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Megoldódik a Déli Iparterület és környékének csapadékvíz elvezetése

ÚJABB PÁLYÁZATON NYERT A VÁROS
Huszonöt Pest megyei önkormányzat – köztük az aszódi – nyert el mintegy 4,3
milliárd forint hazai fejlesztési támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszereik
felújítására, korszerűsítésére, illetve kiépítésére. Városunkban a projekt keretében a teljes Déli Iparterületen, illetve a Berkes utcában és a Berkes utcai nagyároknál a területen lévő ingatlanok védelme érdekében épülhet meg egy burkolt
árokrendszer.

A támogatási összegekből az érintett településeken olyan fejlesztések megvalósítására van lehetőség, amelyek megakadályozzák az utóbbi tíz
évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények
megismétlődését, csökkentik a káresemények

mértékét, és hozzájárulnak egy biztonságosan
működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához.
Városunkban idén nyáron több alkalommal is
gondot okozott a Szőlő utca, Széchenyi utca és

CSALÁDI NAP PIKNIKHANGULATTAL
Igazi piknikhangulat alakult ki szeptember 14-én a város főterén az önkormányzat
által Családok napja programként meghirdetett rendezvényen, amelynek létrejöttét Magyarország kormánya, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint a Galga Mente és Térsége Leader Egyesület támogatott, lebonyolításában pedig az Aszód Városért Alapítvány segédkezett.

Mellettük kisebb szponzorok is akadtak, mint
például az Albán Pékség, amely cég egész nap
ingyen péksüteményeket és kenyeret biztosított mindenkinek, aki meg akarta kóstolni
ezen termékeket. Az esemény célja a Vidékfejlesztési Program által Aszódon megvalósult,
illetve most épülő beruházások bemutatása,
valamint az aszódi családok egymáshoz való
közelebb hozása, az összetartozás érzésének
erősítése volt.
A térre 11 órától folyamatosan érkeztek az
érdeklődők. Programban, játékban nem volt
hiány. Nagy sikert aratott a Dottó vonat, ami
egészen 18 óráig járta a város utcáit. A számítások szerint ez idő alatt mintegy 1500-an utaztak vele. Különösen nagy volt az érdeklődés a
természetes anyagokból készített játékok iránt,
amin nekünk, felnőtteknek egyben azt üzente,
nem muszáj már kis korban mobiltelefont, tabletet nyomni a gyerek kezébe, mással is szívesen

2019. szeptember

elfoglalja magát. Főleg akkor, ha ebben a szülője is segédkezik. A teljesített játékok egyébként
ajándékokat is jelentettek, mivel a részvételért

Deák Ferenc utca környékén a heves esőzések
következtében a domboldalról lezúduló hatalmas víztömeg, amit a szakma csak villámárvíznek nevez. A hiányzó csapadékvíz elvezetés
miatt a víz a Déli Iparterület útjait is elárasztotta. Mivel ez korábban is előfordult, a város
a probléma megoldása érdekében még 2018ben benyújtotta pályázatát a Pest Megyei Kompenzációs Alapba. Ez most eredményesnek
bizonyult, és a kért 203 millió Ft-ot teljes egészében megnyerte. A megvalósításhoz szükséges önkormányzati önrész rendelkezésre áll, így
semmi akadálya annak, hogy a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően meginduljon az
érdemi munka. Erre várhatóan 2020 első félévében kerül sor.

kapott kuponokat több mindenre – arcfestésre,
nyalókára stb - be lehetett váltani.
Közben a színpadon is váltakoztak a produkciók, aszódiak és nem aszódiak műsora váltogatta egymást. Nyilván nekünk a hazaiak voltak
kedvesebbek, például a Stellaria Media Női Kar
szereplése, Énok Nagy Levente vezetésével,
vagy a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek és tanárainak műsora.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

Felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a 739/4 - helyrajzi számú ingatlan ingatlan-nyilvántartásban
„közforgalom elől el nem zárt magánút”-re történő átminősítése érdekében.

2019. augusztus 14. Soron kívüli
képviselő-testületi ülés
99/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat az
egészségügyi alapellátásban működő
házi gyermekorvosi feladat-ellátási
szerződés módosítás jóváhagyásáról.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az aszódi területi ellátási kötelezettségű házi-gyermekorvosi alapellátási körzet
Fischlné dr. Horváth Anna praxisjoga háziorvosi
praxisjog vásárlásának támogatására kiírt pályázat
keretében Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi részére
kerül átadásra. A praxisjog gyakorlása továbbra is
a MEGÜ Egészségügyi és Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2170 Aszód, Malom
köz 16., cégjegyzékszám: 13-06-032422, adószám:
20226615-2-13) keretén belül történik.
Fentiekre tekintettel Aszód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete szerint a MEGÜ Egészségügyi és Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2170
Aszód, Malom köz 16., cégjegyzékszám: 13-06032422, adószám: 20226615-2-13 , képviselő Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi ) 2017. március 29-én
kötött Feladat ellátási szerződés módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító feladat-ellátási szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított feladat-ellátási szerződés 1 példányát küldje meg az
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.
100/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat az
egészségügyi alapellátásban működő
iskolaorvosi szerződés módosítás jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az aszódi területi ellátási kötelezettségű házi-gyermekorvosi alapellátási körzet
Fischlné dr. Horváth Anna praxisjoga háziorvosi
praxisjog vásárlásának támogatására kiírt pályázat
keretében Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi részére
kerül átadásra. A praxisjog gyakorlása továbbra is
a MEGÜ Egészségügyi és Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2170 Aszód, Malom
köz 16., cégjegyzékszám: 13-06-032422, adószám:
20226615-2-13) keretén belül történik.
Fentiekre tekintettel Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat
melléklete szerint a MEGÜ Egészségügyi és
Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társasággal
(székhely: 2170 Aszód, Malom köz 16., cégjegyzékszám: 13-06-032422, adószám: 20226615-213 , képviselő Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi
) 2017. július 4-én iskola-orvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy a módosító megbízási szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá.
101/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat
„Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula
utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” projekt
kivitelezőjének kiválasztásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula
utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél
utcai árok felújításával” című közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, valamint az:
MGT Kft. (Cím: 2173 Kartal, Rákóczi u. 2.) ajánlattevő ajánlatát érvényes és nyertes ajánlatnak
nyilvánítja az alábbiak szerint:
Ajánlati ár (Ft)

21.994.225 + ÁFA

Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdésének vállalt
határideje a munkaterület
átadástól számítva (naptári
napban)
Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása

58 naptári nap

igen

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a pénzügyi fedezet Aszód Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.01.) számú ökt. rendeletben a „Felhalmozási tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Sztán István Polgármestert,
hogy a MGT Kft. ajánlattevővel az ajánlatban
foglalt feltételekkel és nettó 21.994.225 Ft + 27%
ÁFA = 27.932.666 Ft ajánlati árral a vállalkozási
szerződést a Kbt. előírásai szerint megkösse.
102/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.
(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez (739/4 hrsz. ingatlan átminősítése)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy
739/4 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a művelési
ág változásához hozzájárul az alábbiak szerint:

Ingatlan�nyilvántartási
besorolás

átminősítés
előtt

átminősítés után

út

közforgalom
elől el nem zárt
magánút

103/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat
Helyi Választási Bizottság tagjainak,
póttagjainak megválasztására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve.17.
és 18. §-ában foglaltakra – a választásokon
közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjait,
póttagjait az alábbiak szerint választotta meg:
Tagok:
Márton Ildikó, Penák Dóra, Váradi Csaba László
Póttagok:
Búzás Mária, Fehérné Kovalovszki Judit
104/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Sportjáért díj adományozására

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Kiss Bence
aszódi sportoló részére
nemzetközi versenyeken elért kiemelkedő
eredményei elismeréseként
„Aszód Város Sportjáért”
kitüntető díjat adományoz.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a díjat 2019.
augusztus 20.-án, az állami ünnep keretében
adja át a kitüntetett részére.
105/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat a
VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat
(Richly Emil Fitnesz Park) megvalósításáról

Aszód Város Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a VP619.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat (Richly Emil
Fitnesz Park) kivitelezéséről, megvalósításáról
szóló polgármesteri előterjesztést.
106/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat a
VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat
(Falujárók útja 30. játszótér) megvalósításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a VP6-19.2.1.-36-3-17
kódszámú pályázat (Falujárók útja 30. játszótér)
kivitelezéséről, megvalósításáról szóló polgármesteri előterjesztést.
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Önkormányzati határozatok

CSALÁDI NAP PIKNIKHANGULATTAL
(Folytatás az 1. oldalról.) Jó volt látni – és ez
több zenei szám esetében is előfordult – hogy
szülő és gyermek, testvér és testvér játszik egymás mellett a hangszerén. Természetesen a
profik is remek hangulatot teremtettek, Pintácsi
Viki énekesnő például azonnal elvarázsolta a
gyerekekeket, akik vele együtt táncoltak, ugráltak és persze énekeltek a színpadon.
16 órakor vendégek is érkeztek a rendezvényre, mégpedig Vitályos Eszter európai uniós
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, illetve
Vécsey László országyűlési képviselő. Az államtitkár asszony – aki rövid időn belül immáron
harmadszor járt városunkban – számokkal is
készült. Eszerint Aszódra az elmúlt hét esztendőben több, mint 400 millió Ft európai uniós

