltették, 
hogy mentse meg őket.  Jézus lecsendesítette a 
vihart, majd föltette nekik a kérdést: Hol van a ti 
hitetek? Kissé átalakított formában ezt a kérdést 
tette föl a prédikátor is: mennyi hitre, mennyi 

erőre, és mire van szükség a ma emberének, 
hogy a rá leselkedő veszélyeket, a problémákat 
el tudja hárítani, át tudja élni, sőt, úgy tudja át-
vészelni, hogy az még jól is jöjjön neki? Jó pél-
daként Agatha Christie-t említette, akit egyszer 

arról kérdezték, hogyan gondolkodik Istenről, és 
mekkora szerepet szán neki az életében. 

(Folytatás a 8. oldalon.)

Ma már nem kérdéses, marad-e a jelenlegi helyén a zeneiskola 

ZONGORAÁTADÓ ÜNNEPSÉG 
TANÁRI KONCERTTEL 
A kormány által meghirdetett Kodály-program keretében egy nagyon szép kon-
certzongorát, valamint egy pianínót is kapott a Podmaniczky Alapfokú Művészeti 
Iskola. A hangszert október 25-én, az aszódi ének-zene oktatás indításának 60. év-
fordulója alkalmából tartott tanári hangverseny keretében vehette át hivatalosan 
dr. Magyari Zita igazgató. 

Az ünnepségen – amelyen igazi meglepetés 
volt a Csengey Gusztáv Általános Iskola ze-
neszerető pedagógusaiból és a Podmaniczky 
Alapfokú Művészeti Iskola tagjaiból verbuvált 
alkalmi kórus fellépése – részt vett Vécsey Lász-

ló országgyűlési képviselő, Eich László, a Du-
nakeszi Tankerület igazgatója és Sztán István, 
Aszód polgármestere.

Az esemény a már említett alkalmi kórus 
szereplésével kezdődött, és ez megadta az 

esemény alaphangulatát: a gyönyörűen meg-
szólaltatott, Bartók Béla által feldolgozott nép-
dalok hallatán szinte borsódzott az ember háta 
a gyönyörűségtől. 

(Folytatás a 7. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

Mi már felkészültünk
a Karácsonyra!

Várunk szeretettel! 

EBÉD  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS    

az  
Aszódi Evangélikus 

 Gimnázium  
konyhájáról

„A” és „B” menü választás 
Ára: 700 Ft / adag 

 

Telefon:  
(+36) 30 742 7972

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2018. október 18.

126/2018.(X.18.) ÖKT sz. határozat Beszá-
moló az Aranykapu Bölcsőde (2017-2018. 
nevelési-gondozási év) munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Aranykapu Bölcsőde munkájáról szóló beszámo-
lót, jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

127/2018.(X.18.) ÖKT sz. határozat 
beszámoló az Aszódi Polgármesteri 
Hivatal 2017. évi munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2017. évi fel-
adatellátásának értékelésére vonatkozó beszá-
molót megismerte, és elfogadta. 

128/2018.(X.18.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, Mély u. 1476/2, 1476/3, 1476/5, 
1476/6, 1476/8 és 1476/9 hrsz. ingatlanok 
vízvezetékének áthelyezéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy visszavonja 112/2018. (VIII.28.) 
ÖKT. sz. határozatát, melyben a szolgalmi jog 
bejegyzéséről döntött.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhatalmazza Polgármestert, hogy Aszód, 

Mély utca vízvezeték áthelyezésének tervezé-
sére és kivitelezésére 5.926.419 Ft + 1.600.133 
Ft = bruttó 7.526.552 Ft keretösszegig a DAKÖV 
Kft.-vel kössön szerződést. A fedezetet Aszód 
Város Képviselő-testületének az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) 
számú rendelete szerinti Felhalmozási tartalék 
előirányzat terhére biztosítja.

129/2018.(X.18.) ÖKT sz. határozat a 447 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingat-
lan pályázat útján történő értékesítése 
tárgyában
Aszód Város Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az alábbi táblázatban szereplő, az ön-
kormányzat üzleti vagyoni körébe tartozó in-
gatlant, nyilvános pályázat útján értékesíti az 
alábbiakban meghatározott induló áron, a ha-
tározat melléklete szerinti „Pályázati felhívás” 
tartalommal.

Ingatlan 
nyilván-

tartás

Címe Helyrajzi 
szám

Becsült 
(áfa mentes) 
piaci értéke

Beépítetlen 
terület

Kard utca 10. 447 3.720.000.-

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megbízza a polgármestert a pályázati fel-
hívás folyamatos közzétételével a következők 
szerint. Amennyiben a pályázati felhívásban 
megadott határidőig pályázat nem érkezik, 
az értékbecslés érvényességének fi gyelembe 
vételével a benyújtás határideje 30 nappal ke-
rüljön meghosszabbításra mindaddig, amíg a 
pályázati felhívásra ajánlat nem érkezik.

130/2018.(X.18.) ÖKT sz. határozat 
gépjárművásárlás Gyermekétkeztetési 
Intézmény részére
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete szükségesnek mondja ki új gépjármű 
beszerzését a Gyermekétkeztetési Intézmény 
részére.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a beérkezett ajánlatok közül a legkedve-
zőbb ajánlattal rendelkező Dacia Dokker Van 
SCe típus beszerzését mondja ki, melyhez 3 
millió Ft keretösszeget biztosít.

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a beruházáshoz szükséges költséget 
3  000 000.- Ft keretösszegben Aszód Város 
Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) szá-
mú rendelete szerinti Felhalmozási tartalék 
előirányzat terhére biztosítja.
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131/2018.(X.18.) ÖKT sz. határozat par-
koló építés a Szabadság tér 9 és a Petőfi  
Sándor utca 1 szám alatt
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szabadság tér 9. és a Petőfi  Sándor utca 1. szám 
alatti ingatlanon a parkolási gondok enyhítése 
érdekében új parkolók kialakítását mondja ki.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt 
ajánlattételi felhívás alapján kérjen be három aján-
latot vállalkozóktól a lehető legrövidebb időn belül.

Továbbá ezzel párhuzamosan kérjen az ön-
kormányzat árajánlatot közvilágítás kiépítésé-
re. A parkoló közepén kerüljön kialakításra egy 
kandeláber, valamint elektromosan tölthető 
gépjárművek számára alkalmas töltőhely. Az 
ajánlat tartalmazza a közmű előkészítést a köz-
világításra, illetve a közmű előkészítést az elekt-
romosan tölthető gépjárművek számára.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete szükség esetén soron-kívüli képviselő-tes-
tületi ülésen dönt a nyertes pályázó kiválasztá-

sáról és a parkoló építésének megkezdéséről.

132/2018.(X.18.) ÖKT sz. határozat a 
lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2018. szeptember 20-án hozott 
120.,121.,122.,123 valamint a 2018. október 4-én 
hozott 125., határozatok alapján a lejárt határ-
idejű Képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2018. október 30.  

133/2018. (X.30.) ÖKT sz. Aszód, Sza-
badság tér 9. és az Aszód, Petőfi  Sándor 
utca 1. szám alatti parkoló építés kivite-
lezőjének kiválasztásáról
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az „Aszód, Szabadság tér 9. és Aszód, Petőfi  u. 
1. szám alatt parkoló építésének tárgyában” kiírt 
meghívásos pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert hogy a 
legjobb ajánlatot tevő MGT. Kft-vel (2173 Kartal, 
Rákóczi u.2.) 20.363.220 Ft + 5.498.069 Ft ÁFA = 
25.861.289 Ft értékben a kivitelezői szerződést 
megkösse. 

3) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a beruházáshoz szükséges költséget bruttó 

20.000.000.- Ft összegig Aszód Város Képvi-
selő-testületének az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) számú ren-
delete szerinti felhalmozási kiadások „Városi par-
koló kialakítása” előirányzat terhére biztosítja.

4) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a beruházáshoz szükséges fennmara-
dó bruttó 5.861.289 Ft összeget Aszód Város 
Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) szá-
mú rendelete szerinti „felhalmozási tartalék 
előirányzat terhére biztosítja.

Nem nyert a város a belterületei utak felújítására kiírt pályázaton

A FEJLESZTÉS NEM MARAD EL, SAJÁT 
FORRÁSBÓL FEDEZIK A KÖLTSÉGEKET 
74 Pest megyei település nyert az önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejleszté-
sére kiírt pályázaton. Az állami támogatásnak köszönhetően a 7,5 milliárd forintból 
13,3 km hosszúságban épül új, szilárd burkolattal ellátott út, 100,3 km hosszúságban 
pedig a már meglévő, de rossz állapotú utak újulhatnak meg a nyertes településeken. 
Üröm az örömben, hogy városunknak ebből most egyetlen fi llér sem jutott. 

A  kormány még 2016-ban döntött arról, hogy 
2021-ig 80 milliárd célzott fejlesztési keretet biz-
tosít  Pest megyének, mivel a Közép-Magyaror-
szági Régió – tekintettel a gazdasági és egyéb 
infrasrukturális mutatókra – kevesebb európai 
uniós támogatáshoz juthat, mint az ország többi 
része. A  fejlettségi mutatókat a főváros nyomja 
meg, miközben az agglomerációs települések 
ténylegesen fejlesztésre szorulnának. A belterü-
leti utak támogatására kiírt pályázat 2018 elején 
jelent meg. Az igényelhető támogatási összege 
településenként 150 millió Ft volt. 

