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E generáció tagjai a remény gyermekei voltak

KÖSZÖNTÖTTÉK A KEREK 
ÉVFORDULÓS SZÉPKORÚAKAT 
Az Önök áldozatos munkája nélkül a mi korosztályunknak nem lett volna olyan 
szép gyermekkora. Többek között e szavakkal méltatta dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester a korábbi generáció tagjainak teljesítményét a szépkorúak köszönté-
sén. Az ünnepségen azon aszódiak vehettek részt, akik idén  töltötték vagy töltik 
be a 70-75-80-85. születésnapjukat, illetve azok a házaspárok, akik ebben az évben  
ülték  az 50. házassági évfordulójukat. 

Az előző képviselő-testület még  2015-ben hatá-
rozott arról, hogy karácsony tájékán az  önkor-
mányzat egy kis ajándékkal lepje meg meg a ke-
rek évfordulós szépkorú polgárait. A hagyomány 
idén sem szakadt meg, igy  december 12-én 165-
en a születésnapjuk, 30-an pedig az 50. házassá-
gi évfordulójuk okán  kaptak szíves invitálást az 
evangélikus gimnázium aulájában meghirdetett 
városi ünnepségre. Az önkormányzat azoknak, 
akik kérték, a szállításukat is megszervezte. Az 
ünnepelteket egy szál virág, üdítő és rétes várta, 
az ilyenkor szokásos támogatás – 5 ezer Ft –  pe-
dig már korábban megérkezett a számlájukra.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs a köszöntőjében 
elmondta, a szóban forgó generáció tagjai a 
remény gyermekei voltak. A szüleik, illetve egy 
jobb világ reményei.  Hiszen amikor ők szület-
tek – 1934-ben, 1939-ben, 1944-ben, sőt még 
1949-ben is –, mindenki azt gondolta,  az adott 
korszaktól csak jobb jöhet. 

Önök egész életükben építkeztek – emelte ki 
beszédében a város első embere -, országot, tár-
sadalmat, házat, közösséget abban a hitben, hogy 

a soron következő generáció egy szebb világban 
élhet, és nyugodtabb lesz az élete. És így lett.  Mi 
már tágas otthonokban nőhettünk fel, szép is-
kolába járhattunk, ahol színvonalas oktatásban 
részesültünk,  széles körű egészségügyi ellátást 
kaptunk stb. Ezért a reménységért és az építkezé-
sért mondunk most Önöknek köszönetet. 

A beszédet követően a fél évszázados házas-
ságkötésüket ünneplő párokat külön köszön-
tötte dr. Pénzes Szabolcs polgármester és Asz-
talos Tamás alpolgármester.  A délután további 
meglepetéseként a galgahévízi Csikótojás Tár-
sulat tagjai léptek föl, akik Petőfi : A helység ka-
lapácsa című elbeszélő költeményét adták elő.

Boldog karácsonyt 
és békés új esztendőt 

minden kedves olvasónknak!

Juhász Gyula: 

KARÁCSONY 
FELÉ

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 

 rendületlen,
S ne csak így decemberben.

t
t 

knak!



ASZÓDI TÜKÖR2

2019. december

Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2019. november 13., RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülés

123/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanácsába delegált tag 
akadályoztatása esetén, őt helyettesítő 
személy jóváhagyásáról
1. Aszód Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy határoz, hogy az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármestert delegálja.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Re-

gionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati Társulás Társulási Taná-
csába delegált tag személyének jóváhagyásáról 
született határozat 1 példányát küldje meg az 
Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társulás Társulási Tanács részére.

124/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat az 
Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanácsába delegált tag 
akadályoztatása esetén, őt helyettesítő 
személy jóváhagyásáról

1. Aszód Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy határoz, hogy az Észak - Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás Társulási Tanácsába Dr. Pénzes 
Tiborc Szabolcs polgármestert akadályozta-
tása esetén Asztalos Tamás alpolgármestert 
delegálja.

2. A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába delegált tag akadályoz-
tatása esetén, őt helyettesítő személy jóváha-
gyásáról született határozat 1 példányát küld-
je meg az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács részére.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2019. november 20–i képviselő-testületi ülés

125/2019. (XI.20.) ÖKT sz. határozat 
Aszódi Polgármesteri Hivatalban fog-
lalkoztatott közszolgálati jogviszony-
ban álló köztisztviselők 2020. évre 

vonatkozó illetményalap és illetmény-
kiegészítés költségvetési tervezéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Aszódi Polgármesteri Hiva-
talban foglalkoztatott közszolgálati jogviszony-
ban álló köztisztviselők 2020. évre vonatkozó 
illetményalapját és illetménykiegészítését a 
2019. évi mértékben szükséges tervezni.

Felkéri a polgármestert, hogy az Aszódi Polgár-
mesteri Hivatal 2020. évi illetménykiegészítésé-
nek és 2020. évi illetményalapjának fedezete a 
2020. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön.

126/2019. (XI.20.) ÖKT sz. határozat Aszód 
Város Önkormányzat 2020. évi belső elle-
nőrzési tervének jóváhagyásáról 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelen határozat 1. mellékletét képező 2020. évi 
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
terv folyamatos teljesítését kísérje fi gyelemmel.

127/2019. (XI.20.) ÖKT sz. határozat 
Aszód Város Önkormányzat 2020. évi 
belső ellenőrzési tervének feladatok 
elvégzéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy kérjen 
árajánlatot a csatolt ajánlati felhívás alapján három 
belső ellenőrzési feladatokat végző vállalkozástól 
a 2020. évi ellenőrzési feladatok elvégzésére.