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium konyhájáról
„A” és „B” menü választás
Az ár:
850 Ft / adag
Telefon:
(+36) 30 742 7972
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támogatás érkezett. Az, hogy nem jutott több,
annak volt köszönhető, hogy Pest megyét Budapesttel – a legfejlettebb várossal – egy régióba sorolták, és az adatok szerint itt nem volt
szükség fejlesztésre. A valóság természetesen
más, és talán a következendő ciklusban – amikor is Pest megye már nem egy régióban lesz
a fővárossal – még több pályázati pénz érkezik
ide. Ehhez a fejlődéshez kívánt egy nyugodt,
stabil városvezetést az aszódiaknak. Mint
mondta, ígérgetni bárki tud, a választópolgárok inkább azt nézzék, mi valósult már meg
eddig is. Vécsey László országgyűlési képviselő
ezzel kapcsolatban elmondta, minden korábbi,
Aszódon megvalósult, vagy folyamatban lévő
fejlesztésnek örül, amelyek szerinte egy felzár-
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kózási, fejlődési folyamatot jeleznek, amelynek
a város a közepén tart. Aszód iránt elkötelezett,
a településért tenni akaró, kellő ismeretekkel és
tapasztalattal bíró polgármestert és képviselő-testületet kívánt a választóknak. Ugyanakkor
azt is kérte, mindenki úgy kampányoljon, hogy
a választást követő napon is a másik szemébe
tudjon nézni, mert az utcák ugyanazok maradnak az ott élőkkel együtt.
A köszöntők, jókívánságok után ismét a zenéé
lett a főszerep, no meg a játékoké, amelyek továbbra is lekötötték a gyermekeket és szüleiket.
Senki nem sietett haza, hanem élvezte a jó időt,
a szép főtér hangulatát, az egymással való beszélgetést. Talán több ilyen alkalom kellene.
Képek és szöveg:
R. Z.

ÁTADÁS ELŐTT
A FITNESSPARK ÉS A JÁTSZÓTÉR
A legutóbbi esőzés következtében a városra (is) lezúdult csapadékmennyiség
némileg visszavetette a Richly Emil térre tervezett fitnesspark és a Falujárok
utca 30. alatti játszótér építésének munkálatait, de mire a lapunk Önökhöz kerül, nagy valószínűség szerint mind a kettő esetében már csak a birtokbavétel
lesz hátra.

Csupán emlékeztetőül: a fitnessparkra a város
9,056 millió Ft-ot, a a játszótérre 9,405 millió
Ft-ot nyert a Galga Mente Leader Egyesülettől.

A két beruházásra a város közel 2 millió Ft önrészt biztosított.
Kép és szöveg: Rácz Zoltán
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Helyi élet

Hivatalosan szeptember 30-án vehetik birtokba a betegek

BEFEJEZŐDTEK AZ SZTK ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSI MUNKÁI
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 azonosító számú Vidéki Egészségügyi Intézmények
Energetikai Korszerűsítése című kiemelt projekt – amelynek összértéke 8,2 milliárd
Ft - valósult meg az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet által működtetett Aszódi Járóbeteg szakrendelő energetikai rekonstrukciója, melynek ünnepélyes átadására 2019. szeptember 30-án kerül sor a szakrendelőben. Az energetikai rekonstrukció
során a szakrendelő és az ügyeleti helyiség 145 db nyílászárójának cseréje, a teljes
homlokzat hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése és tetőre telepített napelemeknek az
energetikai rendszerbe való állítása történt meg bruttó 185, 24 millió Ft értékben.

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

Az ünnepség – amelyen beszédet mond többek között dr. Stankovics Éva, a hatvani Albert
Schweitzer Kórház főigazgatója, Vécsey László,
térségünk országgyűlési képviselője, Szabó
Zsolt, Heves megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, dr. Gondos Miklós, a Állami Egészségügyi Központ főigazgatója
és Sztán István, Aszód Város polgármestere – 10
órakor kezdődik. A szalag átvágására, majd az
épület bejárására várhatóan 10.50-kor kerül sor.

A Szakorvosi Rendelőintézethez kapcsolódó
hír, hogy ha lassan is, de egyre többen használják a Szakorvosi Rendelőintézet mögötti, parkolásra kialakított területet. A Baross utcában, a
fák közötti parkolás miatt létrejött gödröket az
önkormányzat földdel tölteti fel, amit a tereprendezés követ majd.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

JUBILEUMI SZAKMAI NAPPAL
ÜNNEPEL A JAVÍTÓINTÉZET
Szeptember 26-án Jubileumi Szakmai Napot tartanak az idén a 135. születésnapját ünneplő Aszódi Javítóintézetben. A program a növendékek műsorával
kezdődik, majd Puskás Péter, az intézmény igazgatója köszönti a vendégeket.

Az eseményt hivatalosan Benedek István Zsolt, az SZGYF főigazgatója nyitja meg, majd előadások következnek. Dr. Lantai Csilla, az EMMI főosztályvezetője a javítóintézet jelenéről és
jövőjéről tart prezentációt, míg dr. Tamási Erzsébet Phd kriminológus A gyerek és felnőtt a mai
világban címmel osztja meg gondolatait hallgatóságával.
Az ebéd utáni program érdekes színfoltja lesz két volt növendék, Vass István Mátyás és Horváth Péter visszaemlékezése. Ők egyfelől az itt töltött évekről beszélnekmajd, másfelől azt
igyekeznek igazolni, az intézeti nevelés alkalmat, lehetőséget ad a társadalomba való vis�szatérésre. 14 órakor Asztalos Tamás: Az aszódi javítóintézet története címmel a jubileumi
évfordulóra megjelentetett könyvének bemutatójára kerül sor. 15 órakor a jubileumi tortát
vágják fel, majd Puskás Péter igazgató zárszavával ér véget az ünnepi alkalom.

A GALGA TELEVÍZIÓ
KÖZLEMÉNYE
Tisztelettel értesítjük kedves Nézőinket,
hogy térségünkben szeptember 15-től a
Galga Televízió műsora a Telekom hálózatában az IPTV platformon is elérhető a
267-es es csatornaszámon.
Varga Mihály ügyvezető

ÉPÜL A
CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETŐ RENDSZER
Már javában folyik a csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítése a Pauler
Tivadar és a Kómár Gyula utcában.

A fejlesztés saját erőből, önkormányzati
pénzből valósul meg. A munkát a kartali
MGT Kft végzi, mivel az ő pályázata volt a
legkedvezőbb, bruttó 27. 9 millió Ft-os ös�szegével.
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Helyi élet

VASÚTFEJLESZTÉS
EGY DIÁK SZEMÉVEL
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium egyik diákjának, Czok Dánielnek évek óta a vasúti közlekedés tanulmányozása az egyik
kedvenc szabadidős elfoglaltsága. Rendszeres olvasója az IHO (Indóház) internetes
hírportálnak, szívesen utazik vasúton, a nyáron a megújult esztergomi vonalat utazta be, illetve egy napra a Balatonra is elvonatozott, hogy kipróbálja az új IC+ kocsit.
Természetesen folyamatosan figyeli a Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztését is,
amelyről rendszeresen készít fotókat. Az eddigi tapasztalatait így kommentálta néhány képpel illusztrálva.
Helyzetjelentés Aszód állomás
felújításáról

Aszódon 2018 őszén kezdődtek meg a munkálatok vágánybontásokkal. A felújítás idén
folytatódott Budapest felé teljes vágányzárral,
de Hatvan felé is csak egy vonat közlekedik
óránként. Aszód állomáson jelenleg épül az
aluljáró, a liftek, a magas és széles peronok,
valamint a perontetők. A felvételi épületet
is felújítják, ezért ideiglenesen a jegypénztárak és a mosdók egy konténerben találhatók. A forgalom Budapest felé várhatóan év
végén indul el. Jövőre fejezik be az épület
modernizálását, 80 db parkoló építését és a
digitális utastájékoztató rendszer kiépítését.
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A Rákos-Hatvan vonal felújításának határideje
2020. december.
Kép:
Czok Dániel
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ASZÓD IS PÁLYÁZIK
WIFI HOTSPOTOK
TELEPÍTÉSÉRE
Sikeres pályázat esetén Aszódon is
lesznek wifi hotspotok, vagyis ingyenes wifi kapcsoládási helyek. A
WIFI4 EU program keretében a települések 15 ezer euro értékű utalványokért szállhatnak versenybe.