Az aszódi képviselő-testület 2017 őszén döntött 
arról, hogy pályázati lehetőség esetén a Tavasz, a 
Maros, a Vas Mór és a Kakashegy utca, valamint 
a József Attila köz és a Kondoros térnek a Berek 
erdő felé eső részén új aszfaltutat épít.  A Bercsé-
nyi, a Benedek (szent Imre), a Bethlen Gábor utcá-
ban  és az Iskola közben pedig részleges aszfalt-
felújítást terveztek. A  kiviteli tervek elkészültek, 
ezek alapján pályázott a város 124 millió Ft-ra.  

Nem titkolom, csalódott vagyok a döntést illető-
en. A fejlesztéseket illetően többször egyeztettem 
Szabó Istvánnal, Pest Megye Közgyűlésének elnö-

kével, aki rendszeresen jár városunkban, ismeri te-
lepülésünk gondjait, és az utakat illetően is támo-
gatásáról biztosított – mondta lapunknak Sztán 
istván polgármester. – Ugyanakkor elismerem, az 
előző évben az ipari park útjaira jelentős (132 MFt – 
a szerk megjegyzése) támogatást kaptunk, emel-
lett a belterületi utak fejlesztését is segítették 63 
millió forinttal. Ám aki ismeri Aszódot, tudja, hogy 
bőven lenne mit fejlesztenünk az utak terén is. 

A  legutóbbi közmeghallgatáson ezzel kap-
csolatban is hangzott el számadat. A város ösz-
szes útjának rendbe tétele az előzetes számítá-
sok szerint 4,5 milliárd forintot emésztene fel. 
Ez az összeg a település mintegy hároméves 
költségvetésével egyezik meg. 

Városunk első embere lapunknak elmondta, a 
tervezett fejlesztés így sem marad el, ugyanis a 
képviselő-testület már korábban úgy döntött, 
hogy nyertes pályázat híján a város saját forrás-
ból végezteti el az érintett utcák megépítését, 
illetve felújítását. De jó lett volna ezt a keretet 
másra – például újabb utcák fejlesztésére vagy 
éppen járdák építésére – fordítani. 

AJÁNDÉKOK A CIPŐSDOBOZOKBÓL
Idén ismét meghirdetésre került az Egy cipős-
doboznyi szeretet akció. A szervezők arra kérnek 
minden segítő szándékú polgárt, hogy töltse-
nek meg egy-egy cipősdobozt 1500–2000 Ft 
értékben olyan ajándékokkal vagy édességek-
kel, amelyeket saját gyermeküknek, unokájuk-

nak is szívesen adnának. Az ajándékokat tartal-
mazó dobozra szíveskedjenek ráírni, hogy az 
fi únak vagy lánynak való meglepetésekkel van 
tele. Kérés az, is hogy a dobozt ne ragasszák le, 
mert a tartalmát a szervezőknek – az előírások-
nak megfelelően – ellenőrizniük kell. 

Az ajándékokat a megszokott csatornákon 
keresztül – iskolák, egyházak – lehet december 
elejéig eljuttatni a koordináló Gondozási Köz-
pontba. Brecsók Erika, az intézmény munkatár-
sa arra azonban felhívta a fi gyelmet, mindazok, 
akik szeretnének az adományozásról igazolást 
kapni, azok mindenképpen a Falujárók úti Idő-
sek Napközi Otthonába vigyék el csomagjaikat. 

R. Z.
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Helyi élet

Az önkormányzatok ragaszkodnak a jól bevált rendszerhez

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
Bár úgy tűnik, még nincs teljes megnyugvás a szemétszállítás frontján, városunkban 
eddig alig volt érzékelhető a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt (NHKV) és a a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. közötti vita nyomán kialakult 
helyzet. Településünkön idén is volt lomtalanítás, egyetlen szemétszállítási nap sem 
maradt ki, a zöldhulladékot az október eleje óta fennálló szüneteltetést követően no-
vember 15-én elszállították. Sztán István polgármester lapunknak elmondta, Aszód 
egyelőre nem tervezi, hogy más társulásba lépjen át, az önkormányzatok vezetői ab-
ban érdekeltek, hogy a már  jól bevált rendszer működjön tovább.  

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. 116 település 
szemetét gyűjti be és kezeli, összesen 43 gép-
járművel, amik közül  az utóbbi időben több is 
üzemképtelenné vált. A kocsik átlagéletkora 16 
év.  Ahhoz, hogy az alapellátást, azaz a vegyes 
hulladék begyűjtését el lehessen látni, Örökte-
lek-völgyből minden nap 40 autónak kell kihaj-
tani a 400 gyűjtőkörzetbe. Ezek az adatok a cég 
egy korábbi nyílt napján hangzottak el. 

2018. október végén Gyenes Szilárd, a Zöld 
Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. mb. ügyvezető igaz-
gatója bejelentette,  hogy nincs tovább, for-
ráshiány miatt nem viszi el a továbbiakban a 
kommunális hulladékot sem. (A zöldhulladék 
szállítását október eleje óta szüneteltették). 
 Tájékoztatásuk szerint a cég havi mínusz 130 
millió Ft-ot „termel”, számításaik szerint a hely-
zet rendezéséhez 2,5 milliárd Ft-ra volna szük-
ség. A probléma okát abban látta, hogy a lakos-
ság a „kukaholdingnak” fi zeti a szemétszállítás 
díját, ám az nem utalja át nekik a szolgáltatás 
ellenértékét. 

Ilyen helyzetben  az államnak kell kijelölnie, 
hogy ki veszi át a cég feladatait. A kormány 

úgy döntött, a katasztrófavédelemre bízza a 
szemétszállítás megszervezését. Arról is hatá-
rozott, hogy erre a tevékenységre  26 milliárd 
forintot csoportosít át a költségvetésben. Mivel 
a katasztrófavédelem a feladathoz nem ren-
delkezik az ehhez szükséges  eszközparkkal, és 
nem talált másik szolgáltatót, a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofi t Kft-t kérte fel ideiglenesen a feladat-
ra. A szolgáltató ezt követően a katasztrófavé-
delem irányításával és felügyeletével újra kezd-
te a munkát, vagyis a kommunális és a szelektív 
hulladék begyűjtését. Ezzel szinte egyidőben 
az NHKV azonnali hatállyal visszavonta a Zöld 
Hídnak kiállított megfelelőségi véleményt, arra 
hivatkozva, hogy a cég tevékenysége nem felel 
meg az Országos Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltatási Terv (OHKT) előírásainak. Ezért a 
hulladékot szükségellátás keretében szállítják 
el október 31-től.  Az önkormányzatoknak azt 
tanácsolta, mondják fel a szerződésüket a Zöld 
Híddal, és keressenek más szolgáltatót.   Ezután 
újabb fordulat következett. Gémesi György,  a 
Zöld Híd B.I.G.G Nonprofi t Kft. tulajdonosának, 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regioná-

lis Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulásnak az elnöke – látva 
a kialakult helyzetet és a politikai szándékot - , 
úgy döntött, lemond a tisztségéről.   A társulás 
soron következő ülésén egyébként több pol-
gármester összefogva két napirendi javaslatot 
nyújtott be. Ezekben Gémesi visszahívását, il-
letve új elnök kinevezését kezdeményezték. 

A  Társulás szervezeti és működési szabályza-
ta szerint az új elnököt három hét múlva lehet 
megválasztani, addig ügyvezetőként áll a tár-
sulás élén. 

Bárki is lesz az új elnök, illetve az  új szolgál-
tató, nekünk polgármestereknek az a célunk, 
hogy minden a korábbi, jól bevált rendszer sze-
rint  működjön – nyilatkozta lapunknak Sztán 
István polgármester. – A kommunális szemét 
elszállításán túl továbbra is ragaszkodunk az évi 
egyszeri lomtalanításhoz, valamint a zöld hulla-
dék és a szelektív szemét rendszeres  elszállítá-
sához. Ez minden település, és minden lakos ér-
deke, mert csak így lehet legalább fenntartani a 
jelenlegi állapotokat. Így is rengeteget küzdünk 
az illegális szemétlerakásokkal, amik miatt a te-
lepülések az adófi zetők pénzéből kénytelenek 
erre is áldozni mások felelőtlensége, lustasága 
miatt.  Jómagam azt tudom ígérni, hogy  to-
vábbra is igyekszem a szokásos vehemenciám-
mal Aszód érdekeiért küzdeni. 

A szemétszállítás továbbra is folyamatos, no-
vember 29-én – ebben az esztendőben utolsó 
alkalommal – elviszik a zöldhulladékot is. Infor-
mációink szerint a Társulás legközelebb decem-
ber 1-jén ülésezik, ekkor választhatják meg a 
tagok az új elnököt. 

Kép és szöveg: 
R. Z. 

MÉG EGY KIS TÜRELEMRE VAN SZÜKSÉG 
SZOMBATONKÉNT A VÁROSI PIACON 

Néhány hete megkezdödőtt a Városi Piac bővítése amelynek köszönhetően 
megnövekedik a fedett eladótér, a parkoló pedig új zúzott kő réteget kap, így 
esős időben sem kell majd pocsolyákon átgázolni.

Az átalakítás természetesen jár némi kel-
lemetlenséggel, az árusok egy részét a 
fejlesztendő területről az út szélére kel-
lett átirányítani, emiítt a közlekedés és a 
parkolás is megnehezült. 