128/2019. (XI.20.) ÖKT sz. határozat he-
lyiség bérleti díjak 2020. évre vonatko-
zó megállapításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a 2020. évre a 19/2013. (IX.6.) 
rendelet 52.§ (6) bekezdése értelmében az aláb-
bi intézmények terembérleti díjait 2020. január 1. 
napjától az alábbiak szerint határozza meg:

Helyiség Bruttó bérleti díj

Oktatás, tréning, gyűlés, sport céljára történő 
igénybevétel esetén alkalmazott díjak

AVKK - Kamaraterem 5.860.-Ft/óra

AVKK - Kisterem 3.200.-Ft/óra

Aranykapu Bölcsödé - 
Aula

1.160.-Ft/óra

Kistérségi Gondozási 
Központ (Petőfi  u.13.) - 
Társalgó

5.860.-Ft/óra

Kistérségi Gondozási Köz-
pont (Falujárók útja 5.)

2.910.-Ft/óra

Napsugár Óvoda - 
 Tornaszoba

1.455.-Ft/óra

Napsugár Óvoda Szivár-
vány Tagóvodája - Ebédlő

   715.-Ft/óra

Árusítás, árusítással egybekötött 
 termékbemutató esetén alkalmazott díjak

AVKK - Kamaraterem 8.800-Ft/óra

AVKK - Kisterem 4.800-Ft/óra

Aranykapu Bölcsöde - 
Aula

1.700-Ft/óra

Kistérségi Gondozási 
Központ (Petőfi  u.13.) - 
Társalgó

8.800-Ft/óra

Kistérségi Gondozási Köz-
pont (Falujárók útja 5.)

4.400-Ft/óra

Napsugár Óvoda - 
 Tornaszoba

2.200-Ft/óra

Napsugár Óvoda Szivár-
vány Tagóvodája - Ebédlő

1.100-Ft/óra

EBÉD  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

az  
Aszódi Evangélikus  

Gimnázium konyhájáról
„A” és „B” menü választás

 

Telefon:  
(+36) 30 742 7972
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Közös szabályok:

1. A bérbeadással kapcsolatos hatáskör a pol-
gármestert illeti meg.
2. A bérbeadás terembérleti szerződés kereté-
ben történik.
3. Az igénybevétel a bérleti díj megfi zetésének 
igazolását követően kezdődhet meg.
4. A bérleti díjak 2020. január 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig érvényesek.
Az érvényben lévő egyéb helyiség bérleti szer-
ződések esetében a bérleti díjak a szerződések-
ben foglaltak szerint alkalmazandók.

129/2019. (XI.20.) ÖKT sz. határozat 
2019. év december hónapi igazgatási 
szünet elrendelésének jóváhagyásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglal-
koztatott valamennyi köztisztviselőre, közszol-
gálati ügykezelőre és munkavállalóra nézve 
2019. december 23. (hétfő) napjától 2020. ja-
nuár 05. (vasárnap) napjáig terjedő időszakra 
igazgatási szünetet rendel el, amely időtartam 

5 munkanapot foglal magában.
2. A Képviselő-testület az elrendelt igaz-

gatási szünet kapcsán – a zavartalan fel-
adatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a 
szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. A Képviselő–testület kéri a 
jegyzőt az ügyeleti rendszer biztosítására az 
anyakönyvi igazgatási feladatok, valamint 
az egyéb haladéktalan intézkedést igénylő 
ügyek tekintetében. 

3. A Képviselő-testület kéri a jegyzőt arra is, 
hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakos-
ságot és a társhatóságokat helyben szokásos 
módon, előzetesen tájékoztassa.

130/2019. (XI.20.) ÖKT sz. határozat a 
lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2019. szeptember 26-án hozott 107.,108., 113., 
határozatok alapján a lejárt határidejű Képvise-
lő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri jelentést elfogadja.

IMMÁRON AZ ÚR ELJÖVETELÉRE VÁRUNK 
December első vasárnapjának délutánján  városunk főterén is fölgyulladt az 
adventi koszorú első gyertyájának fénye, jelezvén, a várakozás, a karácsony 
ünnepkör  időszakába léptünk. A gyertyagyújtásra a protestáns egyházak lel-
készei által tartott rövid áhítat után került sor.

Idén az adventi koszorú az összefogás jegyé-
ben készült el. A főtér karácsonyvárást jelző 
ékességét éveken keresztül a Berkesdi család 
készítette társadalmi munkában. Idén jelez-
ték,  nem tudják ezt  tovább vállalni, ugyan-
akkor felajánlották a  korábbi koszorúk vázát, 
illetve vállalták az elkészítés fázisainak beta-
nítását.  A koszorú elkészítéséhez szükséges 
három fenyőfát  magánszemélyek ajánlot-
ták föl. A munkát a Városüzemeltetési Osz-
tály munkatársai végezték el Pestiné Nagy 
 Orsolya városi kertész irányításával. 

A gyertyagyújtás előtt Urbán Gedeon baptis-
ta, Lőrincz Csaba evangélikus és Rápolty Dávid 
református lelkészek tartottak rövid áhítatot. 
Ezt követően Pénzes Tiborc polgármester az 
egyik készítővel, Vas Norberttel közösen kap-
csolta fel az első gyertya fényét. 
Másnap a természet tovább fokozta a tér 
szépségét, szép hópaplannal díszítve azt. 
Nagyon szép lenne, ha karácsonykor is ez a 
látvány tárulna elénk. 

Kép és szöveg: 
R. Z.

IGAZGATÁSI SZÜNET 
2019.12.23-tól 2020.1.3-ig 

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekez-
désében biztosított jogkörében eljárva, fi -
gyelembe véve a közszolgálati tisztviselők 
munka- és pihenő idejéről, az  igazgatá-
si  szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és 
a munkáltatót terhelő egyes kötelezett-
ségekről, valamint a távmunkavégzésről 
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-
15. §-jaiban foglaltakat, a 129/2019. (XI.20.) 
számú határozatával  2019. december 23. 
napjától  2020 január 3. napjáig  –   ügyelet 
biztosítása mellett –,  IGAZGATÁSI SZÜNE-
TET rendelt el az Aszódi Polgármesteri Hiva-
talban, a személyes ügyfélfogadás szünetel.