Az utalványokat wifi berendezések telepítésére fordíthatják olyan helyeken,
ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes internet elérés. Ezek a közössségi
terek lehetnek könyvtárak, múzeumok,
egészségügyi intézmények, de akár közparkok is.
A szakemberek Aszód esetében három
helyszínt javasoltak: a Szabadság teret, a
Falujárók úti lakótelep pihenőparkját és
a Szent István parkot. A pályázatot ennek
figyelembe vételével készítette el az önkormányzat, és ezt tölti fel a szeptember
19-én megnyíló felületre.
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Iskolai élet

Tanévnyitó a Csengey iskolában

AZ IDŐJÁRÁS A NYARAT IDÉZTE,
AZ ESEMÉNY A TANÉVRE HANGOLT
A 2019-2020-as tanévben városunkban a Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulói
lépték át elsőként az intézményük küszöbét, itt ugyanis már augusztus 31-én vasárnap este megtartották a tanévnyitó ünnepséget. Az iskolában - beleértve a Rákóczi utcai tagintézményt is – 425 diák kezdte meg, illetve folytatja tanulmányait.
Manapság pedig már az is fontos mondat, hogy az iskolában továbbra is 100 %-os a
szakellátottság, vagyis minden tantárgyat szaktanár tanít.

Nemzeti Himnuszunk elhangzását követően
a második osztályosok adtak még a nyári élményeket felidéző műsort, majd Skuczi Erika
igazgató köszöntötte a meghívott vendégeket, Sztán István polgármestert, Buzás János
képviselőt, Ágfalvi Gábor és Gyebnár Zoltán
vállalkozókat és valamennyi jelenlévőt: szülőket, tanulókat, kollégákat. Külön üdvözölte a
34 elsős kisdiákot. Őket azzal bíztatta, hogy a
az írás, olvasás, számolás megtanulása mellett
a játékra is jut majd idő. Az elsősök két osztályban tanulnak majd. Az 1. a osztályt Pajorné
Gáspár Edit és Szűcs Ildikó, az 1.b osztályt pedig
Molnárné Langó Éva és Kaszásné és Kaszásné
Horváth Mária tanítja.
A végzős diákokra is kiemelt figyelmet fordított az igazgató. Nekik azt kívánta, hogy jó dön-

tést hozzanak néhány hónap múlva, és sikeresen szerepljenek a felvételi vizsgákon.
Az új tanulókon túl több új pedagógus csatlakozott a tanári karhoz. Gábor Gabriella friss
diplomás pedagógusként érkezett, de már
nem ismeretlen a kollégák számára, ugyanis
itt végezte tanulmányi gyakorlatát. A 3. osztályosok tanítónője lesz, mellette pedig angol
nyelvre oktatja az elsősöket és a másodikosokat. További hárman más iskolákból érkeztek.
Hudákné Bihari Katalin magyar szakos tanárnő
eddig Budapesten tanított, de nyáron Ikladra
költöztek, ezért váltania kellett. Kaszásné Horváth Mária tanítónő Kartalról érkezett, és az 1.
b osztályosok tanítója lesz, illetve a 6. b osztályosokat oktatja matematikára. Majdán Eszter
tanárnő a bagi általános iskolában tanított ko-

rábban, Aszódon az SNI osztályosokkal foglalkozik majd.A frissen érkezetteket Boda János
igazgatóhelyettes köszöntötte egy-egy csokor
virággal.
Az ünnepségnek több meghívott vendége is
volt, mégpedig azok, akinek a felajánlásából
némileg megújulhatott a főépület, illetve a Rákóczi utcai tagiskola. Utóbbi épületben két vállalkozó - Ágfalvi Gábor és Gyebnár Zoltán – társadalmi munkában, hétvégéken burkolta le a
mintegy 150 négyzetméteres – előző számunkban tévedésből 130-at írtunk – a szerk. megjegyzése - folyosót. Az épület tanári szobájának
padlózatát Buzás János képviselő újíttatta meg
a szakembereivel, míg a főbejárat lépcsőinek új
burkolattal történő fedésének költségeit Sztán
István polgármester vállalta magára, csakúgy,
mint a főépület bejáratához vezető lépcsősor
megújításának összegét is. Skuczi Erika a köszönetnyilvánítás során kiemelte, ezek a munkák 3
millió Ft-ba kerültek, ugyanakkor a Dunakeszi
Tankerülettől a korábbi ígéretekkel szemben
csak 308 ezer Ft-ot kaptak tisztasági meszelésre. Az iskola vezetése egy egy ajándékcsomaggal köszönte meg a szponzorok segítségét.
Az iskola év közben is gyarapodik majd. A korábbi – szülők által szervezett – jótékonysági
programok bevételéből megrendelték a játszótér játékai alá a gumiszőnyeget, amelynek
lerakására szeptemberben társadalmi munkát
szerveznek.
Az ünnepség a hagyományos kézfogással
folytatódott. Az újonnal érkezetteket Skuczi
Erika igazgató ezzel a gesztussal fogadta az iskola diákjaivá.
Ezt követően az iskolakezdéssel kapcsolatos
fontos közlendők hangzottak el, majd a másodikosok műsorának újabb blokkja és Hídi
Hanga csodálatosan előadott éneke következett. Az ünnepség végén a jelenlévők közösen
énekelték el a Szózatot, majd az osztályok a
termeikbe vonultak, hogy mindenki átvehesse
a tankönyveit. Szeptember 2-án már a tanulásé
volt a főszerep.
Képek és szöveg:
R. Z.

TANÉVNYITÓ A PETŐFI GIMNÁZIUMBAN
A VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma
szeptember 2-án tartotta ünnepélyes tanévnyitóját.

Az iskolában az idén 21 osztály kezdte meg a
tanévet, 551 tanulóval. A kilencedik évfolyamra 134 tanuló iratkozott be, négy osztály indult:
a magyar - francia két tanítási nyelvű, az emelt
angol-német gimnáziumi, az informatika és a

gépész szakgimnáziumi osztályok. Az érettségi
után pedig elektronikai, gépgyártástechnológiai
technikus és szoftverfejlesztő képzések folynak.
Tanévnyitó beszédében Némethné Holló
Krisztina igazgató asszony megköszönte a
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN
Szeptember 2-a reggelén az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tornacsarnokában az elsősöket váró padsorok szélein, valamint
a dekorációkon plüss kismackók várták, hogy a kis elsősök a végzős diákokkal
kézen fogva megérkezzenek első iskolai ünnepségükre. Ebben a tanévben közel
ezren tanulnak majd a gimnáziumban, illetve az általános iskolában, hogy következetes munkával elérjék céljaikat. A legnehezebb dolga a 12- osztályosoknak lesz,
ugyanis, ha nem sikerül év végéig legalább egy nyelvből megszerezni a középfokú
nyelvvizsgát, nem jelentkezhetnek felsőfokú intézménybe.

Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően
az iskola énekkarának szolgálatát követően istentisztelettel kezdődött, amelyen Lőrincz Csaba parókus lelkész és Novotny Dániel iskolalelkész szolgálata mellett Sághy Balázs domonyi
parókus lelkész hirdetett igét. Az áhítatnak ezúttal is része volt az iskolába az elmúlt időszakban érkezett négy új pedagógus eskütétele,
majd a jelenlévők megáldása következett.
Veizer Valéria, az iskola igazgatója köszöntő
beszédében jelezte, biztos benne, hogy a macikból készített díszlet más-más jelent az egyes
korosztályoknak. A friss elsősök talán megnyugodtak, lám-lám itt is lesz játék, nemcsak a
tanulás. A nagyobb általános iskolások már a
macik kezében lévő taneszközöket, öltözékeket is észreveszik, amik az iskolai programokra

utalnak: a tanulás mellett lesz farsang, kirándulás és megannyi más. Az új gimnazisták a macik
kinézetéből talán a jellemükre következtetnek:
látják, melyik a törekvő, melyik az inkább csendes, melyik a vezéregyéniség. Csakúgy, mint
ahogy az osztályokban is lesz. És ahogy a plüssöket összetartja a keret, úgy az osztály tagjait
a sok-sok közös program révén kiépülő osztályközösség fogja majd össze. A régi, rutinos diá-

nyugdíjba vonulók és a munkahelyet váltók áldozatos munkáját, köszöntötte az új kollégákat és külön szeretettel üdvözölte a kilencedikes
diákokat. Továbbá beszámolt a nyáron elvégzett kisebb felújításokról,
egyúttal köszönetet mondott az iskola Alma Materért Alapítványának is
a támogatásért.
Sajnálatát fejezte ki, hogy az uszoda felújítása még mindig nem fejeződött be. Valamennyi kollégájának és diáknak kitartást, akaraterőt, sikeres
együttműködést kívánt a tanévhez és a célok eléréséhez.
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koknak a dekoráció láttán talán a cselekvés jut
az eszükbe, amelyből idén nekik is bőven kijut
majd. Nagyon közel a szalagavató, aztán a felvételi következik, s máris nyakukon az érettségi.
Az igazgató arra kérte őket, osszák be jól az idejüket, és jól sáfárkodjanak a közösség erejével,
ami az EGA erőssége. A vezető végül megnyitotta a 2019/2020-as tanévet.
Nemcsak az igazgató igyekezett motiválni a
diákokat a feladatok elvégzésére, hanem Keményné Koncz Ildikó nyugalmazott közgazdász
is, aki esztendők óta a tanév végén 100 ezer
Ft-tal jutalmazza azt a diákot, aki az előző esztendőben elért átlagához képest a legtöbbet
javítja. A támogató most egy újabb felajánlást
tett. A korábbi felhívást megtartva újabb 100
ezer Ft-ot fel azon diák számára, aki a legtöbb
esztendőn keresztül végez kitűnő eredménnyel
a tanév végén.
Az ünnepség legszebb pillanatai következtek
ezután. Veizer Valéria kézfogással az iskola
diákjaivá fogadta az újonnan érkezetteket:

elsőként az elsősöket, majd az új ötödikes és
kilencedik osztályosokat, valamint a más évfolyamos osztályokba érkezett tanulókat. A
Himnusz közös eléneklését követően az osztályok elfoglalták termeiket, majd három osztályfőnöki órával zárult a délelőtt.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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Egyházi élet