Időközben az új tetőszerkezet valameny-
nyi elemét legyártották, az már meg is ér-
kezett, így ha kitart a jó idő, van remény 
arra, hogy november végén-december 
elején már a kibővített, korszerűsített 
helyszínen történjen az  árusítás. 

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

Szabadság alatt helyettesről 
minden orvos maga gondoskodik.
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Megkezdődött a Szakorvosi Rendelőintézet energetikai korszerűsítése 

A FELÚJÍTÁS ALATT IS LESZ RENDELÉS 
Hosszú hónapokig tartó előkészítő tevékenységet követően az elmúlt hetekben az 
érdemi munka is elindult az aszódi Szakorvosi Rendelőintézetben. Az elvégzendő 
munkafolyamatokról, az építkezés menetéről és a befejezés várható időpontjáról  a 
helyszínen tartott sajtótájékoztatót november 15-én Szabó Zsolt, a hatvani térség 
képviselője, Vécsey László választókerületünk képviselője, valamint Sztán István, 
Aszód Város polgármestere. 

Szabó Zsolt, a hatvani térség országgyűlési 
képviselője a mások által is követendő össze-
fogást emelte ki, amelynek nyertese a térség 
mintegy 48 ezer polgára, akik betegség ese-
tén itt keresik a gyógyulás esélyét. A korszerű-
sítés csúszásával kapcsolatban elmondta, ezt 
részben a közbeszerzési eljárások generálták, 
de az utóbbi hónapokban tapasztalható drá-
gulás – mind az  építőnyagok árai, mind a ki-
vitelezési költségek emelkedtek – is szerepet 
játszott ebben, mivel több esetben is át kellett 

dolgozni a műszaki tartalmat. Ugyanakkor 
úgy vélekedett, mindez nem járt minőség-
romlással. A korszerűsítést követően mintegy 
50%-os csökkenést várnak a működtetési költ-
ségek esetében. A felújítás várhatóan 2019. 
szeptemberében ér véget.  

Vécsey László örömmel számolt be arról, hogy 
a hatvani kórház mellett a kistarcsai kórház is 
teljesen megújul, ugyanis az intézmény bekerült 
a kormány  által a közelmúltban indított „Egész-
séges Budapestért” egészségügyi programba. 
A kórház korszerűsítésén túl ott egy vadonatúj 
szakorvosi rendelőintézet is épül, amely jelen-
tősen megkönnyíti majd a betegellátást. 

Az energetikai korszerűsítésre kiírt európai 
uniós pályázat a lapostetős épületek megújí-
tását részesíti előnyben, ezért  nem  lehetett a 
nyeregtetős szerkezetek felúítására támogatást 
kérni. Ugyanakkor az szinte bizonyos, hogy az 

SZTK teteje nem bírná el a felhelyezendő nap-
elemeket. „A blúzra a gombot” máshonnan 
kell megszerezni – ezt már Sztán István pol-
gármester mondta. Ahhoz, hogy tetőfelújítás 
is megtörténhessen, a két honatya segítségét 
kérte. A megoldást a Központi Költségvetés 
keretéből való kormánytámogatás megszerzé-
se jelentheti. A város első embere a felújítással 
kapcsolatban elmondta, az építtetőkkel történt 
megállapodás értelmében a felújítás alatt is fo-
lyamatos lesz a rendelés, ám kisebb kénylemet-
lenségekre, költözésre azárt lehet számítani. Az 
is elhangzott, hogy a rendelő hátsó udvarában 
zúzottkővel borított 50-60 férőhelyes parkolót 
alakítanak ki annak érdekében, hogy a későb-
biekben az autósok itt, és ne a Baross utcában a 
fák alatt parkoljanak.  

Kép és szöveg: 
R. Z.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:
December 1-2.

December 15-16. 
December 24-25-26.

December 29-30.
Városi Gyógyszertár:

December 8-9. 
December 22-23.
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AKÁCTÖLGY 
SZÁRAZ TŰZIFA 

APRÍTVA 
RENDELHETŐ!

KISZÁLLLÍTÁS
RÖVID IDŐN BELÜL!

TELEFON: 
(+36) 70 381 9088

ÉPÍTÉSI TELEK 
ELADÓ

Aszódon, a város főterétől 700 méterre, 
a Szőlő utcában ápolt környezetben, ki-
fejezetten csendes, kulturált szomszédok 
mellett, szép kilátással a Galga- völgyére 
2 darab, egymás mellett lévő, déli fekvé-
sű, 700 és 1000 négyzetméteres építési 
telek csak egyben 5,8 millió Ft/db áron 
eladó. Bizonyos feltételek mellett milliós 
(akár több milliós) árengedmény lehet-
séges. A terület részben közműves és be-
kerített. Hrsz: 502/7 és 502/8.

További információk a nap bármely 
szakában telefonon:  
(+36) 70 387 4686

MÁR ÉPÜL AZ ÚJ PARKOLÓ 
A VÁROSHÁZA MELLETT 
Nincs egyszerű helyzetben az a gépkocsival érkező állampolgár, aki Aszódon a 
 Polgármesteri Hivatalban vagy a Kormányablakban szeretne ügyet intézni. A Sza-
badság téri várakozóhely Városháza felőli oldala már reggel hétkor teli van, ugyan-
is ezt a más településen dolgozó autósok egy része P+R parkolóként használja. 
A másik oldalágon sem könnyű üres várakozóhelyre lelni. Az önkormányzat nem-
régiben a Városháza felőli ágon a parkolóhelyek elé táblákat helyezett ki, amely 
arra fi gyelmeztet, hogy a hely maxiumum egy órás időtartamban áll a gépkocsive-
zető rendelkezésére. 

Mindegy bizonnyal nagyobb változást hoz az 
a fejlesztés, amely mintegy két héttel ezelőtt 
kezdődött a Szabadság téri épület belső udva-
rában, illetve a Petőfi  Sándor utca 1. szám alatti 
üres telken. A képviselő—testület úgy döntött, 
hogy itt egy korszerű, a 21. századi követelmé-
nyeknek megfelelő várakozóhelyet épít. A Pe-
tőfi  utca 3. felőli oldalon elbontják a romos tég-
lakerítést, a helyére úgynevezett gyorskerítést 
építenek. A parkoló felülete alá vízelvezetést 
építenek, maga a parkoló pedig aszfaltburkola-
tot kap, az egyes parkolóhelyeket felfestik.   Az 
autósok külön ágon hajthatnak majd be  és ki. 
A  belső udvari parkolóban 11 hely lesz, ezt ki-
zárólag a Polgármesteri Hivatal dolgozói hasz-
nálhatják. A Petőfi  utca 1. szám alatti területen 
az ügyfelek számára 32 várakozóhelyet alakí-
tanak ki. A képviselő-testület a gyors megva-
lósítás érdekében ajánlattételi meghívást tett 
közzé, amelyre három pályázót hívtak meg. A 
legolcsóbb ajánlatot a kartali MGT Kft. tette 25 
millió 862 ezer Ft értékben, így ez a cég kapta 
a munkát, amellyel 2018. december 31-ig kell 
elkészülnie. 

A parkolás egyelőre ingyenes lesz, a képvise-
lő-testület az egész városra kiterjedő parkolási 
rend tárgyalásakor dönt majd arról, hogy a 
későbbiekben fi zetőssé teszi vagy időkorlátot 
határoz meg. 

Kép és szöveg:
R. Z.

ISMÉT ÚTRA 
KÉL A MIKULÁS 

Mikulás napján az önkormányzat 
megbízásából ismét útra kél a jósá-
gos Nagyszakállú, hogy örömet sze-
rezzen a gyerekeknek. 

A Mikulás ezúttal is vállalta, hogy városunk  
összes oktatási-nevelési intézményébe el-
látogat, és némi ellenszolgáltatásért – a 
gyerekek által előadott versekért, éneke-
kért – cserébe ajándékokat osztogat.  Első-
ként a böcsődében, majd az  óvodákban,  
végül az általános iskolák alsó tagozata-
iban tesz látogatást.  Mivel valószínűsít-
hető, hogy nem lesz hó, és emiatt esetleg 
nem tudja majd kedvenc közlekedési esz-
közét használni, az önkormányzat vállalta, 
hogy megvásárolja a gyerekeknek szánt  
650 csomagot, darabonként 700 Ft-ért.  
Lesz tehát öröm a gyerekeknek, és már 
nem is olyan sokat kell várakozniuk.  

R. Z.
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(Folytatás az 1. oldalról.) A vendégeket és a 
megjelent érdeklődőket dr. Magyari Zita, a 
PAMI igazgatója köszöntötte, aki elsőként Ko-
dály Zoltán szavait idézte: „Aki boldog, énekel, 
és aki énekel, az boldog”, majd az éneklés és a 
zene fontosságát méltatta. 

A köszöntők sorát Vécsey László országgyű-
lési képviselő nyitotta meg. A honatya a Galga 
mente gazdag ének-zenei kincseit, hagyomá-
nyait méltatta, amelyek megőrzése többek 
között az aszódi művészeti iskola feladata is. 
Külön köszönte a szülőknek, hogy erre nem 
kevés időt és pénzt áldoznak, hiszen napi 
szinten kell megoldaniuk gyermekeik zeneis-
kolába történő jutását, a versenyekre történő 
elszállításukat, stb.