 A Polgármesteri Hivatal következő ügy-
félfogadási napja 2020. január 6-án, hétfőn 
lesz a szokott rend szerint.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Aszód Város Önkormányzata

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
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
Kedves Aszódiak!
2019. október 30-án tartotta alakuló ülését az önkormányzati választás eredménye-
képp létrejött új képviselő-testület. Azóta igen tartalmas 6 hét telt el. Megpróbálom 
fővonalakban összefoglalni, hogy mi minden történt ezalatt a rövid idő alatt.

Bemutatkozó láto-
gatást tettem az ön-
kormányzati és nem 
önkormányzati fenn-
tartású intézmények-
ben és egyeztettem 
a vezetőkkel az előt-
tünk álló feladatokról. 
Felkerestem a helyi 
egyházakat és több 

civil szervezetet és tárgyaltam a vezetőkkel az 
együttműködés lehetőségeiről. Áttekintettük a 
folyó ügyeket a városi főépítész asszonnyal, ügy-
véd, rendőrkapitány, ebrendész urakkal. Meg-
beszéléseket folytattam több, a városban folyó, 
illetve tervezett nagyobb magánberuházás be-
fektetőivel és kivitelezőivel.

Műemlékvédelmi szakemberrel bejártuk az 
aszódi műemléki helyszíneket, felmérve állapo-
tukat. Több ízben tárgyaltam az Orvosi Ügyelet 
Kft képviselőjével a jövő évi díjazás mértékének 
megállapítása ügyében. Részt vettem azon 
társulások ülésein, melyeknek az aszódi önkor-
mányzat is tagja (DAKÖV, Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Önkormányzati Tár-
sulás, Aszód és Társult Önkormányzatok Szo-
ciális és Gyermekjóléti Társulása). Utóbbiban 
elnökké választottak. Lebonyolítottuk a Szociá-
lis Kerekasztal ülését és megtörtént a szociális 
tűzifa megrendelése is.

Áttekintettük a városüzemeltetés helyzetét is. 
Az őszi levéltakarítás felgyorsítása érdekében 
lombszívó és fújó gépet vásároltunk. Vettünk 
továbbá 3 elektromos kültéri hősugárzót, ami-
ket a téli rendezvényeinken és a piacon hasz-
nálhatunk.

Rendkívüli intézkedést igényelt a Kossuth 
Lajos u. 11. szám alatti egykori, már lakatlan 
önkormányzati lakás összedőlése. Az összedőlt 
épületrésszel egy tető alatt lévő épületben ta-
lálható másik két önkormányzati lakásból a bér-
lőket kiköltöztettük. Lakhatásuk megoldása a 
Falujárók útján folyamatban van.

Bár az esőzések nem kedveztek, a közterü-
leteken található őszi lomb összetakarítása 
nagyrészt megtörtént. A december 2-i hava-
zás során, amint elérte a hóréteg vastagsága 
az előírt 5 cm-t, azonnal indult a hókotró és 
rendben megtisztította a várost. Folyamato-
san zajlott a sózás is, némi fennakadás csak 
másnap reggel volt a késői kezdés miatt. Rea-
gálva a lakosság jelzéseire, a fi zikai dolgozóink 

a következő naptól reggel 5 órakor kezdték 
síkosságmentesítést elsősorban a meredek ut-
cákon és az intézmények környékén. A járdák 
síkosságmentesítésén a közfoglalkoztatot-
tak dolgoztak. Ezen a területen nagyon nagy 
szükség van a lakosság együttműködése, ép-
pen ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy 
legyen gondja az ingatlana előtti járda hó- és 
jégmentesítésére!

Amint azt láthatták, a hagyományokhoz hí-
ven a főtéren elkészült az adventi koszorú és 
áll már a karácsonyfa is. Az ezekhez kapott 
felajánlásokat köszönjük Mohácsi Zoltánnak, 
Kmety Lászlónak és Rácz Tibornak! A koszorú 
elkészítéséhez a Berkesdi családtól kaptunk 
jelentős szakmai segítséget, amit ugyancsak 
köszönünk! A szokásnak megfelelően elké-
szült a Kossuth Lajos utca díszkivilágítás is.

A Petőfi  utca felső szakaszát mindkét irány-
ból egyirányúsítanunk kellett, mert a talaj 
süllyedése már a lakóházakat veszélyezteti. A 
forgalom keltette rezgést, ami csak rontott a 
helyzeten, ezzel az intézkedéssel megszüntet-
tük. A temetőben az evangélikus és katolikus 
egyházzal közösen négy kamerát szereltet-
tünk fel. Ennek előkészítése még az előző 
képviselő-testület érdeme. Az ÉMÁSZ részéről 
tervezési fázisba jutott a gyalogátkelőhelyek 
jobb megvilágítása érdekében tett kezdemé-
nyezésünk, bízunk benne, hogy mihamarabb 
a testület elé kerülhet a téma.

Minden olyan rendezvény megvalósulá-
sában segédkeztünk, ahol ezt kérték és én 
személyesen mindenütt ott voltam, ahová 
meghívtak, s ha erre igény volt, köszöntőt 
vagy beszédet mondtam. A teljesség igénye 
nélkül: gimnáziumi szalagavatók, Erdélyi Bál, 
Városi Nyugdíjasklub, Mága Zoltán, illetve 
Budai András és barátai koncertje, retró játék-
kiállítás, adventi gyertyagyújtás. Felkereste 
az aszódi és az Aszódon tanuló kisgyermeket 
a Mikulás is, sok fi nomsággal megajándékoz-
va őket. Köszöntöttük az időseket, megtar-
tottuk a karácsonyi vásárt, valamint a köz-
meghallgatást.  A további rendezvényeinkre 
is szeretettel várjuk az érintetteket és az ér-
deklődőket!