Presbitereket választottak az aszódi reformátusok

MÉG EGY LÉPÉS AZ ÖNÁLLÓSODÁS FELÉ
Bár hivatalosan még nincs önálló gyülekezetük az aszódi reformátusoknak, szeptember 8-án, a tanévnyitó istentiszteletet követő gyülekezeti közgyűlésen presbitériumot, vagyis vezetőséget választottak. Erre azért volt szükség, hogy amikor
megkapják az engedélyt a hévízgyörki egyházközségtől való leválásra, már ne a
szervezet felépítésével kelljen kezdeniük az önálló működést.

A reformátusok úgy látják, 2004-től indult el
az az erősödési folyamat amely a mai napig
tart. Ekkor érkezett Szabó Zoltán lelkész Hévíz
györkre, aki az aszódi reformátusok ügyét is
szívén viselte. Míg korábban csak kéthetente
volt református istentisztelet, innentől az aszódi hívek is minden vasárnap összegyűltek az új
helyszínen – korábban az evangélikus templomban hallgatták Isten igéjét –, a Művelődés
Háza kamaratermében. A változásoknak köszönhetően a hívek száma nővekedni kezdett.
A lelkészi munkában Barthos Gergely – akkor
még teológushallgató – személyében segítő is
akadt, aki 2008 augusztusától - immáron frissen
felszentelt lelkészként – a hévízgyörki református egyházközség élére került.
Az aszódi reformátusok – főként az időközben
Aszódra, illetve a környékre települt családok
révén növekedett a létszám – ma közel 350400 tagot számlálnak, akik közül mintegy 100an járnak rendszeresen templomba. Mivel a
hívek jelentős része a gyermeküket is magával
hozza, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan
egy másik helyiségben gyermekistentiszteletet
is tartanak a hitoktatók. A vasárnapi alkalmak
mellett hétköznap is zajlik a hitélet bibliaóra,
házaskör, konfirmációi előkészítő, Baba-Mama

kör stb. keretében. A gyülekezet épülésének
lendületét tovább fokozta a Rápolty lelkész házaspár 2017-ben való érkezése, akik nemcsak a
három gyermekük nevelésével kapcsolatos feladatokat osztják meg sikeresen, hanem a szolgálatuk tevékenységi körét is.
A fejlődés mérföldköve volt annak a családi
háznak a megvásárlása, amely mára nemcsak
a lelkész házaspár lakása, hanem a már említett
rétegfoglalkozások helyszíne is lett az épület
szuterénjében kialakított közösségi helyiségben. Az ingatlant a hívek adományaiból és a
Magyarországi Református Egyház támogatásából sikerült megvenni.
Az új feladat, a közösségi tér létrehozása,
annak csinosítása – jelenleg egy teakonyha,
mellékhelyiség, pelenkázó kialakítását végzik
társadalmi munkában a gyülekezet tagjai – a
közösséget is tovább építi. Az éptkezéseken
nemcsak a férfiak sürögnek-forognak, hanem
a nők, sőt a felnőtt kor felé közelítő fiatalok is.
Legutóbb közös kenyérsütést szerveztek. Aki
pedig nem tud részt venni a fizikai munkában,
más módon igyekszik segíteni, például ásványvizet, üdítőt ajánl föl a többiek számára.
Ma már a szabadidejük egy részét is szívesen
töltik együtt a gyülekezet tagjai. Az úrvacsorás

istentiszteletek - minden hónap utolsó vasárnapján – után sokan vesznek részt a közös ebéden. Idén nyáron közös nyaralásra is sok került:
július elején 55-en egy egyhetes erdélyi feltöltekezésen vettek részt, augusztusban pedig a
családi nyaralás és a Tiszán való evezés formálta
tovább a közösséget.
A tanévnyitó istentiszteleten nagy derültséget
keltett, hogy a szokásoktól eltérően nem a gyere-

kek adtak elő műsort, hanem a hitoktatók, akik a
témának megfelelően beöltözve játszottak el egy
bibliai történetet. Az alkalmat követően került sor
az egyházi közgyűlésre, amelynek legfőbb napirendi pontja a presbiterek megválasztása volt. A
jelölőbizottság korábban nyolc jelöltet hallgatott
meg, akik ezt követően a gyülekezetnek is bemutatkoztak, illetve ismertették elképzeléseiket.
A közgyűlésen a gyülekezeti tagok titkos szavazással választották ki az öt presbitert és a két pótpresbitert, valamint a gondnokot.
A voksolás ereményeként Apjok István, Jánosy Zoltán, Pénzes Tiborc Szabolcs, Rónai
Zoltán és Szabados Tamás lettek presbiterek.
Király László és Rácz Zoltán pótpresbiterként,
szavazati jog nélkül vehetnek részt a presbitérium tanácskozásain. A gyülekezet gondnoka
Apjok István lett.
A közösség erejére a későbbiekben is nagy
szükség lesz, ugyanis láttatnia kell a református
egyház vezetésével, hogy a gyülekezet képes
saját magát fenntartania és viselni a felvállalt terhet. Ez a feltétele annak, hogy az aszódiak idővel
leválhassanak a hévízgyörki közösségről, és a továbbiakban jogilag önállóan működjenek.
Rácz Zoltán
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Info

ASZÓDI KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!

GYÜMÖLCSFÁK konténerben
(csemege szőlő, áfonya, kivi,
füge, málna, josta, szeder stb.)
3000 Ft-tól

Polgárőrség:

Városrendész:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437

40/60 cm 1250 Ft, 60/80 cm 2000 Ft

KERTI SZERSZÁMOK
kesztyűk, gyomfóliák, kötözők,
virágföld, fenyőkéreg, tőzeg

CSERJÉK, DÍSZFÁK,
ÖRÖKZÖLDEK
rózsák, levendulák, páfrányok
bimbós magnóliák (liliomfák)

FŰMAGOK
Őszi-téli kondíció javító
növénytápok, trágyák
ÁRVÁCSKA KAPHATÓ!

Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

HIRDESSEN
AZ ASZÓDI TŰKÖRBEN!
Hirdetésfelvétel:
Móni Fotó
(Aszód, Kossuth Lajos u. 38.)
aszoditukor2013@gmail.com

FÉRFI ALKALMAZOTTAT KERESÜNK!
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!

3D-Bau Kft.

(70) 466 9889

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

LEYLANDI CIPRUSOK
nagy választékban!
Smaragd tuják 550 Ft-tól!

DÍSZFÜVEK:
pampafű, tollborzfű
Bambuszok, sziklakerti évelők,
formára nyírt örökzöldek
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Sávalap ásás
Föld feltöltés
Lábazatok feltöltése
Tereprendezés
Raklapos anyagmozgatás
Épület bontás és egyéb földmunka

Elsősorban Gödöllő–Aszód–Hatvan térségében.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Október
5 – 6.: Dr. Dobos László
12 – 13.: Dr. Szőke Zsolt
19 – 20.: Dr. Márton János
23.:
Dr. Tóth Béla
26 – 27.: Dr. Fodor Sándor

20-925-3824
20-956-6529
30-400-9819
30-449-6319
20-446-0938

A Turul Állatorvosi Rendelő és Patika
minden szombaton 9 és 13, illetve
vasárnap 15 és 19 óra között
ügyeletet tart.
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HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Felnőtt háziorvosok:

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

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

Szent István Patika:

Szeptember 28-29.
Október 12-13.

Október 23.
Október 26-27.

Városi Gyógyszertár:

Október 5-6.