A zongorát hivatalosan Eich László, a Du-
nakeszi Tankerület igazgatója adta át, aki kö-
szöntőjében arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a 60 éves évforulón túl egy 30 és egy 20 éves 
jubileumot is ünnepelhetünk. Az aszódi ze-
neiskola ugyanis éppen három évtizede vált 
önállóvá, ekkor vált le a gödöllői zeneiskoláról, 
húsz évvel ezelőtt pedig fölvette a Podmanicz-
ky nevet. Külön méltatta a korábbi igazgató, 
Rónai Lajos munkásságát, aki tevékenységé-
vel megalapozta a Galga mente ének-zenei 
oktatását, és a jelenleg folyó komoly szakmai 
munkát. Azt is kiemelte, a tankerülen belül az 
aszódi zeneiskolára úgy tekintenek, mint az 
egyik legfontosabb zászlóshajóra. 

Az utóbbi évtizedek legfontosabb történése-
iről, eredményeiről, maga a címzetes igazgató 
Rónai Lajos beszélt. Ha csak a számadatokat 
tekintjük, akkor is imponálóak az eredmények: 
a kezdeti egy telephely helyett ma tizenkettő 

működik. A pedgóguslétszám az akkori 6 főről 
36-ra emelkedett. A szervezett ének-zenei ok-
tatásban részt vevő gyermekek száma 100-ról 
580 főre nőtt. És ekkor még nem beszéltünk 
arról a sok-sok zenei tehetségről, aki itt szerez-
te meg az alapokat, és ma az ország ének-zene 
kutúráját gazdagítja. 

A Yamaha koncertzongorát állami pénzből, 
a Kormány által indított Kodály-program kere-
tében vásárolhatta meg a Dunakeszi Tankerü-
let. Ebből a hangszerfejlesztésből egyébként 
nemcsak az aszódi, hanem minden alapfokú 

művészeti iskola részesült. Magát a hangszert 
dr. Báll Dávid zongoraművész szólaltatta meg, 
aki két Debussy- művet játszott rajta. Természe-
tesen az este folyamán nemcsak ez a hangszer 
játszott főszerepet, hiszen az ünnepség tanári 
koncerttel folytatódott, így a többi tanszak 
hangszerei is „szót kaptak”. 

Az esemény zárása előtt Sztán István polgár-
mester gratulált a koncerthez, megköszönte 
a zongorát, majd elmondta, ma már nem kér-
dés, hogy a zeneiskola továbbra is a jelenlegi 
helyén maradjon. Köztudott, hogy a Podma-
niczky Alapfokú Művészeti Iskola működte-
tése ma már nem az önkormányzat, hanem 
a Dunakeszi Tankerület feladata, ugyanakkor 
maga az épület önkormányzati tulajdonú. 
Korábban szóba került, hogy az intézményt a 
képviselő-testület helyszűke miatt költöztesse 
máshová, ám később az a döntés született, 
hogy az önkormányzat állami támogatásból 
a volt Tüdőgondozó Intézet épületét felhasz-
nálva, azt kibővítve építsen egy új közösségi 
házat, amelynek a közel háromszáz férőhelyes 
nagyterme többek között komolyzenei nagy-
koncertek befogadását is lehetővé tenné. Erre 
a tanulmányterv elkészült – ezt a szeptemberi 
közmeghallgatás résztvevői kivetítve is láthat-
ták –, most a támogatás elnyeréséért lobbizik 
a város vezetése. 

A koncert a már említett alkalmi kórus éneké-
vel zárult. A felcsendülő két dallal azokra a ze-
nepedagógosukra is emlékeztek, akik ma már 
nem lehetnek közöttünk. 

Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

Ma már nem kérdéses, marad-e a jelenlegi helyén a zeneiskola 

ZONGORAÁTADÓ ÜNNEPSÉG 
TANÁRI KONCERTTEL

KARÁCSONYI VÁSÁR 
NÉMET KAPCSOLATTAL 

December 7-én, pénteken 15 órától ismét karácsonyi vásár kezdődik Aszód fő-
terén. Információink szerint az árusok között idén is több intézmény, illetve 
civil szervezet vesz részt azért, hogy a munkatársaik által készített kézműves 
termékek eladásából az általuk képviselt szervezetet gazdagítsák, illetve jóté-
kony célokra fordítsák. Idén is lesz lehetőség például tartós élelmiszerek ado-
mányozására, így aki ezzel szeretne segíteni a rászorultaknak, bátran hozza 
magával a felajánlásra szánt terméket. 

Német testvérvárosunkban, Obernburgban ebben az időpontban szintén karácsonyi vásárt 
tartanak, amelyen egy korábbi megállapodás értelmében Aszód is szerepet vállal. Városunk 
küldöttsége – a költségeket az Aszód Városért Alapítvány állja – nemcsak árusít majd ma-
gyar fi nomságokat, hanem jó hazai étket is főz, megkínálva a derék német polgárokat. Az 
eladásokból befolyó összeget az obernburgi óvoda javára ajánlja fel városunk. A tervek szerint 
18.30-kor a két település polgármestere internetes kapcsolat segítségével köszönti egymást 
és a polgárokat. A térre helyezett kivetítő segítségével pedig bárki bekukkanthat az obern-
burgi vásár hangulatába. 

R. Z.
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(Folytatás az 1. oldalról.) Az idősödő krimiíró azt 
felelte: lehet, hogy ki fognak nevetni, de amikor 
igazán bajban vagyok, mindig elmondok egy 
kis imát. És higgyék el, mindig kapok valami 
választ Istentől. Lehet, hogy csak egy kicsi jelet, 
de ez a kis semmiség mindig ott van az életem-
ben”. Ezt a „kis semmiséget” ajánlotta a prédi-
kátor a diákoknak is: amikor úgy érzik, elakadt 
az életük, lapozzanak a Bibliába, és megtalálják 
benne a megfelelő választ.

Az ünnepség jelképe ezúttal a tűz volt. Ez kö-
szönt vissza a tornacsarnok díszeiben, amelyeket 
Zámbó Éva tanárnő álmodott meg, és a tűz szó 
köré fűzte beszédét Veizer Valéria, az intézmény 
igazgatója is. Maga a szó egyszerre jelentheti a 
lelkesedés lángját, és a szalaghoz kapcsolódó 
igét, amikor is a végzős tanuló megkapja a kis 

jelképet az őt búcsúztató diáktól. Ez a kis mozza-
nat, a szalagtűzés és az azt követő ölelés és kéz-
fogás pedig még nem a búcsút jelenti, hanem a 
köztük létrejött egységet. A 12. osztályosoknak 
a szalagot ajánlotta a fi gyelmükbe, amelynek 
egyik szárán az EGA felirat szerepel, amely ma-
gát az intézményt jelenti. A másik száron pedig 
az oly fontos két évszám szerepel: a diákká foga-
dás, illetve a tanulói jogviszony megszűnésének 
időpontja. A két évszám közötti időszak az össze-
kovácsolódás, a közösséggé válás ideje. 

Az igazgató végezetül azt a mondatot ajánlot-
ta a végzősök fi gyelmébe, amelyik minden nap 
elhangzik az iskolában: Erős vár a mi Istenünk! 

Az első szalagot Veizer Valéria kapta a 11. osz-
tályosoktól, majd az osztályok egymás után so-
rakoztak föl, hogy rájuk kerüljön a hőn áhított 

jelkép. Az  egyes osztályok felvonulása közben 
hangoztak el a a köszöntő beszédek. A 11. osz-
tály nevében Bardóczky Eszter beszélt, a 12. 
osztályosok nevében pedig Odler Janka szólt. 

A  közönség az ünnepség során nagyszerű 
produkcióknak is tapsolhatott, például a Csor-
dás Péter és Kapuszta Dominik alkotta duó-
nak, akik Bartók Béla Este a székelyeknél című 
művét játszották el hegedűn és gitáron, illetve 
az iskola énekkarának, amelynek tagjai Sza-
bó Andrásné vezényletével és zenei kísérettel 
a Miatyánkot énekelték el szuahéli nyelven. 
Az  ünnepség első része a Himnusz közös elé-
neklésével ért véget. 

A szünetet követően a végzős diákok keringői 
és osztálytáncai következtek, végül a diákok a 
szüleikkel táncolhattak. 

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnázi-
uma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiu-
ma ezúttal is öt végzős osztályának rendezett 
szalagavató ünnepséget november 17-én 
a Szent István Egyetem Sportcsarnokában. 
Az eseményen részt vett Sztán István, Aszód 
Város polgármestere is. Az iskola zászlójának 
behozatalát és nemzeti imánk, a Himnusz elé-
neklését követően Némethné Holló Krisztina 
igazgató mondott ünnepi beszédet. Ebben 
többek között egy ókori bölcs szavait idézte, 
aki a következőket mondta: „Élj minden nap 
úgy, mintha az utolsó napod volna, de tanulj 
úgy, mintha örökké élnél!” A bölcs szerint te-

Szalagavatók az aszódi középiskolákban

CÉLEGYENESBEN A VÉGZŐS DIÁKOK
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hát a tanulás örök feladat, amit lelkük mélyén 
a diákok is tudnak, de úgy gondolják, ennek 
a feladatnak elég holnap nekikezdeni. Mindig 
holnap. 

A  gimnázium vezetője elárulta: kicsit mindig 
elfogult a diákjaival szemben, mert úgy érzi, 
valamennyien ugyanabba a fészekaljba tartoz-
nak, és a sikereik vagy éppen a kudarcaik az övé 
is, egyben a tanári karé is. 

Holló Krisztina szólt a szülőkhöz is, akik joggal 
lehetnek büszkék a fi aik, lányaik által eddig meg-
tett útra. Azt kívánta nekik, hogy gyermekeik a 
sok gondoskodást, szeretetet és anyagi áldoza-
tot kitartó tanulással, jó vizsgaeredményekkel és 
sikerekben gazdag életükkel igazolják. 