Minden kedves aszódi polgárnak áldott ka-
rácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet 
kíván:

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Cím:
Aszód, Kossuth Lajos u. 34.

Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 

8.00–17.00
kedd, csütörtök: 

8.00–17.30
szombat: 

8.00-12.00
Bejelentkezés:  
(+36) 28 402 121

Boldog, Békés  
Karácsonyi  
Ünnepeket  
Kívánunk!
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Dióhéjban a Katolikus karitász aszódi csoportjának éves munkájáról

EGÉSZ ÉVBEN A RÁSZORULÓK 
SZOLGÁLATÁBAN
Ahogy a korábbi évek, úgy a 2019-es esztendő is aktív munkával, szolgálattal telt 
az aszódi csoportban. Minden hónap első hétfőjén a Katolikus Hitéleti Központban 
ruhát osztottak a csoport tagjai. A bőséges ruha adományból két alkalommal tud-
tunk juttatni nógrádi kistelepülésekre is.

A Húsvétot megelőző nagyböjtben tartós élel-
miszert gyűjtöttünk, majd az adományokból 
élelmiszer csomagokat állítottunk össze, és több, 
mint negyven családhoz juttattunk el, nem csak 
az aszódi, hanem a domonyi rászorulóknak is. A 
faluban nem működik karitász csoport, így az ot-
tani szolgálatot is Aszódról látjuk el.

Az Egyházmegyei Karitász segítségével több 
alkalommal nyílt lehetőség babaétel és pe-
lenkaosztásra, amit meghirdettünk az aszódi 
bölcsödében, óvodában, illetve a védőnői- és 
a domonyi családsegítő szolgálaton keresztül. 
Ez úton is köszönjük minden érintett szervezet 
közreműködését. 

Mi is közreműködtünk – mégpedig a Galga-
menti Élő Rózsafüzér Zarándoklaton résztvevők 
fogadásán – süteményekkel, szendvicsekkel és 

üdítővel kínáltuk az Aszódra beérkezőket a Fiú-
nevelő Intézet kertjében.

Örömünkre szolgál, hogy a váci központon 
keresztül közreműködésünkkel több család ka-
pott bútort, háztartási gépeket.

Mégis azt kell mondani, hogy az élelmiszer 
segélyen maradt a fő hangsúly, hiszen már-
ciusban 300 konyhakész pizzát osztottunk 
Aszódon és Domonyban és most az ádvent-
ben, Szent Miklós napjának vigíliáján újabb 
280 konyhakész pizza és melegszendvics ke-
rült kiosztásra a két településen.

Az évekkel korábban felelevenített hagyo-
mány szerint Árpád-házi Szent Erzsébet ünne-
pén három alkalommal – először a Javítóintéze-
ti kápolnában, majd a két vasárnapi szentmisén 
– osztottunk Erzsébet-kenyeret.

Ádvent elején újból élelmiszert gyűjtöttünk, 
így a karácsonyi ünnepek előtt ismét segíteni 
tudtunk. Ez úton is hálásan köszönjük a kedves 
hívek adományait, melyekből csomagokat állí-
tottunk össze és juttattunk el a szükséget szen-
vedők számára.

Aztán az ünnepekben mi is elcsöndesedünk 
egy kicsit, hogy szeretteink körében feltöl-
tődve, újult erővel szolgálhassunk a 2020-as 
évben.

Megköszönve mindenki áldozatos munkáját, 
segítségét, áldott, békés, szeretetteljes Kará-
csonyt és sikerekben gazdag újévet kívánok 
mindenkinek a csoportban dolgozó aktivisták 
és a magam nevében!

Klamár Klára
csoportvezető

IDÉN SZÁNNAL ÉRKEZETT 
A MIKULÁS 

Miklós napon városunkban is sok-sok gyermek várta 
izgatottan a Mikulást, aki ezúttal szánnal érkezett. Leg-
alábbis ezt felelte a gyerekek erre vonatkozó kérdésére.

A Jóságos Nagyszakállú 
Aszód valamennyi okta-
tási-nevelési intézményé-
ben látogatást tett. Nem 
volt könnyű dolga, több, 
mint 600 csomagot kellett 
kiosztania. Szerencsére az 
önkormányzat vállalta a 
csomagok beszerzését, így 
azokat nem kellett a mesz-

szi Északról hoznia. Az viszont, hogy a Mikulás nagyon hasonlított 
városunk egyik polgárára, kizárólag a a véletlen műve lehetett, a 
szakemberek egyébként is azt állítják, mindenkinek él legalább egy 
hasonmása Földön. Ami viszont feltűnő volt, hogy tavalyhoz képest 
igen sokat fogyott. Talán ő is egészségesebb életmódra váltott. 
Mindenesetre azt ígérte az őt dalokkal, versekkel járó gyerekeknek, 
hogy mivel ilyen szépen fogadták őt, jövőre újra ellátogat hozzájuk.

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán
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Hatalmas sikert arattak Mága Zoltán aszódi koncertjei 

A BEVÉTELBŐL ÚJULHAT MEG 
A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ESZKÖZPARKJA 
Alig néhány óra alatt elfogytak a Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész 100 
templom – 100 jótékonysági koncert című programsorozatának aszódi fellépésére 
szóló támogatói jegyek. Szerencsére a művész bevállalt még egy szeretetkoncertet, 
így december elsején az evangélikus templomban  két alkalommal is tapsolhatott 
közönség  a produkciónak. Mága Zoltán az est során a jegyekből befolyt bevételen 
túl további két millió forint magánadományt ajánlott fel a Podmaniczky Júlia Nő-
egylet által meghatározott célok megvalósítására. 