Október 19-20.
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Bölcsődei élet

Bölcsődei helyzetkép városunkban

MÁR A LEGKISEBBEK IS
FELGYORSULT TEMPÓBAN ÉLNEK
A közelmúlt Pest megyét érintő híre volt, hogy 53 önkormányzat nyert el több, mint
9,2 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a településeik bölcsődei ellátásának
fejlesztésére, korszerűsítésére Az összegből 1260 új, korszerű bölcsődei férőhely
létesül, ezzel mintegy 27 százalékkal megemelve az eddig rendelkezésre álló férőhelyszámot. Aszód e tekintetben jól áll, hiszen több, mint 60 éve működik ilyen
intézmény városunkban, ennyi ideje folyamatos a legkisebb csemeték napközbeni intézméynes megóvása.

Ha vendég vagy hivatalos küldöttség érkezik Aszódra, és kíváncsi a város intézményeire, szinte biztos, hogy az állomások egyike az
Aranykapu Bölcsőde lesz, amelynek épületét
2008. április 28-án adták át használóiknak. A
kívülről impozáns, belülről rendkívül otthonos,
52 férőhelyes bölcsőde uniós támogatásból és
önkormányzati önerőből készülhetett el. Fontos változás volt a korábbi, Petőfi utcai épülethez képest, hogy ezt eleve a megadott funkcióra tervezték, és mindenben megfelel a mai
modern kisgyermek nevelés elvárásainak. Nem
csoda, hogy sok, rövidesen ismét munkába álló
anyuka szeretné itt biztonságban tudni legféltettebb kincsét.
- Fontos, hogy az anyukák időben jelezzék
ilyen jellegű szándékukat, mivel azt nem tudjuk vállalni, hogy egyik napról a másikra elhelyezzük a kisgyermeket – tájékoztatta lapunkat
Berényiné Baranyi Márta intézményvezető. A
beszoktatás ugyanis egy hosszabb folyamat,
amihez idő kell annak érdekében, hogy a kisgyermek megértse, megérezze, hogy az otthon
melege után itt is biztonságban van, sőt több
játszótársra is lelhet.
A bölcsőde működését törvények és rendeletek szabályozzák. Itt is beszélhetünk gondozási-nevelési évről, ami szeptember 1 –től
a következő esztendő augusztus 31-ig tart, de
ennek a kezelése messze nem olyan merev,
mint az iskolákban a tanév. Az óvodába került kicsik után megüresedett helyek fokozatosan töltődnek fel, és nagyjából áprilisra telítődnek. A férőhelyek kihasználtsága 80-90%
között mozog. A vezető szerint egyre nagyobb
az igény a bölcsődei elhelyezésre, a riport elkészítésekor 14 bejelentett kérelemről tudott,
ami már a 2020- 2021 gondozási évre szólt. Az
idevonatkozó törvény előírja, mely gyermekeket kell előnyben részesíteni felvételkor. Ide
tartoznak például a Gyermekjóléti és gyámügy
által kért , a sajátos nevelést igényű, a nagycsaládban nevelkedő kicsik illetve a munkáltatói
igazolással rendelkező szülők stb.
Az aszódi bölcsődében teljes a szakellátási
létszám, a törvény alapján nyolc kisgyermek
nevelő, két bölcsődei dajka és a vezető dolgo-

zik. Egy egy szakemberre átlagban 6-7 kisgyermek nevelése jut saját gondozónő rendszerben
. Átmeneti nehézéségek természetesen itt is
vannak. Ebben az évben két kisgyermek nevelő
érte el a nyugdíjkorhatárt. Amíg szabadságukat
töltik, a helyükre nem vehető fel senki tényleges nyugdíjba vonulásukig. Pótlásukat addig
belső helyettesítéssel kell megoldani.
A szülőket, akik először járnak itt, nemcsak az
épület fogja meg, hanem a részletek is. Vonzók
lehetnek számukra a hosszú esztendők alatt
hagyománnyá váló programsorozatok is, ami
szintén a kiegyensúlyozott kisgyereknevelést
szolgálja. Gondosan ügyelnek például arra,
hogy a születésnapot ünneplő kisgyermeket közösen felköszöntsék!Hagyományos rendezvényeik közé tartozik a farsang megtartása,
az édesanyák köszöntése Anyák Napján, a nyuszivárás, a húsvéti tojások keresése az ünnep
közeledtével stb. A Városi Mikulás is minden
évben ellátogat ide. Nagy sikere van a minden
évben megrendezésre kerülő család barát napnak is. De mindig érkeznek újabb és újabb ötletek. Tavaly palántákat ültettek a kicsikkel a Madarak és fák napján. A kicsik heteken keresztül
lelkesen locsolták a növényeket. Idén két almafa csemete ültetését tervezik az „Ültess egy fát”
mozgalom keretein belül. Amikor azok termővé
válnak, a gyerekek almaszüreten vesznek részt.
Születnek és megvalósulnak külsős közreműködők segítségével is programok. A PAMI
tanárai, növendékei évek óta adventi koncertet
adnak a karácsonyra várakozás időszakában, de
rendre érkezik bábszínház is.
Pedig ez manapság korántsem könnyű. Berényi Baranyi Márta szerint már ez a korosztály is
felgyorsult tempóban él elődeikhez képest, és
másként játszik. A mai technikailag felgyorsult
világban a gyermekek nyugodt és kiegyensúlyozott játék tevékenysége eltolódott. Míg korábban a lányok között természetes volt a babázás, ma inkább az építőkocka után nyúlnak,
amit gyorsan kineveznek mobiltelefonnak.
A nagy igénybevételnek kitett udvari játékokat (motor, fűnyíró, lapát, vödör) általában két
évig használják biztonsággal, utána karbantartásra szorulnak. Legutóbb két önkormányzati

képviselő támogatásából sikerült lefesteni az
eszközöket, és nagy segítséget jelent az obernburgi delegáció átal felajánlott 225 ezer Ft is,
amit szintén udvari játékok vásárlására fordítanak. Emellett sok szülői felajánlást és támogatást is érkezik.
A bölcsődei szolgáltatás 2012 óta térítéses.
A szülők által fizetendő összeg a szociális helyzetük függvényében változik. Ebből évente
mintegy 2,5 millió Ft gyűlik össze. A működéshez szükséges keret többi – nagyobb - részét az
állami normatíva összege és az önkormányzati
támogatás teszi ki. De talán ennek a tevékenységnek a finanszírozására lehet azt mondani,
hogy édes teher.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán

KÖSZÖNET
A BÖLCSŐDÉBŐL
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a gyermekek nevében az Aranykapu Bölcsődében végzett udvari játékok karbantartását, állagmegőrző
festését, amit Urbán László és Búzás
János csapata végzett el.

Az Obernburg am Main testvérvárosunk delegációjának felajánlásából kapott bevételt
udvari játékok vásárlására költünk. Játékházikóval, és csúszdával illetve udvari babakonyhával fog bővülni az udvari játékparkunk. Ezen felül a bölcsődések babazsúrján
minden ballagó tarisznyájába belekerült
egy buborékfújó. Szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki megkóstolta a bajor ételeket és ez által támogatta a bölcsődénket!
A delegációt összefogta és segítette illetve kísérte: Major Zoltán, Búzás János és
Urbán László
Az aszódi Aranykapu bölcsőde dolgozói
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MILYEN TERÜLETEKEN TAPASZTALHATJA MEG
A THAI MASSZÁZS KIEMELKEDŐ HATÁSAIT?
Jó pár olyan területre világítanak rá a visszajelzések, ahol a thai masszázst érdemes
alternatívaként alkalmazni a hagyományos nyugati orvoslás mellett. Melyek ezek:

•
•
•
•

emésztési zavarok, székrekedés
feszültségoldás
fájdalomcsillapítás
alvászavar

• vállmerevedés
• végtagok mozgékonyságának
helyreállítása agyvérzés után
• szívinfarktus utáni helyreállás

Miközben a különféle nyugati masszázstechnikákban az izomzat megdolgozását
tekintik elsődleges célnak, addig a thai masszázs esetében a test energiáinak
aktivizálására koncentrálnak.
A thai masszázs rendszeres alkalmazása ezért nem csak jó közérzetet tud biztosítani,
hanem nagyszerű prevenciós eszköz is a szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri és
mozgásszervi megbetegedések ellen. A teljes emberre hatással van mély anatómiai
és fiziológiai szinten.

BUDAPEST
Tel: +36 20 44 99 551 | +36 1 610 03 64
1078 Budapest, Nefelejcs utca 15.

a Péterfy Sándor utca felől | Ingyenes parkolás vendégeinknek

2019. szeptember

ASZÓD
+36 20 2005 505 | +36 20 7798 430
2170 Aszód, Falujárók útja 44.
Ingyenes parkolás vendégeinknek
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Interjú

Beszélgetés Bártfai Tiborral, a Galga Invest Zrt vezérigazgatójával

„AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBÓL
MINDIG LEHET PROFITÁLNI.”
Nemrégiben egy internetes gazdasági híroldal számolt be arról, hogy városunk egyik
vállalkozója, Bártfai Tibor sikeresen részt vett az OTP Bussiness Programban, annak
nagyköveteként. Az ő története azt mutatja, akár 40 évesen is érdemes váltani, és valami újba, másba fogni. Fontos tudni azonban, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen fajsúlyos döntés tényleg a megálmodott eredményt hozza. Többek között erről faggattam a
Galga Invest Zrt vezérigazgatóját.