 Az  igazgatói köszöntő után a szalagtűző 
osztályok nevében Németh Kamilla (12.F) 
mondta el gondolatait, majd a búcsúztató 
osztályok műsora következett, amelyben 
többek között Csokonai Vitéz Mihály, Dsida 
Jenő, Hamvas Béla, Jékely Zoltán, Radnóti 
Miklós, Szabó Lőrinc és Vörösmarty Mihály 
gondolatai hangzottak el. A végzős osztályok 
nevében Agócs Fanni (12. B) mondott beszé-
det. Az  est legünnepélyesebb része termé-
szetesen a szalagtűzés volt. A 11. osztályosok 
először Sztán István polgámesterre és az is-
kola vezetőire tűzték fel a kék színű jelképet, 

majd a végzős osztályok vonultak fel a pódi-
umra, hogy rájuk kerüljön a szalag. Ezt követ-
te az osztályok tanulóinak közös keringője, a 
szülőkkkel való közös tánc és a fotózás. Rövid 
szünet után a végzős osztályok mutatták be 
az erre az alkalomra betanult produkciójukat, 
amely humorban is bővelkedett. Ezt követő-
en a szülők, hozzátartozók hazafelé indultak, 
a fi atalok további programja pedig a közös 
„After party” volt. 

Rácz Zoltán
EGA fotók: dr. Roncz Béla 

PSG fotók: Rácz Zoltán

Pályaorientációs nap a Csengey iskolában 

A SZÜLŐK NÉPSZERŰSÍTETTÉK 
A HIVATÁSUKAT 
Rövidesen a nyolcadik osztályosoknak is dönteniük kell, hol folytatják a tanulmá-
nyaikat, és mit tanulnak majd. Az ő választásukat szerették volna  megkönnyíteni 
a Csengey iskolában rendezett  pályaorientációs nappal. A programot a szomba-
ton tartott munkanapra tette az iskola vezetése, hogy valamivel könnyebb legyen a 
gyerekeknek a megkurtított hétvégén regenerálódniuk. 

A rendezvényen ezúttal nem csupán a környék-
beli középiskolák igazgatói adtak tájékoztatást a 
végzősöknek intézményükről, hanem a szülők is 
igyekeztek változatossá tenni ezt a napot. Több, 
mint 50-en jelentkeztek, hogy szívesen bemu-
tatnák a hivatásukat.  Így a Rákóczi utcában – a 
teljesség igénye nélkül – a gyerekek a rendőr, a 
tűzoltó, az orvos és a védőnő munkájába nyer-

hettek betekintést, a Csengey iskolai épületben 
pedig talajkutató , hangmérnök, katona és asz-
talos mester tartott előadást az osztályoknak. A 
különböző korosztályú tanulók nem ismertetést 
hallhattak, hanem néhány eszközt,  berendezést 
is megnézhettek, illetve kipróbálhattak. Monda-
ni sem kell, mekkora sikere volt például a tűzol-
tók által használt eszközöknek, a hangmérnö 

hangfelvevő berendezésének, amely a felvett 
hangot különféle eff ektusokkal teljesen elvál-
toztatta, így a beszélő például az Alwin és a mó-
kusok című fi lmből ismert hangon szólalt meg. 
Ráadásul ezt a gyerekek ki is póbálhatták.  Az 
asztalos mester a szerszámok fejlődését is meg-
mutatta: elvitte azokat a szerszámokat, amiket 
fi atal korában használt, és azokat a berendezé-
seket is, amikkel mostanában dolgozik.  

A Csengey Gusztáv Általános Iskola vezetése 
ezúton is köszöni a segítő szülőknek, hogy él-
ményekben gazdag délelőttöt állítottak össze a 
diákok számára. 

R. Z. 
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FELAVATTÁK WASS ALBERT SZOBRÁT 
VÁROSUNKBAN 
Wass Albert erdélyi születésű magyar írónak eddig mintegy 230 helyen állítottak 
emléket szobor vagy dombormű formájában. A listához immáron Aszód is csat-
lakozott.  November 3-án szép, egyben megható ünnepség keretében leplezte le 
 Babusa János szobrászművész alkotását dr. Papp Lajos szívsebész professzor, a 
rendezvény fővédnöke, valamint Tukora János, a szoborállítás kezdeményezője.

Az ünnepség a magyar és a székely himnusz 
közös eléneklésével kezdődött, majd Tukora Já-
nos, a szobor állításának elindítója és Dr. Papp 
Lajos szívsebészprofesszor, az avatás fővéd-
nöke közösen leplezte le Babusa János Mind-
szenty-díjas szobrászművész alkotását. 

A vendégeket Vargáné Marsal Ágnes, a Tarr 
Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány képvise-
letében köszöntötte, majd röviden összefoglal-
ta az elképzelés megszületése és megvalósítása 
között eltelt hét esztendő történéseit. Mivel az 
Aszódi Wass Albert Baráti Társaság nem vált 
civil szervezetté, az Alapítvány vállalta fel a 
pályázat benyújtását, a jogi és pénzügyi kere-
tek biztosítását, valamint a kulturális háttér-
munka és a koordinálási feladatok elvégzését. 
A Nemzeti Kulturális Alapnak a szoborállításra 
nyújtott összege civil támogatók adományaival 
egészült ki. 

Vargáné Marsal Ágnes megemlékezett  azok-
ról az aszódi katonákról is, akik 1944 őszén az 1. 
budapesti gyalogezred tagjaiként a tordai csa-
tába indultak, és ott életüket és szabdságukat 
áldozták a hazáért. Parancsnokuk Vitéz Dálnoki 

Veress Lajos volt, csakúgy, mint a szintén ka-
tona írónak, aki ezeknek a derék embereknek 

regényeiben állított emléket. Az ünnepségen a 
nevük is elhangzott: Rechtzügel Árpád, Csobán 
Pál, Kovácsik János, Lipták István és Masznyik 
Márton. 

A beszélőksorát Dr. Papp Lajos szívsebész pro-
fesszor nyitotta meg, aki Wass Albert irányt mu-
tató szellemi hagyatékából állította össze gon-
dolatébresztő köszöntőjét. Szalay-Bobrovniczky 
Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitká-

ra az író egy idézetével kezdte avató beszédét: 
„Afél világot is bejárhatod, más ember földjén 
testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi 
lombot, ha nemzetedről megfeledkezel.”A he-
lyettes államtitkár az ünnepségen Wass Albert 
munkásságát méltatva emelte ki, hogy az író 
Magyaroszágon elfoglalta az őt megillető he-
lyet. Történészként kijelentette, hogy az író sze-
mélyét ért igaztalan vádak teljesen alaptalanok. 
„Wass Albert neve egyet jelent a hazaszeretettel 

!

SZÁRAZÉLELMISZER ADOMÁNYT 
gyűjtünk az aszódi nehéz körülmények közt élő családok számára.

Időpont, helyszín: 
2018. december 7-én, pénteken, az Adventi vásáron  

(Aszód, Szabadság tér, Podmaniczky Júlia Nőegylet standja)

A vásár után az adományokat az Aszódi Kistérségi Gondozási Központba visszük és átadjuk az 
intézményvezető számára, hogy a rászoruló családoknak eljuttassák a Karácsonyi Ünnepek előtt. 

Az adománygyűjtést a Podmaniczky Júlia Nőegylet munkatársai önkéntes alapon, 
 szeretetszolgálatban fogják végezni.

FELHÍVÁS
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és a patriotizmussal.” Abban bízva zárta beszé-
dét, hogy az író életműve és kiállása a magyar-
ságért itt, Aszódon is összeköti az embereket.

Dr. Ragány Misa, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma főosztályvezetője arról beszélt, 
hogy hajlamosak vagyunk méricskélni, össze-
hasonlítani egymással összehasonlíthatatlan 
dolgokat. Így van ez Wass Albert munkásságát 
illetően is: „Érveket sorakoztatnak mind az írót 
kedvelők, mind a műveit elutasítók. A vitákba 
természetesen be lehet szállni és bele lehet 
szólni. Pedig egy író nem attól lesz nagy, ha bi-
zonygatják azt, hanem attól, ha a műveit olvas-
sák, olvassák és olvassák.”

Vécsey László, térségünk országgyűlési képvi-
selője egy olyan székely legénykéhez hasonlította 
az írót, aki egy pünkösdi napon elindult megke-
resni az igaz utat a világban és az emberek között. 
Nagyapjától sem hamuba sült pogácsát, sem teli 
tarisznyát  nem kapott. De vitt helyette jóindula-
tot az emberek iránt és megértést a világ dolga-
ival szemben. Útja végén, a végső elszámolásnál 
minden bizonnyal boldog, sikeres szépíróként te-
kinthetett volna életére, ha az a nagyvilág Erdély 
és Magyarország maradhatott volna számára. 

Sztán István, városunk polgármestere köszö-
netet mondott a Kormánynak és az EMMI-nek, 
hogy anyagilag támogatta a szobor megvaló-
sítását. Megköszönte a helyi FIDESZ szervezet 
képviselőinek az ezzel kapcsolatos előterjesz-
tést, illetve képviselő-társainak, hogy dönté-
sükkel helyet biztosítottak a szobornak. Mint 
fogalmazott, reméli, hogy a Tarr Gábor Oktatási 
és Kulturális Alapítvány és az Aszódi Wass Al-
bert Baráti Társaság jó gazdája lesz a parknak, a 
város polgáraitól pedig azt kérte, vigyázzanak a 
település újabb értékére. 