Szilágyi Zita, az aszódi Podmaniczky Júlia Nő-
egylet elnöke köszöntő beszédében kihang-
súlyozta, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a 
várakozás időszakának kezdetén köszönthetik 
az evangélikus templomban Mága Zoltánt, 
akinek munkásságával kapcsolatban többek 
között a következőket mondta: „A virtuóz hege-
dűművész lelkének mélyéből fakadó adni vágyás, 
és a remény, hogy a zene és az abban megjelenő 
szeretet eszköz lehet a világ jobbá tételéhez,  szá-
munkra is példamutató”.

Az elnökasszony a támogató jegyekből és az 
egyéb támogatásokból befolyt összeggel kap-

csolatban elmondta, azt elsősorban az aszódi 
védőnői szolgálat eszközparkjának korszerű-
sítésére, valamint a helyiségek burkolatainak 
cseréjére kívánják fordítani, de szeretnének 
segítséget adni az evangélikus templom mű-
emlék jellegű padjainak állagmegóvásához is. 
Az elnökasszony ekkor még nem tudta, hogy 
a bevétel további 2 millió Ft-tal fog növeked-
ni, Mága Zoltán ugyanis az esti koncert során 
bejelentette, a budapesti és és a bécsi újévi 
koncertjeinek bevételeiből is ad támogatást a 
Podmaniczky Júlia Nőegylet céljainak megva-
lósulása érdekében.  A művész ezen felül 100 

jegyet ajánlott fel a budapesti újévi koncertjé-
re, és arra kérte dr. Pénzes Tiborc Szabolcsot, 
Aszód város polgármesterét,  hogy a város au-
tóbuszokkal segítse a koncertre való eljutást. 
Senki nem ment haza üres kézzel, minden jegy-
tulajdonos az élményen túl egy Mága Zoltán 
Best of CD-vel is gazdagodott. 

 A koncertek hatalmas sikert arattak,  a nézők 
élvezték Mága Zoltán virtuozitását és az ismert 
zeneművek dallamait. A változatosságról és a 
színvonalról  a művészt kísérő Budapesti Pri-
marius Szimfonikus Kamarazenekaron túl  azok 

a neves zenészek és énekesek  is gondoskod-
tak, akik  meghívottként léptek föl a délutáni, 
illetve esti koncerten.  Itt említhetjük  Szakcsi 
Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművészt, 
Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekest, 
Boncsér Gergőt, az Operaház tenorját. Simán-
dy József-díjas énekest és Szenthelyi Krisztián 
operaénekest.  De fellépett Mága Zoltán fi a, ifj  
Mága Zoltán is,  aki édesapja nyomdokában 
járva jelenleg a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
különleges zenei tehetségek osztályának nö-
vendéke.  A legnagyobb tapsot a zeneművek 
közül talán a Monti csárdás kapta, amelyből 
aztán  Mága Zoltán merész húzással hirtelen a 
Kossuth Lajos azt üzente című dalra váltott, és 
itt már a közönség sem maradt tétlen, hanem 
énekelte a  szöveget, majd vastapssal jutal-
mazta a produkciót. 

A  hangverseny, tekintettel Advent első vasár-
napjára a Csendes éj című népszerű karácsonyi 
dal, majd nemzeti imádságunk, a Himnusz elé-
neklésével zárult. 

HÁZHOZ MEGY A ZENEDE 
A hazai és a nemzetközi rockzene fejlődését mutatta be Aszódon a Nemzeti Kul-
turális Alap, Könnyűzenei Kollégiumának támogatásával a Házhoz megy a ZE-
NEDE zenekar.

Céljuk, hogy megismertessék a fi atalokkal a 
könnyűzene által nyújtott örömöt és, hogy 
ösztönözzék a gyerekeket a zenetanulásra.
Az egy órás előadásban megismerhettük a 
rockzene alapjait és kialakulását.
Magyar és külföldi előadók ismert szerzemé-

nyein keresztül mutatták be a  stílus sajátos-
ságait a blues-tól kezdve a rock’n’roll-on át a 
heavy metal-ig. 

A ZENEDE tagjai Bordás József (művészeti 
vezető, dob), Baricz Gergő (ének, gitár), Nagy 
Zoltán (gitár) és Megyaszay István (basszus-

gitár) garantáltan koncert hangulatot vará-
zsoltak a kamara terembe és nem volt olyan 
gyerek vagy felnőtt, akinek ne járt volna ke-
ze-lába a zenére.

Tarné Gold Judit
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A felújítási munkák 2020-ban fejeződnek be teljesen

VÉGET ÉRT A VÁGÁNYZÁR
2019. december 8-án 0 órakor az eredeti ütemtervnek megfelelően véget ért a vá-
gányzár a Budapest – Hatvan vasútvonal Pécel és Aszód állomások közötti szaka-
szán – értesült a Hatvanonline. Bár a vonalon még intenzív munka folyik, a bizton-
ságos közlekedés feltételeinek megteremtésével lehetőség nyílt a vasúti forgalom 
korlátozott felvételére, így az utasok ismét vonattal utazhatnak mind az elővárosi, 
mind a távolsági viszonylatokon a pótlóbuszokkal történő nehézkesebb eljutás he-
lyett. A beruházás befejezéséig már nem lesz szükség több nappali, teljes kizárásra.

A Máv Csoport tájékoztatója szerint a munkák 
teljes befejezését követően a vonalon meg-
szűnnek a sebességkorlátozások, és a  vonat-
közlekedés sokkal megbízhatóbbá válik. Ez 
annak is köszönhető, hogy a teljes szakaszon új 
elektronikus biztosítóberendezés és vonatbe-
folyásoló rendszert építettek. 