– Tibor, a szóban forgó cikkben arról lehetett
olvasni, hogy rendőr voltál, és a váltásod legfőbb oka az volt, hogy 2012. január 1-től megszüntették a belügyes dolgozókat korábban
megillető korkedvezményes nyugdíj lehetőségét. Engem az is érdekel, miért lettél rendőr?
– Nem volt hagyománya ennek a családban.
Szolnokra jártam középiskolába, ahol finommechanikai és automatizálástechnikusi végzettséget
szereztem. Egy alkalommal a rendőrség tartott toborzót az iskolánkban, és tetszett, amit hallottam:
csak két hónapig kell katonának lenni, a biztos pálya és megélhetés lehetősége stb. Mivel nem volt
tervem, hogy technikusként dolgozzak, a rendőrség mellett döntöttem.
– Szerettél rendőr lenni?
– Imádtam ezt a pályát. Ráadásul elég hamar kiderült a feletteseim számára, hogy tudok hatni az
emberekre, és tényleg szépen ívelt fölfelé a karrierem. Már a tanulás idején – Csopakon végeztem el
a rendőrtiszthelyettes képzőt - is szakaszparancsnok voltam, majd a felavatásom után a Rendőri
Ezredhez kerültem. Ott is egyre magasabb beosztásba jutottam. Mielőtt eljöttem, az Ezred főosztályánál voltam szolgálatparancsnok, háromszáz
ember tartozott hozzám.
– Mit adott számodra ez a két évtized?
– Azt szokták mondani, aki ennyi időt eltölt ezen
a pályán, az utána is rendőr marad. Természetesen
én ma már civilnek érzem magam, de azt gondolom, rengeteget tanultam: egyfajta látásmódot,
kommunikációs tapasztalatot, a gyors és határozott döntéshozatal képességét a rendőrségnek is
köszönhetem. Sokat segített később az is, hogy
a két évtized alatt rengeteg embert megismertem, és sokukkal mindmáig baráti a viszony. Ma
ez kapcsolati tőkeként sokat segít. Azt meg plusz
élményként említem, hogy a rendőrségi szolgálatom alatt, mint a speciális feladatokat végző támogató kommandó vezetője hivatalból gyakorlatilag beutaztam a világot. Nekünk volt feladatunk
többek között a légikísérés, amelynek során az
országból kitoloncolt személyeket kellett hazájukba kísérni, vagy éppen a külföldön megfogott,
körözés alatt álló magyar személyeket hazahozni.
Ekkor még nem voltak fapados charterjáratok,

előfordult, hogy egy adott helyen 10 napot kellett
várni, mert nem volt repülőgép hazafelé. Ilyenkor
volt időm megnézni az ottani nevezetességeket,
ráadásul az állam fizette a kinntartózkodásom
költségeit és a napidíjat.
– Hoztál egy döntést, miszerint otthagyod a
biztos pályát a bizonytalanért. Mit szólt hozzá
a Párod?
– Természetesen ez nem egyik napról a másikra
ment, a feleségemmel sokat beszélgettem erről.
Ő rendőrként ismert meg, tudta, hogy ez egy nagyon rendszertelen élet. Sokszor nem tudtunk
hétvégéket együtt tölteni, néha egy hónapra
eltűntem egy kiküldetés miatt, probléma volt a
közös nyaralás. Be kell valljam, örült, amikor végre
kimondtam: másba fogok, más életet kezdek. És
tényleg más lett az életünk, az időközben született
kislányom már kezdettől fogva azt tapasztalhatta,
apa itthon van esténként.
– Aki rákeres, a Galga Invest Zrt tevékenységi
körére, az széles palettára lel: generál-kivitelezés, ingatlankezelés, ingatlan üzemeltetés, mérőhelyi ellenőrzés, valamint robogók és hajók
bérbeadása a Balatonon stb. De mivel kezdtél?
– Természetesen vagyonvédelemmel, ami manapság is az egyik fő tevékenységünk. Csakhogy
a kezdetektől fogva igyekeztem olyan speciális
szegmensben tevékenykedni, ahol viszonylag
kicsi a konkurencia. Élőerős vagyonvédelembe
kezdtünk mégpedig a kereskedelem területén. Ezt
azért nem szeretik a cégek, mert itt visszatérítési
kötelezettség is van, ami azt jelenti, hogy rosszul
végzett munka esetén a szolgáltatónak mélyen a
zsébébe kell nyúlnia.
– Korábban elárultad, hogy a céged őrzi többek között a Penny és a Rossmann üzletláncok
számos boltját. Hogyan sikerült őket megnyerni?
– Az őszinteséggel és a bizalommal. Amikor a
Pennyvel kezdtünk tárgyalni, leírtam nekik, hogy
most kezdtük a tevékenységet, feltörekvő cég vagyunk, és nincsenek referenciáink. Viszont azt is
jeleztem, mi más személettel szeretnénk dolgozni,
aminek kidolgozását segítette a két évtizedes rendőri múltam. Találkoztam a német igazgatóval, és

ott éreztem azt, hogy bízik bennem, érzi, hogy meg
tudom valósítani az elképzeléseimet. A szerződés
megköttetett, és a mai napig is szerződésben állunk, pedig minden évben kiírják a pályázatot.
– Ez a legfontosabb tényező, hogy egy kezdő
cég talpon tudjon maradni?
– Ez is fontos, de legalább annyira fontos a több
lábon állás. Mindig keresem az új és új lehetőségeket. A vagyonvédelem mellett elkezdtünk magán�nyomozással, biztonságtechnikával, pénzszállítással is foglalkozni. Úgy mondanám, hogy a kezdeti
tevékenységből származó hasznot visszaforgattuk
az újabb tevékenységi körök megalapozására. Például az összes magyarországi biztosítársasággal
szerződésünk van, a káresemények, a közlekedési
balesetek felülvizsgálatát végzik el a nyomozóink.
– A sok foglalatosság között találtam egy számomra érdekeset: mérőhelyi ellenőrzés. Ez mit
takar?
– Villanyórákat ellenőrzünk és cserélünk. Ez egy
nemrég indult tevékenység, de már ott tartunk,
hogy havonta mintegy 2000 mérőhelyet keresnek
fel a munkatársaim.
– Hány embert foglalkoztatsz?
– Saját állományban 50 munkatársam van, ehhez
jön még mintegy 600-650 beszállító vagy alvállalkozó. Nem titok, a cégcsoport forgalma a tavalyi
esztendőben meghaladta a nettó kétmilliárd forintot.
– Pár esztendővel ezelőtt nemcsak állást,
hivatást váltottál, hanem 41 éves beültél az
iskolapadba. Miért érezted ennek szükségességét?
– A vállalkozással kapcsolatban korábban mindent autodidakta módon sajátítottam el, vagy
adott esetben csak ráéreztem a dolgokra. Ugyanakkor szerettem volna megtanulni és megérteni
a vállalkozások sikeres működésének mechanizmusát. Ezért döntöttem úgy, hogy beiratkozok
az egyetemre. A Paris-Nanterre Egyetemnek
Budapesten is van egy kihelyezett tagozata, ide
jelentkeztem. Az oktatás magyar nyelven folyt,
a szakdolgozatot viszont franciára is le kellett fordíttatni, és azt Párizsban értékelték. Itt szereztem
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kis- és középvállalkozási menedzser végzettséget.
De nem álltam meg, a Budapesti Metropolitan
Egyetemen digitális marketing szakközgazdász
képzésben is részt vettem. Utóbbit inkább a kereskedelmi tevékenységeink miatt éreztem fontosnak, főleg azért, mert az online értékesítés a jövőben még inkább megváltoztatja majd a vásárlók
szokásait, amihez nekünk folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Furcsa volt, hogy a hallgatók között
én voltam a legidősebb, ugyanakkor megvolt az
az előnyöm, hogy a vállalkozásaim révén én a fogyasztói oldalt is képviseltem.

tetszett ez a hely, hogy elhatároztuk a családdal, itt
telepedünk le. Könnyű volt megszeretni Aszódot.
Nemrégiben a fiam osztálytársai – a gyermekem
a budai Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulója – voltak nálunk, és ők is azt mondták, felnőttként szívesen laknának itt. A két nap alatt, amit itt
töltöttek, megérezték, hogy itt nincs az a nyomás,
mint a fővárosban. Itt csend van és nyugalom, az
emberek pedig beszélgetnek egymással. Megmutattam a város nevezetességeit, és nem azt mondták, hogy ezek lepukkadt dolgok, hanem értékek,
amiket meg kell őrizni. Valahogy én is ezt látom.