– Amikor Wass Albert neve felmerült Aszó-
don, a hírnek elég sokféle visszhangja volt – 
osztotta meg gondolatait a szép számú közön-
séggel Frajna Miklós nyugalmazott gimnáziumi 
igazgató, az Aszódi Wass Albert Baráti Társaság 
elnöke. „Mi magyarok, már csak ilyenek va-
gyunk, nekünk Kossuth Lajos sem volt elég ma-
gyar. Én azonban hálás vagyok az írónak, mert 
visszaadta nekem Erdélyt. Jó szívvel és hálával 
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik képesek voltak végigvinni ezt a tervet, és 
mindazoknak, akik szóval, tettekkel, anyagiak-
kal segítettek ebben.  Két nevet mindenképpen 

szeretnék kimelni: Szovics Pálét, aki már nem 
érhette meg ezt az ünnepséget, és Tukora Já-
nosét, aki mindvégig állhatatosan kitartott az 
elképzelése mellett.”

A műalkotás készítőjének, Babusa János szob-
rászművésznek a munkásságát Millisits Máté, 
a Hatvany Lajos Múzeum művészettörténésze 
méltatta. Az író Üzenet haza című versének – 
melyet Antal Ádám előadásában a jelenlévők 
is meghallgathattak – visszatérő gondolatára 
– „a kő marad” – utalva úgy fogalmazott, hogy 
a sziklaformájú kőtömbön álló kőszobor Wass 
Albert alkotói állhatatosságát szimbolizálja. 

A szoboravató az író szobrának megkoszorú-
zásával, gyertyagyújtással, majd a Szózat elé-
neklésével ért véget. Az ünnepség nagyszerű 
színvonalát a már említett Antal Ádám mellett 
Szabó Rózsa szavalata, Kakucs Katalin csodá-
latosan előadott népdalai és Remenár László 
furulyajátéka emelték. A Történelmi Vitézi Rend 
gödöllői díszegysége pedig mindvégig őrt állt a 
székely történelmi zászlókkal az író tiszteletére.

Kép és szöveg:
R. Z.

A Podmaniczky Júlia Nőegylet kirándulása ősszel Erdélyben

HÁZSONGÁRD – TOROCKÓ – VÁLASZÚT
A közel 10 éve működő Podmaniczky Júlia Nőegylet tagjainak régi vágya teljesült 
2018 őszén. Hosszú évek óta tervezgettük, hogy egy közösségépítő kirándulás kap-
csán szeretnénk méltóképpen emlékezni a szervezet névadójára, Podmaniczky 
Júlia írónőre és férjére Jósika Miklós íróra Kolozsváron a Házsongárdi temetőben. 

A kirándulás első állomása Nagyvárad volt, ahol 
néhány órába sűrítve megtekintettük a város 
magyar történelmi nevezetességeit. Nagyvá-
rad bámulatba ejtő hangulata máris eldöntötte 
bennünk, hogy amire első körben nem jutott 
időnk, az felkerül a bakancslistánkra és a kö-
vetkező évben folytatjuk az erdélyi magyar tör-
ténelmi nevezetességek megtekintését. Késő 
éjjel értünk szálláshelyünkre, Torockóra. A helyi 
vendégszeretet és a fi nom helyi ételek kellemes 
és maradandó emléket nyújtottak számunkra.

Kolozsváron a Házsongárdi temetőben meg-
kerestük a Jósika házaspár sírját. Miután Pod-

ma  niczky Júlia írónő életéről elhangzott né-
hány gondolat Szilágyi Zita részéről, Kovács 
Ferencné Erzsike – a hely szellemiségéhez il-
lően – szavalni kezdett egy Áprily Lajos verset. 
A temető csendjében szinte megelevenedett e 
szellemdús írónő karaktere, az áldozatos és ki-
tartó feleség, a hűséges társ alakja, aki az 1849. 
augusztus 13-ai világosi fegyverletételt követő-
en hazáját elhagyni kényszerült. Jósika Samu 
saját költségén Kolozsvárra hozatta a drezdai 
sírkertből az írópár hamvait és 1894. április 25-
én elhelyeztette a Házsongárdi temetőben.

Mécseseket gyújtottunk és elhelyeztük a 
Nőegylet nemzeti szalaggal átfont koszorúját. 

A Nőegylet tagjai egyénileg már többször felke-
resték az aszódi bárónő kolozsvári nyughelyét, 
de így együttesen a szervezet képviseletében 
most először sikerült eljutni. Lélekben velünk 
voltak azok a nőegylettagok is, akik most csalá-
di és egyéb okok miatt nem tudtak eljönni. 

Kirándulásunkat Kolozsvár nevezetességeinek 
megtekintésével folytattuk. Tovább menve Vá-
laszúton a nemrégiben elkészült Kallós Zoltán Mú-
zeumban Kallós Zoltán felbecsülhetetlen értékű 
néprajzi gyűjteményét tekintettük meg. Megható 
volt látni a román többségű településen a válaszúti 
bentlakásos magyar kollégiumot, ahol folyik a ma-
gyar néptánc és egyéb oktatás, viszont annál szo-
morúbb látvány volt látni a Bánff y kastély méltat-
lan pusztulását, amiben Wass Albert író is született.

Tapasztalataink megértették velünk, hogy mi-
lyen fontos a szülőföldön maradás pénzügyi tá-
mogatása, az erdélyi magyar kulturális értékek 
megőrzése és védelme. 

Szilágyi Zita Mária
Podmaniczky Júlia Nőegylet Elnöke

IDÉN IS ADVENTI KOSZORÚ DÍSZÍTI A FŐTERET 

Idén ismét  gyönyörködhetünk majd adventi koszorúban a város főterén.  Az összeállításához 
szükséges nyersanyagok költségét ezúttal is  szponzorok biztosítják, a koszorút pedig  a Deák 
Ferenc utcai virágbolt munkatársai állítják majd össze.  A gyertyagyújtásra ezúttal december 
2-án 15 órakor  ökumenikus istentisztelet keretében kerül  sor. 

R. Z.



ASZÓDI TÜKÖR12

2018. november

AVKK



ASZÓDI TÜKÖR 13

2018. november

Óvodai élet

Napsugár óvoda

„SZÁZ LIBA EGY SORBA…”
Az elmúlt időszakban is igyekeztünk sok színes eseményt biztosítani óvodásaink 
számára. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így néhány szabadtériprogramot is tud-
tunk szervezni.

Udvari nagytakarítással gondoskodtunk arról, 
hogy megszépüljön környezetünk a szorgos kis 
kezek által. Ezen a napon kislapáttal és kisvö-
dörrel érkeztek a gyerekek, melynek eredmé-
nyeképpen a falevelek egy részét összegyűj-

töttük, a másik részét pedig sok mókás játékra 
használtuk fel.

A hagyományosan megrendezésre kerülő 
„Napsugár-hét” minden napja tartogatott ér-
dekes tevékenységeket:

A hét elején a nagycsoportosok bérletes előa-
dáson vettek részt a gödöllői Művészetek Háza 
szervezésében. A következő napokban a mozgá-
sé, a játéké volt a főszerep. Kiemelt eseményként 
a Répa c. mese dramatizálását említhetjük meg, 
amelynek során az óvó nénik, dajka nénik kedves 
mesealakokká változtak át. A színes előadásmó-
dot a gyerekek tágra nyílt szemekkel nézték, de 
talán mi felnőttek is ezt a napot élveztük a leg-
jobban. A hét zárásaként kiürült az óvoda épüle-
te,hiszen minden csoport hátizsákot ragadott és 
kirándulni ment a közeli játszótérre. 

A Népmese Világnapja is méltóképpen 
megünneplésre került, amelynek alkalmából 
könyvtárlátogatáson vettünk részt illetve házi 
mozit szerveztünk.  A fi lmnézés hangulatát fo-
kozta az elmaradhatatlan pattogatott kukorica. 

Ebben az évben is megrendezésre került a Már-
ton-napi felvonulás, közös programként a Szivár-
vány Tagóvodával. Büszkén vitték az apró kezek a 
saját készítésű lámpásokat, melyeknek szeretetet 
szimbolizáló fényei bevilágították a város főterét.A 
nagyszámú közönségnek a Maci csoport kedves-
kedett egy kis műsorral. A rendezvény végén a jó-
cselekedet fényei mindenkit hazakísértek.

Ezzel a jeles nappal óvodánkban elkezdődött 
az adventi ünnepkörre való ráhangolódás.

Péter Ilona
óvodapedagógus

Szivárvány óvoda

SZIVÁRVÁNYOS TÖK JÓ NAP
,,SZIVÁRVÁNYOS TÖK JÓ NAPOT” tartottunk, idén is óvodánkban október közepén. 
Ezen a héten, egész nyáron, napon sütkérezett, szép nagyra hízott tököket gyűj-
töttek a gyerekek szüleik segítségével, amivel a hét folyamán különféle játékokat 
játszhattak: tök-piacoztunk, tök-cipelő, tök-ugráló, tök-gurító versenyeket rendez-
tünk a délelőtt folyamán, majd tökfaragó délutánnal zártuk a tökös játékok sorát. 