Az érintett szakaszon minden meglévő 
közúti és gyalogos átkelőhely megújul, több 
helyen a korábbi szintbeni közúti átjáró he-
lyett új felüljáró épül, illetve öt új fénysorom-
póval biztosított szintbeni gyalogos átjáró is 
létesül. A vasútvonal mentén élők minden 
bizonnyal örülnek, hogy  a lakott területeken 

– ahol szükséges – zajvédő fal épül, összesen 
mintegy 28 km hosszúságban.   2020 végére 
mind a 13 állomáson, illetve megállóhelyen 
korszerű és akadálymentes állomási környe-
zet, térvilágítás, szélesebb magasperonok, 
utastájékoztató berendezések, új perontetők 
és esőbeállók épülnek.

A jelzett időpontban a fejlesztéssel érintett 
szakaszon az infrastruktúra még nem teljes 
készültségű. Az állomások és megállóhelyek 
részben ideiglenes megoldásokkal kerülnek 
visszaadásra az utazóközönség számára,  ám az 
utasforgalom biztonságos.  A kivitelezési mun-
kák jövőre is folytatódnak, az összes munkákkal 
várhatóan 2020 végén végeznek. 

Forrás: 
Hatvanonline 

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 

ÉLETJEL KAMPÁNY
„…hogy mindenkinek esélye legyen a túlélésre”

A balesetek gyorsabb mentése érdekében,  az Országos Mentőszolgálattal  kö-
tött megállapodásunk értelmében,  jelenleg is szeretnénk segítséget nyújtani az
Aszódi Mentőállomás részére.

Az Aszódi Mentőállomás idén sürgősségi men-
téstechnikai eszközök (pusoxyméterek, vércu-
korszint mérők, vákuumos sínkészletek) illetve 
gps készülék megvásárlásában kérte a segítsé-
günket. 

Az eszközök összértéke: 800.000 forint + Áfa.

Kérjük, segítse Egyesületünket céljai elérésé-
ben. Az Ön által felajánlott összeget utánvéte-
les értéklevél átvételével, vagy ezen összeg át-

utalásával tehet meg az alábbi  számlaszámra, 
amiről adóigazolást ill. számlát állítunk ki, így 
100%-ban el tudja számolni költségként.

Erste Bank: 11600006-00000000-13803339

Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy megtisztelt 
levelünk elolvasásával.

Segítség egy Mosolyért!

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr: 

112 

Polgárőrség:

06 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu

Városrendész:

Szabó Imre
Tel.: 06 30 816-0437

Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
06 70 370 3104
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Mobiltelefonnal a csimpánzokért és gorillákért

„PASSZOLD VISSZA TESÓ!”
A Jane Goodall Intézet közös kampányt indított az Afrikáért Alapítvány és Védegy-
let Egyesülettel karöltve, annak érdekében, hogy a magyar háztartásokban fellel-
hető használt, illetve már nem használt mobiltelefonokat begyűjthesse. Hiszen 
minden háztartásban akad olyan telefon, amely  csak porfogónak vagy „gyermek-
játéknak” alkalmas, ha egyáltalán emlékszik rá az ember, hogy hol lapulnak ezek.

Ha pedig felleljük a régi nyomógombosainkat 
egy nagyobb pakolás során, azok sok esetben  
egyszerűen a kukában végzik, nem is sejtve, 
hogy milyen újrahasznosítható kincset rejte-
gettünk eddig.

Ez miért is fontos?
A mobiltelefonok előállításához szükséges kol-
tán ércet Afrikában bányásszák, amely a külö-
nösen  veszélyeztetett fajok, például gorillák, 
csimpánzok élőhelyein történik, ezzel kiirtva a 
lakóhelyként szolgáló erdőket is. Ezt a folyama-
tot szeretné a „Passzold vissza Tesó !” program /

kezdeményezés is megfékezni, és újrahasznosí-
tás céljából a nem használt telefonokat megfe-
lelő helyen és formában összegyűjteni.

Magyarország több településén az iskolák-
ban, óvodákban, munkahelyeken és kulturális 
intézményekben lehetőség nyílt leadni ezeket 
a kihelyezett gyűjtőládákba.

Jó hír, hogy városunkban Aszódon is található 
ilyen gyűjtő láda az AVKK falain belül.

Könyvtárunkban 2019. október 11-én egy 
izgalmas ROKONAINK VÉGVESZÉLYBEN című 
előadás keretein belül megismerkedhettünk 
a főemlős rokonaink életével, és a bányászat-
tal járó fakitermelés következményeinek rájuk 
gyakorolt hatásáról. Az előadás célja az volt, 
hogy a felnövekvő generációt érzékenyítse a 
környezetünkben élő állatok iránt, hogy már 
mostantól  felelősségteljes döntéseket hozhas-
sanak mindennapi vásárlásaik során.

Az előadás után a könyvtár ajándékban ré-
szesült a program szervezőitől, ugyanis egy 
évre névleges örökbefogadójává vált Mambou 
csimpánznak, az afrikai Tchimpounga csim-
pánzmenhely lakójának. Ezzel intézményünk 
a kiemelt támogató szintet kapta meg. A csim-
pánz fi ú egy évig a mi gyámságunkat élvezi.

„Minden egyes ember meg tud változtatni 
 valamit minden nap és minden percben.”

(Dr. Jane Goodall)

Czigány Rebeka
múzeumpedagógus
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Zenei élet

ELBÁJOLTA KÖZÖNSÉGÉT A BÁJOLÓ 
Immáron hetedik alkalommal vártuk Budai András hívó szavát az ilyentájt szoká-
sos koncertjére. Szerencsére nem hiába, november 30-án  nagyszerű koncertnek 
tapsolhattak mindazok, akik szeretik az igényes magyar és külföldi könnyűzenét. 
A nagy érdeklődésre tekintettel a zenészek új helyszínt kerestek, ami szintén jó 
döntésnek bizonyult, az evangélikus gimnázium aulájának széksorai is megteltek. 