– Miért jelentkeztél az OTP Business Nagyköveti Programra?
– Egyszerű az oka: szerettem volna megtudni,
hogy a többi vállalkozó milyen problémákkal
küszködik, illetve hogy milyen megoldási javaslatok jelennek meg. A programot egyébként az
OTP Bank idította, ők választottak ki többszáz cég
közül 48-at – köztük az enyémet - amelyek képviselői rendszeresen találkoztak és megoszthatták
a problémájukat, illetve beszélhettek a sikereikről.

– 2014-ben aktívan beszálltál a helyi politikába. Sokan talán azt gondolták, hogy Te leszel a
következő polgármestere a városnak. Most úgy
tűnik, elfordultál a helyi közélettől.
– Öt évvel ezelőtt volt egy csapat, amelyről úgy
gondoltam, hogy tiszta szívvel tudom támogatni.
Sajnos ezután sok csalódás következett, én pedig
rájöttem, hogy nem is valakiért közdöttem, hanem
valaki ellen. Ez pedig sosem jó. Aztán megismertem ezt a valakit, és rájöttem arra, hogy rosszul
ítéltem meg. A polgámesterség annyira összetett

– A hallottak alapján mivel küszködnek a
többiek?
– Egyértelműen a munkaerőhiánnyal, ám érdekes módon sokan nem tudják a megoldást. Pedig egyszerű a válasz: itthon is meg kell fizetni a
dolgozókat. Lehet, hogy kevesebb lesz a profit,
de a cég nem lesz kénytelen felhagyni a tevékenységével, vagy rosszabb esetben lehúzni a
rolót. Említettem a mérőállomások cseréjét. Az
ezzel foglalkozó villanyszerelő munkatársaim közül többen külföldről jöttek haza. Azért vállaltak
nálam munkát, mert magasabb bért kapnak, mint
másutt. Az átlagkeresetük nettó 350 ezer Ft, ehhez
kapnak még céges autót és telefont. Megkapják
rendesen a bérüket, a szabadságukat, és betegállomány esetén sem kell rettegniük, hogy elvesztik
a munkahelyüket. Mindez többe kerül nekem, ám
biztosítja a folyamatos munkaerőt.
– Ki dönt arról, hogy milyen irányban fejlődjön
a cég?
– Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem olyan szerencsém van, hogy ezt is meg tudom beszélni a feleségemmel. Sokszor itt az asztalnál – miután már
lefeküdtek a gyerekek – vitatunk meg dolgokat.
Szeretem kikérni, meghallgatni a véleményét, de
a lényeg a beszélgetésen van. Emellett természetesen fontos, hogy az embernek legyenek olyan
barátai, üzlettársai, akikkel a gazdasági ügyeket
lehet megvitatni. És itt megincsak a bizalomnak
van óriási szerepe.
– Nem tősgyökeres aszódi vagy. Miért választottad ezt a települést?
– Egy véletlen folytán. Egy kollégám lakott itt, aki
egyszer meghívott ide. Nekem pedig annyira meg-
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feladat, hogy azt csakis teljes szívvel, ambícióval,
lendülettel lehet végezni. Ma már tudom, kevés
úgy rákészülni, hogy a választások előtt pár hónappal hirtelen fölbukkan valaki, és néhány dologgal
igyekszik felhívni magára a figyelmet. Városvezetésre alkalmas személy nem volt az én csapatomban. De bennem sincs olyan ambíció, hogy egy
település élére álljak. Túl sok benne a kötöttség,
az ember nem dönthet szabadon, mert köti a költségvetés, ennek ellenére kell mégis eredményeket
felmutatni. Ez nem az én területem.
– Mit tanácsolsz a következő generációnak, hogyan lehetnek sikeresek?
– Nehéz kérdés, mert minden nagyon meg fog
változni. Lehet, hogy teljesen más szakmák lesznek, míg a jelenlegiek közül sok eltűnik majd. Ami
kell, az a nyelv, és nyelv. Már nem az a kérdés, hogy
az angol nyelv tudása kell-e, hanem az, hogy az
angolon túl milyen nyelveket tud az illető. A másik
fontos dolog pedig talán a digitális technológiák
ismerete. Egy biztos, az élethosszig tartó tanulásból mindig lehet profitálni.
R. Z.
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Interjú

Beszélgetés dr. Negyela Katalin aljegyzővel

EGY „KÖSZÖNÖM” IS JELENTHETI
A SIKERÉLMÉNYT
2019. március elsejétől az Aszód Város Polgármesteri Hivatal aljegyzői tisztét dr.
Negyela Katalin tölti be. Korábban is az épületben dolgozott, csak éppen a másik
oldalán, a Járási Hivatalban. A vele készített beszélgetés során elsőként azt kérdeztük, miért cserélte fel az előző munkahelyét a jelenlegire.

– A kormány az utóbbi esztendőkben a járási
és kormányhivatalokon keresztül sok feladatot átvett az önkormányzatoktól. Milyen feladatokat adott helyette, illetve hagyott meg?
– Természetesen az önkormányzatiság esszenciája a testületi munka megmaradt a helyi önkormányzatoknál. Ha összefoglalva szeretném
jellemezni, milyen hatáskörök maradtak, akkor
elmondható, hogy leginkább azok, amelyekhez

– 2013. április 02. napján kezdtem a Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatalában
dolgozni, mint hatósági ügyintéző. 2019. február 28. napján volt az utolsó munkanapom hatósági osztályvezetőként a járás keretén belül. A
két dátum között ügyintézőként, ügysegédként
is láttam el feladatokat, valamint egy rövid ideig
a kormányablak osztályon is teljesítettem szolgálatot a kollégákkal. 2017. január 01. napján
neveztek ki hatósági osztályvezetőnek. A közel
hat év alatt alkalmam nyílt arra, hogy az államigazgatáshoz kapcsolódóan több területen is
kipróbáljam magam. A konkrét ügyek intézése mellett szívesen vettem részt képzéseken,
folyamatosan tanultam iskolarendszerű képzéseken és szakirányú szakképzettségeket is
szereztem. Az ismeretek szerzése, „a diplomák
gyűjtése” alapvető fontosságú az életemben,
elengedhetetlen a szakmai felkészültséghez is.
– Számomra összetett területnek tűnik a
közigazgatás. Az ebben dolgozók száraz jogszabályokat kell, hogy betartsanak, miközben ügyfelekkkel találkoznak, akikkel szemben fontos az empátia. Ön hogy látja ezt?
– Jó a megközelítés. Mivel a közigazgatástól elvárható, hogy lefedje mindazokat a területeket,
amelyek az emberek együttéléséből eredően
szükségszerűen szabályozásra szorulnak, a közigazgatás területének átfogó megismerése igazi
kihívás. A közigazgatás kettő nagy részre osztható, melynek először az egyik részében, az államigazgatásban végeztem feladataimat, majd hat
éven keresztül a másikban, amikor lehetőségem
nyílt arra, hogy az önkormányzati igazgatás területén folytathassam a munkát. A jogszabályokkal és az ügyfelekkel történő munka a mindennapok bejáratott útján zajlik, annak ellenére,
hogy nincsen kettő egyforma ügy, ügyfél és a
jogszabályok keretei is igen változatosak. Mégis
számomra az igazi „újdonságot” a testületi munka hozta, mely az önkormányzatiság és a helyi
demokratikus működés alapvető színtere. Az aljegyzői feladatok ellátása során mind átfogóbb,
teljesebb képet tudok kapni a közigazgatásról,
lehetőség nyílik a jogalkotásban történő részvételre és a szaktudásomat a közösség szolgálatára
tudom fordítani több területen is. A váltásom
egyik oka tehát abból az ősi, mélyről jövő szükségletből eredt, hogy megvalósíthassam a tudás

megszerzésére és a már megszerzett tudás alkalmazására irányuló vágyamat.
– Mikor döntötte el, hogy az államigazgatásban szeretne dolgozni?
– 2013. évben, GYES - ről jöttem vissza a munka világába. Budán dolgoztam a 20-as éveimben. Oda nem szerettem volna visszamenni,
mert a nagy távolság miatti sok utazás rengeteg időt vett volna el az életemből, melynek a
családom látta volna kárát. 2013-ban alakult
meg az Aszódi Járási Hivatal, ahová ügyintézőket kerestek. Beadtam az önéletrajzomat és felvettek. Így kerültem az államigazgatásba. Azt
szeretném hozzátenni, hogy a mindennapok
során nagyon megtetszett ez a terület. A közigazgatásban maradtam.
– Hol „pallérozódott”?
– A folyamatos munka a munkatársakkal, az
ügyfelekkel, a mindennapi kihívások, a képzéseken, az iskolákban való tanulás, az évfolyamtársakkal való interakció, az önfejlesztés mind-mind
utat nyitott a fejlődésre, a pallérozódásra.