Aki szeret kiszakadni egy kicsit a hétközna-
pokból, a tökfaragást kreatív, jópofa dolog-
nak tartja és ideje is engedte eljött, hogy egy 
kellemes délutánt töltsön el jó hangulatban 

gyermekével, szülőtársaival. Nagy örömünkre 
sokan gyűltünk össze, két helyiségben folyt 
a lázas munka. Ötletesebbnél ötletesebb kre-
ációk születtek, miközben kertészpecsenyét 

falatozgathattak. (,,kertészpecsenyének a sült 
tököt csúfolja a szegény ember”- Móra Ferenc) 
Végezetül a töklámpásokkal megvilágított ud-
varon közös játékkal zártuk a napot. Köszönet 
a részvételért, a tök adományokért a szülőknek, 
valamint a szalmabálákért ,,lovas” Tominak, a 
lakótelepi virágboltnak, a jászberényi Simon 
Virágkertészetnek az udvari dekorációban fel-
használt virágokért. Tök jó buli volt, várunk 
benneteket jövőre is!

Kenessey Erika
Óvodapedagógus

Fotó: Nyíryné Gazdik Andrea
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Beszélgetés Kassa Szabolcs világbajnok erőemelővel 

A MOZGÁS, A RENDSZERESSÉG AZ ÉLET 
MÁS TERÜLETEIN IS KAMATOZIK
El tudnák Önök képzelni úgy a mindennapjaikat, hogy a napszak valamelyik órájá-
ban akkora súlyokat kellene emelgetniük, amely túlesik a testük komfortzónáján? 
Jómagam is csak elképzeltem, amikor Kassa Szabolcs világbajnokkal, világ- és eu-
rópai csúcstartóval beszélgettem, hogy odaállok a súly elé, és az általam teljesíthe-
tőnek gondolt 50 kg helyett 70-75 kg-mal akarok megbirkózni. Természetesen nem 
tettem meg. Szabolcs viszont minden nap ezt végzi. Ugyanis hiszi és vallja, hogy 
ahol most tart, annak is köszönhető, hogy mindig a testének a komfortzónáján felül 
edzett.

– Szabolcs, mekkora súlyt tudsz megemel-
ni?
– 235-öt tudok felhúzni, 175,5 kg-mal guggol-
tam, ez lett világ- és európai rekord a súlycsopor-
tomban [beszélgetőtársam a 70 kg-osok között 
versenyzett eddig – a szerk. megjegyzése]. A fekve 
nyomás nekem gyengébben megy, talán a mel-
lizmom nem annyira erős, általában 115 és 140 
kg közötti súly, amivel megbirkózok. Természe-
tesen mindez nem egyik napról a másikra ment, 
17 év kemény edzésmunka van benne. 

– Miért ezt a sportágat választottad? 
– Nagyon vékony dongájú srác voltam, és ez 
zavart. 15 éves koromban mindössze 45 kg-
ot nyomtam. Elhatároztam, hogy változtatok 
ezen, és fölszedek némi izomtömeget. Lemen-
tem az edzőterembe, ahol Szecsei Szilárd vett 
a szárnyai alá. Hamar észrevette, hogy a testtö-
megemhez képest nagy súlyokat vagyok képes 
megemelni. Ő vitt először erőemelő versenyek-
re is, ahol a korcsoportomban szinte mindig do-
bogós helyeken végeztem, többek között juni-
or országos bajnok lettem fekvenyomásban és 
erőemelésben. Egy idő után pedig választás elé 
kerültem, mivel a Magyar Országos Erőemelő 
Szövetség elnöke, Rónaszéki András szerette 
volna, ha a továbbiakban nála versenyzek. Ez 

nagyon nagy lehetőség volt, Csakhogy ez már 
az érettségi környékére esett, és én inkább 
a tanulást választottam. Mérnökasszisztens-
nek tanultam, majd egy biztosítótársaságnál 
helyezkedtem el. Hat évig dolgoztam ott. Jól 
ment a sorom, remekül kerestem, de mégsem 
éreztem jól magam abban a közegben, hívtak 
a súlyok. Úgyhogy a munkám mellett 2013-ban 
személyi edző képesítést szereztem, és azóta 
ezen a területen dolgozok. Kezdetben Buda-
pesten edzősködtem, néhány éve állok a saját 
lábamon, és edzőtermet üzemeltetek. 

– Említetted, hogy a testsúlyodhoz képest 
nagy terhelést tudsz elviselni. Miben rejlik a 
titkod? 
– Ebben szerepet játszhat a genetikai felépí-
tésem, emellett én mindig a komfortzónámon 
felül edzettem. A szervezetem egy idő után 
valószínűleg alkalmazkodott ehhez. Ezt úgy 
kell érteni, hogy mindig úgy indultam neki az 
aznapi edzésnek, hogy mindenképpen többet 
teljesítek, mint korábban. 

– Nem féltél attól, hogy túlterheled a szerve-
zed, és megsérülsz emiatt? 
– Tulajdonképpen elkerültek a sérülések, 
mindössze kétszer kellett húzódás miatt ki-

hagynom egy-egy hetet. Azt azonban eláru-
lom, ebben szerepe lehet annak is, hogy men-
tálisan is rákészülök az edzéseimre. Nem szabad 
levinni a terembe az egyéb problémákat, ott és 
akkor kizárólag az elvégzendő feladatra szabad 
koncentrálni. 

– Említetted, hogy 2013 óta gyakorlatilag 
ezzel a sportággal foglalkozol, illetve ebből 
élsz. Hogyan telik egy napod? 
– Minden nap 5.15-kor kelek. Megreggelizem, 
ez rendszerint négy tojásból készített sültet 
jelent, amihez természetesen nem eszek szén-
hidrátot. Hatkor már a teremben vagyok, ekkor 
jönnek az első vendégek, akik munka előtt edze-
nek. Gyakorlatilag délig nincs megállás. Ekkor 
van két óra szünet, ezalatt ebédelek meg én is, 
illetve elvégzem az ügyes-bajos teendőimet. 14 
órakor újra nyitok, és 21 óráig megy tovább a 
nagyüzem. 

– Azon tűnődöm, hogy ilyen tempó mellett 
magadra mikor jut idő. Mikor edzel? 
– Általában a pihenőidőszak alatt, de elő-
fordul, hogy reggel vagy éppen este. Az idő-
pontnak nincs túlságosan nagy jelentősége, 
a rendszerességnek annál inkább. Bizony 
azt kell mondanom, ha lett volna elegendő 
időm a versenyekre felkészülni, a mostani 
teljesítményem többszörösét tudtam volna 
kihozni magamból. Bár az is igaz, hogy eny-
nyi versenyt anyagilag nem is tudtam volna 
megfi nanszírozni magamnak. Idén nyolc al-
kalommal indultam különböző megmérette-
téseken, és ez nagyjából mintegy 1 millió 200 
ezer Ft-omba került. 

– Akkor sem jön ebből semmi vissza, ha győ-
zöl? 
– Magyarországon ebben a sportágban nincs 
versenydíjazás, kizárólag a dicsőség az, amit el 
tudsz érni. Európa több államában más a hely-
zet, nemrég kiszámoltam, az elért eredménye-
immel másutt 30-50 ezer eurót tudtam volna 
megkeresni. 

– Mi a legdrágább tétel a felkészülés során? 
– Természetesen az étkezés, amire a felkészü-
lés során nagyon oda kell fi gyelni, különösen a 
versenyt megelőző néhány napon. Jómagam 
a mínusz 70 kg-ban versenyeztem eddig, ezt 
diéta nélkül nem igazán tudom elérni. Mindez 
a gyakorlatban úgy működik, hogy a köztes 
időszakban tartanom kell a súlyt, a mérlegelés 
előtt fogynom kell, utána pedig visszaszed-
nem a kalóriát, ekkor jöhet hirtelen a szénhid-
rátban és fehérjében gazdag étel: rizs, húsok, 
banán, csoki, tojás, kenyér, zsömle. Akár négy 
kilogramm is rám jön a mérlegelést követően, 
amiből a versenyen rögtön lemegy 2-3 kg. Nem 



ASZÓDI TÜKÖR 15

2018. november

könnyű ez a liftezés, a közeljövőben valószínű-
leg magasabb súlycsoportban indulok majd. 

– Edzőtermet üzemeltetsz, rengeteg ember-
rel találkozol itt. Mik a tapasztalataid? Töb-
ben járnak le, mint korábban? Behatárolható, 
milyen rétegből jönnek? 
– Teljesen vegyes a kép, de az elmondható, 
hogy többen járnak, mint korábban, úgy tűnik, 
hogy egyre egészségtudatosabbak az embe-
rek. Az  életkort tekintve vegyes a vevőkör, de 
ez elmondható a foglalkozást, végzettséget il-
letően is. Gyakorlatilag a 15 évestől a 60 évesig 
terjed a vevőkör életkora. Az  utóbbi időben 
több fi atal is bejelentkezett, akik így szeretnék 
kiváltani a mindennapos testnevelés iskolai 
foglalkozásait. 

– Velük kapcsolatban mik a tapasztalataid?
– Sajnos – tisztelet a kivételnek – nagyon 
gyenge állóképességük van, átlagosan 20 
kg körüli súlyt tudnak kinyomni. De nem le-
het ezen csodálkozni, mert alig mozognak, 
szemben például az én korosztályommal, 
amelynek tagjai ennyi idősen végig bicikliz-
ték, végig focizták a nyarat. Igaz, nem volt te-
lefonunk, tabletünk, ami ellopta volna az időt 
a sportolástól. 

– Ha bejelentkeznék hozzád, elvállalnád az 
edzésemet? Csak jelzem, elmúltam 54 éves….