Hét évvel ezelőtt szervezett először koncertet 
Budai András. A ma már nyugdíjas pedagógus – 
mivel nagyon szeret gitározni – úgy gondolta, jó 
volna másokkal is megosztani a zenélés örömét. 
Meghirdette önálló estjét a Hitéleti Központban, 
és az megtelt a kíváncsiskodókkal. Mint kiderült, 
a szándéka nagyon eltalálta azokat, akik szeretik 
az igényes magyar könnyűzenét. A következő 
esztendőben kapott sok-sok, tartalmilag ugyan-
arra vonatkozó  kérdés – Ugye idén is lesz kon-
cert? – pedig már az ismétlésre sarkallta az ön-
zetlenül is tenni akaró Bandi bácsit. Keresett és 
talált zenésztársakat – főleg fi atalokat –, a zene 
egyik nagyszerűsége pedig éppen az, hogy áthi-
dalja a generációk közti különbségeket is. 

Az évek során Bandi bácsi körül a tagok cse-
rélődtek egy ideig, ám mostanra Tóth-Deme 
Gabriella, Ruszkai-Geiger Beáta és Kovács Roland 
személyében állandónak mondható a formáció. 

A tagok közé tartozik még Farkas Gábor is, ám ő 
idén nem vállalta a koncertet, mivel a szakdol-
gozatát írja az újabb diplomájához. A két hölgy 
egyébként a szervezési feladatot is átvállalta 
Bandi bácsitól, így neki „csak” zenélnie kellett. 

A Bájoló című műsorról kiderült, az  összeállítása-
kor a demokrácia elvei alapján minden tag javas-
latot tehetett arra, mit szeretne előadni a közön-
ségnek. Így állt össze a repertoár, amelynek első 
részében megzenésített versek szólaltak meg, a 
második blokkban inkább a mai, igényes szövegű 
számok hangzottak el, míg a harmadikban legin-
kább Bandi bácsi kedvenceit hallgathatta a közön-
ség. Így ezúttal sem maradt ki Zorán, Cseh Tamás 
és Dés László egy-egy örökbecsű darabja. 

A koncert mozgatóereje továbbra is az ön-
zetlenség, és a másoknak való adni akarás volt. 
Ez a négy nagyszerű ember heteken át próbált 
azért, hogy a dalok úgy szólaljanak meg, aho-

gyan szeretnék, és a végén olyan koncert le-
gyen, amire mindenki csettint egyet: ez igen! 
Mindezt munka, család, és számos elfoglaltság 
mellett vitték végbe. A helyszínt az evangélikus 
gimnázium térítésmentesen bocsátotta rendel-
kezésre.  A segítők között kell még említeni Ben-
kó Norbertet, az AVKK dolgozóját, aki szintén a 
szabadidejét áldozta be azért, hogy az énekek 
és a hangszerek úgy szólaljanak meg,  ahogyan 
kell, valamint a Városüzemeltetés munkatársa-
it, akik az aula berendezését vállalták magukra. 

Mindezek is szükségesek voltak ahhoz, hogy 
az adventi időszak  kezdete előtt egy nappal 
megkaphassuk ezt a szép ajándékot. 

Köszönjük szépen minden szereplőnek és se-
gítőnek! 

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán

ADVENTI HANGVERSENY – 
IMMÁRON 19. ALKALOMMAL 

…Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni…

Ady Endre Karácsonyi rege című költeményé-
vel hangolta rá a közönséget a Stellária Media 
Nőikar egyik oszlopos tagja, Kovács Ferencné 
Erzsike a kórus szokásos adventi koncertjére, 
amelyet december 8-án tartottak az aszódi 
Szentháromság Katolikus templomban. A költő 
csodálatos versében  valóban megfogalmazza 
azt,  amire  karácsony közeledtével kimond-
va-kimondatlanul, de valamennyien vágyunk: 
hogy csendesedjen a mindennapos rohanás, 
hogy legalább-egy egy kis időre megszűnjön 
vagy legalább enyhüljön a bennünk lévő fe-
szültség, hogy az ünnep tényleg ünnep, s ne 
csupán ajándékosztás legyen, vagyis lelkileg is 
rá tudjunk hangolódni a karácsonyra. 

A rövid bevezető és dr. Gyurkovics István 
plébániai kormányzó köszöntője után a kórus  

szebbnél szebb karácsonyi kórusműveket adott 
elő Énok Nagy Levente vezényletével. Idén is 
élvezhettük városunk díszpolgárának, Mukk 
József operaénekesnek a hangját, aki ezúttal is 
több dalt énekelt a koncerten. Vendége volt az 
estnek Tóth Rita orgonaművész is, aki a dalokat 
kísérte orgonán. 

Kovács Ferencné az est zárógondolataként 
úgy fogalmazott, ha a koncertet követően csak 
egy kicsit türelmesebbek és elfogadóbbak 
leszünk egymás iránt, nem énekeltek hiába, 
mert akkor sok emberhez eljutott az üzenetük. 
A koncert stílusosan Kodály Esti dal című művé-
vel ért véget.

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel és mély fájdalommal emlékezünk  

a 2016. március 19-én elhunyt férjre, Tóth Lászlóra és  
a 2018. december 19-én elhunyt gyermekre, Tóth László Julianuszra. 

A szerető feleség, édesanya, lánya, testvére és családja. 
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik gyászunkban is osztoznak!

A család

APRÓHIRDETÉS 
☐ Aszódon egyszobás, gázkonvek-
toros, galériás, zuhanyzós, tehermen-
tes, kertes lakás azonnal költözhető-
en eladó. Ára: 12,3 millió Ft. Telefon: 
(06) 70 379-2189.