átfogó helyismeret kell, és a helyben történő intézés mind az ügyfél, mind a hivatal részéről szükségszerű. Tételes felsorolásba nem bocsátkoznék,
mert a lista igen hosszú lenne, de egyik eklatáns
példa a maradó hatáskörre az anyakönyvezés
vagy a címképzés, ugyanakkor említeném még a
hagyatéki, birtokvédelmi eljárást és egyes szociális területeket, természetesen a teljesség igénye
nélkül. Az építéshatósági ügyek és a településrendezéssel, településfejlesztéssel összefüggő témák
is településszinten rendezendők első fokon.
– Hogyan osztják meg a feladatokat a jegyzővel, mi az, amiért Ön felel?
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 81 – 84. § -ai részletesen szabályozzák a jegyző és aljegyző feladatait. Munkámat a törvényi szabályozás alapján
látom el.
Ugyanakkor, a hatósági és titkársági osztályt
vezetem. A Jegyző Asszonnyal igazán jól tudok
együtt dolgozni, az egyeztetésünk folyamatosm
a feladatmegosztásunk pedig zökkenőmentes
és gördülékeny.
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– Mit tart a feladatai között a legnehezebbnek?
– Úgy vélem, a helyi hivatal működése, valamint annak vezetése nagyban meghatározza
azt, hogy milyen kép alakul ki egy közösségről
a külvilágban. A közszereplés – még akkor is,
ha az nem kerül be a médiába – tele van felelősséggel. Az önkormányzat minden dolgozója
minden nap kapcsolatba lép helyi és nem helyi
állampolgárokkal. Folyamatosan párbeszédet
folytatunk a környezetünkkel, akkor is, ha egy
szót sem szólunk, csak éppen kimegyünk az
utcára vagy csatlakozunk egy közösséghez. A
megfelelő, az adott helyzethez illő tiszteletteljes kommunikáció megvalósítása alapvető
feltétel kell, hogy legyen, és mivel minden ember más értelmezési keret szerint működik a
mindennapokban, sokszor nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt. A mások általi elfogadás
és annak megvalósítása, hogy a munkavégzés
keretein belül felmerülő, óhatatlanul előálló
konfliktusok minden fél számára megnyugtatóan lezárásra kerülhessenek, igazi kihívás.
– Mi ad sikerélményt ebben a munkában?
– Egy szépen megfogalmazott, jogszerű
döntés, logikusan levezetett ügymenet, sike-

rélményt ad. Elégedett lakosok, mosolygós
ügyfelek, egy „köszönöm” szó elhangzása az
ügyintézés végén, ezek mind azt jelzik, hogy az
ember jól végzi a munkáját.
– Hogyan kapcsolódik ki a mindennapos taposómalomból? Van-e hobbja például?
– Ahhoz az embercsoporthoz tartozom, akinek
a hobbija szervesen kapcsolódik a munkájához.
A szabadidőmben – többek között – olvasok
és tanulok. A munkaidőn kívüli időt pedig – jórészt – a családom körében töltöm.
– Ma már a köztisztviselői pálya sem számít örökös állásnak, ráadásul azt hallani,
hogy a közigazgatás átszervezése tovább
folytatódik majd. Önnek van-e „B” terve
arra az esetre, ha ez Önt nem megfelelően
érintené?
– Természetesen vannak középtávú terveim,
amelyeket majd meglát a világ, ha megvalósítom. Köszönöm szépen a megkeresést, az
olvasóknak azt, hogy elolvasták a sorokat, és
remélem, hogy bemutatkozásommal sikerült
közelebb kerülnöm Aszód város lakosainak szívéhez!
R. Z..

VÁ L L A L K O Z Ó K B Á L J A
2019

Időpont:
2019. Október 12. / 18:00 óra
Helyszín:
Evangélikus Gimnázium
(Aszód, Régész u. 34.)
Belépő:
Vacsorával együtt 8.500.- Ft
Minden belépőjegy megvásárlásával
500 Ft-tal támogatja az Evangélikus Gimnáziumot.
Az est programja:
18:00 – Asztalok elfoglalása, Welcome Drink
19:00 – Köszöntő
20:00 – Svédasztalos Vacsora
21:00 – Meglepetés Fellépő
24:00 – Tombola, hajnalig tartó mulatozás a PARTY
DANCE BAND Zenekarral.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Jegyértékesítés, támogatások,
tombola felajánlások:
Hajdú-Győrfi Dominic +36 70 657 9740
Szikora Zsolt +36 20 945 3906
A jegyek előjegyzési sorrendben
2019. augusztus 30-tól kerülnek értékesítésre.
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FELAJÁNLÁSBÓL
KÉSZÜLT EL A
KOLUMBÁRIUM
Bár a képviselő-testület által elfogadott Gazdasági Programban hátrébb
került a temető kolumbáriumának
bővítése, végül ez a munka sem marad el, sőt rövidesen elkészül.

A költségek megoszlanak az önkormányzat és három képviselő – Buzás János, Rigó
Éva és Urbán László – felajánlasa között: a
záró fedlap megépítésének összegét a város állja, míg a többi munkáét az említett
döntéshozók viselik.
R. Z.
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Sport

REMEKÜL HELYTÁLL AZ ASZÓD FC
A MAGASABB OSZTÁLYBAN
Öt mérkőzés, 7 pont, 9. hely. Ez a mérlege az Aszód FC megyei másodosztályú felnőtt csapatának. Ami az eredményt mindenképpen felértékeli, az a küzdeni tudás,
ami már többször is megmutatkozott a mérkőzéseken. A lapzártánk utáni időpontban a Valkó otthonában játszott mérkőzésen például a hazaiak már 2.0-ra vezettek, innen álltak talpra a játékosok, és egyenlítettek, mad 3:2-es állásnál ismét egalizáltak. A végén a győzelmet is megszerezhették volna, de egy korábbi kiállítás
miatti emberhátrány következtében ez nem sikerült.
Valkó-Aszód FC 3:3 (3:2)

KORÁBBI MÉRKŐZÉSEK:

tést az 50. percben Nagy Rolandnak köszönhetően. Támadt a Kartal, de Nagy Tamás mindent
védett, a végén még egy 11-est is.

Aszód FC – Kartal SE: 2-0; (1-0)

Aszód FC – Pomáz-ICO SE: 2-3; (2-3)

A csapat új játékost avatott, a Gyirmót SE-ből
igazolt Zimonyi Dánielt , aki először lépett piros-feketében pályára. A 10. percben Pecze
Péter jó helyezett szabadrúgása megpattant
a kartali kapus előtt, és a hálóba került. A gól
után fölénybe kerültek a kartaliak, de a jó napot kifogó aszódi védelemnek és a parádésan
védő Nagy Tamásnak köszönhetően maradt az
eredmény. A szünet után sem változott a játék
képe, ennek ellenére a a mieink szereztek veze-

A mérkőzés két nagy aszódi helyzettel kezdődött, de a Pomáz rúgott gólt a 20. percben. Két
perc múlva Zalaegerszegi Roland egyenlített
büntetőből (1-1). Újabb két perc múlva a kapus
és az egyik védő nem értette meg egymást, a
vendégek csatára pedig kíméletlenül a hálóba
lőtte a megszerzett labdát. A 30. percben a Pomáz tovább növelte előnyét, erre Kocsi Bence
válaszolt egy perc múlva. Sajnos ez maradt a
végeredmény is.

Várak, kastélyok, barlangok, természeti szépségek nyomában

FELVIDÉKI TEKERGÉS
Az Aszódi Szabadidősport Egyesület tagjai négynapos kerékpártúrán vettek
részt 2019. július 7-10. között a Felvidéken, illetve az Aggteleki Nemzeti Park
területén.

A négy nap alatt a résztvevők megtekintették,
bejárták a környék épített és természeti, szépségeit az alábbiak szerint: Aggtelek, Szögliget,
Derenk romfalu, Szedelői-völgy, Tornai vár,
Betlér, Rozsnyó, Martonháza aragonit barlang, Pelsőc, Domica cseppkőbarlang.
A résztvevők a négy nap alatt 242 km-t
kerékpároztak, illetve 12 km-t gyalogtúráztak. A túrát a jelenlévők a tavasszal elhunyt
„örökös tagunk”, Pesti Imre bácsi emlékének
ajánlották.
A túrán készült fényképek az egyesület facebook odalán tekinthetők meg.

A program a „Kerékpárral 7 határon át”
programsorozat keretében, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával
valósult meg.
Nyíry Zsolt
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Vác-Deákvár SE – Aszód FC: 1-3; (1-0)

Hét közben az aszódi gólkirály, Hegedűs Norbert bejelentette távozását Mezőtárkányba,
így nélküle állt fel a csapat. A váci mérkőzésen
a hazaiak szereztek vezetést, és ez az állás maradt a szünetig. A második játékrészre megrázta magát a csapat, és az 52 percben egy
szép akció végén Kifor Bence egyenlített (1-1).
Itt már látszott, akár a győzelem is megszerezhető. Zalaegerszegi Roland a 68.percben közelről megszerezte a vezetést (1-2), majd a 87.
percben ugyanő a félpályán labdát szerezve,
a kapust elfektetve bebiztosította az aszódi
győzelmet.
Forrás: aszodinfo.hu
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