– Természetesen, bár tény, hogy főleg az ele-
jén nagyobb odafi gyelést igényelnél. Azt szok-
tam mondani, hogy ez az a sportág, amit addig 

lehet csinálni, amíg az ember mentálisan akar-
ja. Sokan attól tartanak, hogy az izületeik nem 
bírnák a megterhelést. Csakhogy az emberi test 
csodálatosan van megkomponálva. Ugyanis a 
megerősített, újra felépített izomcsoport képes 
átvenni a terhelést. Ha hiszed, ha nem, járt hoz-
zám egy vendég, aki gerincsérvvel bajlódott. 
A hátizom megfelelő átépítését követően visz-
szahúzódott a sérve. 

– Világ- és Európa-bajnokként mit szeretnél 
még elérni? 
– Természetesen folytatom a versenyzést, va-
lószínűleg magasabb súlycsoportban szerepe-
lek majd, és kevesebb, kizárólag magasan jegy-
zett versenyeken indulok. Van egy másik célom 
is: egy erőemelő és fi tness közösséget szeret-
nék létrehozni itt a Galga mentén. Mint ahogy 
korábban említettem, mintha egészségtudato-
sabbá váltak volna az emberek, és ezt szeret-
ném kihasználni. Fontos, hogy egyre többen 
felismerjék a mozgás fontosságát. Szeretném, 
hogy a gyerekeim – remélem lesznek – is spor-
toljanak majd. Nem ragaszkodom, hogy az én 
nyomomban járjanak, válasszanak magunknak 
olyan sportágat, ami tetszik nekik, de azt rend-
szeresen csinálják. A jó kondíció, a rendszeres-
ség ugyanis az élet más területein is kamatozik. 
Ugye, hogy van még bőven feladatom?

R.Z.
Fotó: Kassa Szabolcs archívuma
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Bankkártyás fi zetési lehetőség!

ASZÓDI KERTÉSZET

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk
az Aszódi Kertészet csapata nevében!

Kertészetünk december 24-ig várja kedves vásárlóit 
ÉLŐ és VÁGOTT fenyőfákkal.

A CSENGEY FOCIPALÁNTÁI VOLTAK 
A LEGÜGYESEBBEK 

A Csengey Gusztáv Általános Iskola első és második osztályosai tanulói nyer-
ték az Aszódon lebonyolított tankerületi kispályás focitornát, míg a hetedik 
- nyolcadik osztályos  diákok a Kartalon megtartott fordulóban diadalmaskod-
tak. A harmadik-negyedik osztályosok másodikok lettek, míg az ötödikes-ha-
todikos tanulókból álló gárda a hatodik helyet szerezte meg. Az iskola az itt, 
illetve a korábban megrendezett futóversenyen szerzett pontokkal jelenleg né-
gyes holtversenyben az élen  áll a Tankerületi versenyek sorozatban. 

A Csengey Iskola  2008-ban kezdeményezte, hogy induljon vetélkedősorozat a kistérségi  is-
kolák között.  Ennek a neve 2013-ban  Tankerületi versenyekre változott. A lényeg azonban 
maradt: a vetélkedősorozatban szereplő tíz iskola mindegyike vállalja, hogy lebonyolít egy-
egy versenyt, például helyesírási fordulót, kézilabda tornát,vers-és prózamondó versenyt stb. 
A Csengey iskola ebben a tanévben  az alsós focitornát, és az alsós sportversenyt rendezi 
meg, illetve magát a versenysorozatot koordinálja. A közös megmérettetések a tanév során 
mintegy 150 pedagógust, illetve 1200 gyermeket és szülőt mozgatnak meg. A közös munka 
többek között  segít a tehetségek felkutatásában, illetve növeli a csapatszellemet.  

A fordulók java még hátra van, így a sorrend is változhat. A sorozat 2019. májusában a Hé-
vízgyörkön megrendezendő néptánc versennyel ért véget, ezt követően lehet eredményt 
hirdetni. A Csengey iskola tavaly az összesített 3. helyet szerezte meg. 

Képek: Csengey iskola
Szöveg: R. Z.
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MÁR ŐSZI BAJNOK AZ ASZÓD FC 
FELNŐTT CSAPATA
Öt pontos előny birtokában lépett pályára az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén 
az Aszód FC felnőtt csapata a második helyezett Kartal ellen. Mivel az együttes 3:0-
ra nyert,  nyolc pont előnye van a tabellán, így a hátralévő két mérkőzéstől függet-
lenül már őszi bajnoknak mondhatja magát. Mindhárom gól az első félidőben esett, 
a találatokat Pecze Péter, Hegedűs Norbert és Kertész Kristóf szerezték.  

Aszód FC – Szobi SC: 5-0 (2-0);
A 3. percben már Szénási Ákos nyakába ug-
rottak társai, amikor közelről megszerezte a 
vezetést (1-0). Az akció közben Pecze Péter bo-
kája szerencsétlen módon aláfordult, így  a 13. 
percben  kénytelen volt lesántikálni a pályáról, 
helyére Szamosi Péter lépett. A 36. percben He-
gedűs Norbert lövése talált utat a vendégek há-
lójába (2-0).A második félidőben a gólok sorát 
Kertész Kristóf, majd a csereként beálló Zdenkó 
József folytatta, így már 4: 0-ra vezettünk. A 
végeredményt Hegedűs Norbert lövése állítot-
ta be a 87. percben (5-0).

Pilisszentiván SE – Aszód FC: 1-7 (1-5)
A csoport rangadójára került sor, a táblázat első 
két helyezettje csapott össze. A 3. percben Pecze 
Péter beadására jókor érkezett Hegedűs Nor-
bert, és kapásból a hálóba vágta a labdát (0-1). 
A 25. percben ismét ő  volt eredményes (0-2). 

Letámadtuk a hazai csapatot, már a félpályán 
labdát szereztünk. Az ismét nagy kedvvel ját-
szó Szénási Ákos harcolt ki egy büntetőt, melyet 
Domján Péter értékesített (0-3). Aszódi oldalon 
Lakatos Valérió akasztott meg egy hazai akciót 
szabálytalanul a büntető területen belül, a jogos 
büntetővel szépítettek a hazaiak.  A 38. percben 
Domján Péter már a második gólját szerezte 
meg (1-4), majd a szünet előtt Hegedűs Norbert 
mesterhármasig jutott (1-5).Szünetben a hazai 
csapat kapust cserélt, akit Szénási Ákos bombája 
avatott fel  (1-6). A végeredményt a 70. percben 
Kovács Kristóf fejesgólja állította be (1-7).

Aszód FC – Püspökhatvan SE: 2-1 (0-0)
Szomorú esemény előzte meg a kezdőrúgást. 
Szászi István (Szatyor) az Aszód FC volt labdarú-
gója, vezetőségi tagja, törzsszurkolója emlékére 
egy percre elnémult a 100 fős közönség. A for-
duló előtt harmadik helyezett ellenfelünk beállt 

a kapuja elé, és időnként előrevágott labdákkal 
próbált helyzeteket kialakítani. Az első félidő 
gól nélküli döntetlennel zárult.Az 51. percig kel-
lett várni a vezető gólra. Pecze Péter került hely-
zetbe és közelről nem hibázott (1-0). A vendé-
gek két perc múlva egy kontrából egyenlítettek. 
Ekkor magasabb fokozatra kapcsolt az Aszód, 
ehhez alaposan hozzájárult az Ondrik Bence he-
lyére lépő Baranyai Pál játékos-edző is. Két Dom-
ján kapufa után a 84. percben Hegedűs Norbert 
lőtte győzelembe csapatunkat (2-1).

Vácrátóti KSE – Aszód FC: 0-4 (0-0)
A mérkőzés előtt kapusunkat, Hrustinszki Ferit 
köszöntöttük, aki az 55(!) születésnapját  ünne-
pelte. Az első félidőben a hazai csapat kilenc fő-
vel védekezett, s ha mégis helyzetbe kerültünk, 
a korábban Aszódon is megforduló vácrátóti 
kapus, Déri Tamás bravúrjai miatt gól nélküli 
döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A 
48. percben Domján Péter  lerázta a védőket, és 
hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba (1-
0). A hazai csapat kénytelen volt feladni a bun-
kerfocit, és így terület nyílt a gyors aszódi akciók 
előtt. A 62. percben Fülöp Attila közelről talált a 
kapuba (2-0), a 75. percben Hegedűs Norbert 
lőtte ki a hosszú sarkot, majd ugyanő állította 
be a 86. percben a 0-4-es végeredményt.

Forrás: aszodinfo.hu 

KOVÁCS KRISTÓF 
A   300-ASOK KLUBJÁBA LÉPETT

Kedves gesztus előzte meg az Aszód–Kartal labdarúgó-mérkőzés kezdőrúgását. A klub elnök-
sége és a játékostársak Kovács Kristófot köszöntötték, aki ezen a napon a 300. alkalommal öl-
tötte magára az Aszód FC mezét. A most 27 éves játékos 6 éves korában kezdett focizni a klub 
korosztályos csapatában, majd ezt követően is az Aszód utánpótlás csapataiban szerepelt, 
míg végül a felnőtt csapat meghatározó alapemberévé vált. Ezt nevezik klubhűségnek. A klub 
elnöke, Kovács Tamás egy emlékplakettet nyújtott át a jubileum alkalmából. A játékosnak ez-
úton kívánunk további sikeres sportpályafutást. 

Kép és szöveg: 
R. Z.
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