☐ Még mindig nem íratta át családi 
eseményeit őrző VHS kazettáit külső 
adathordozóra, esetleg DVD-re? Tegye 
meg, mielőtt szalagra rögzített emlé-
kei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, 
színkorrekcióval javítjuk. Hogy a múlt je-
len maradjon! Telefon: (06) 20 824-4687
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Gyász

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,  
akik eljöttek NYÍRY SZABOLCSNÉ  

temetésére, mély gyászunkban  
együttérzésükkel osztoztak! 

A gyászoló család

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

BÚCSÚZÁS NYÍRY KATI NÉNITŐL
Életének 77. évében, 2019. november 15-én elhunyt Nyíry Szabolcsné (Jánosi Ka-
talin) testnevelő tanár. Pályája az aszódi Petőfi  Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskolához kötődik, itt érettségizett 1960-ban, osztályfőnöke Vaczulik 
Ilona volt. A Testnevelési Főiskolán 1965-ban végzett, 1968-tól 2002-ig volt az iskola 
testnevelő tanára, meghatározó pedagógus egyénisége. A vöröskereszt tanárelnö-
ke és 1989-től a Baráti Egyesület első ügyvezető elnöke volt. Kiváló Munkáért, majd 
Aszód Város Sportjáért kitüntetésben részesült.

Az életrajz objektív adatai után szeretném élet-
közelbe hozni kedves volt tanáromat, kollégá-
mat, öregdiák társamat. Segítségül hívtam fi a-
talkori kolléganőjét és régi tanítványait.

Fischlné dr. Horváth Anna gyermekorvos: 
„Emlékfoszlányok”
Felelevenednek az emlékek. Vannak, amelyek 
csak az enyémek és Katié. Tudod, régen volt 
már 1964, amikor az ikladi Általános Iskolában 
együtt kezdtünk tanítani, és gyorsan meg-
barátkoztunk. Barátságunk nem változott az 
egyetemi évek alatt. Az Aszódi Szakrendelő 
gyermekorvosi állását nyertem el, most már 
családi barátság lett. Azzal a szeretettel gondo-
lok most az egész Nyíry családra amely egész 
kapcsolatunkat jellemezte.

Nyíry Kati néni a Galga vidéken alighanem min-
den gimnazista lányt tanított Acsától Turáig, 
Versegtől Gödöllőig. Legszorosabb kapcsolata 
mégis tornászlányaival volt, ők ismerték leg-
jobban. Visszaemlékezéseikből kirajzolódik egy 
varázslatos pedagógus képe. 

Gyalog Mária visszaemlékezése:
Könnyű volt őt megszeretni – fi atal volt, kedves 
és csinos. Erélyes hangja sosem volt bántó, nem 
ordított velünk, nem gúnyolt senkit  pl. a súlya 
miatt. Mindig fi gyelt ránk a szakkörön is – ki hol 
tart, mi a gyengéje, mikor kell pihennie. Ellátott 
tanácsokkal, hogyan lazíthatunk, de keményen 
megdolgoztatott. Szívügye volt a szép testtar-
tás, harmonikus mozgás, mert ez különösen 

fontos a nők életében. Fáradhatatlanul korri-
gált. Cserébe igyekezetünket, szeretetünket 
adtuk neki. 

Penák Dóra emlékezése:
Egy reményt keltő, mosolygós arc, egy határo-
zott, kedves jelenség tanítványa lehettem.

A Kastély iskola kupolája alatti tornateremben 
a tornaszakosztályának edzéseire járhattam. 
Csodálattal néztem a felsőbb éves, versenyre 
készülő lányok fantasztikus gyakorlatait geren-
dán, felemáskorláton, talajon, lendületes félel-
met nem ismerő ugrásaikat a svédszekrényen, 
amit Kati néni bátorító szavai kísértek. Megbíz-
va bennünk, önállóságra, felelősségre tanított 
minket, ha valami nem sikerült már ott is volt 
és bíztatott. Megtanította azt is, hogy hogyan 
tudunk egymásnak segíteni. 

Ha olyan Tanítóid vannak, akik melléd állva 
segítenek, már nem is olyan nehéz a kitűzött 
célt elérni. Köszönöm Kati néni.

Tóthné Benke Mária –
„Picuri” emlékezése: Valaki elment
Fájdalmas hírként ért középiskolai testnevelő 
tanárnőm, Nyíryné Kati néni halála. Még 45 év 
távlatából is felelevenedik előttem derűs, mo-
solygós arca, sportos öltözete, fegyelmezett 
tartása. Anyai szeretettel foglakozott velünk, 
tornászokkal. A versenyekre a tőle megszokott 
energiával készített fel bennünket, aminek az 
eredménye nem maradt el. Iskolánk hírnevét 
öregbítették a megszerzett aranyérmek tucat-
jai, megyei és országos bajnoki címek. Meg-

tanította, hogy a fegyelem, a pontosság lehet 
az eredmények elérésének a kulcsa. Iránytűje: 
szakmai igényesség, elkötelezettség, gyerekek 
szeretete, jövőjükért való aggódás volt. Kiváló 
pedagógus volt, aki gyertyaként égette el ma-
gát azért, hogy életének minden feláldozott 
perce mások életében évekké nőjön. 

Hálásan köszönök mindent, amit kaptam út-
ravalóul!

Nyugdíjba vonulása után családjának, unoká-
inak élt, de maradt energiája az úszásoktatói 
munkára is. A fi atal szülők és gyerekek gene-
rációja inkább ezt a Kati nénit ismerik, akiből 
sugárzott, hogy biztosan megtanítja úszni az 
ügyes vagy épp félénk gyerekeket.

Drága Kati, Kati néni! Előttem van barátságos mo-
solyod, pozitív, életigenlő kisugárzásod, a tartásod 
és erőd, ami sportemberi lényedből fakadt. Sokat 
tanultunk Tőled, köszönöm, hogy voltál nekünk.

Tisztelettel elköszönök a közeli és távoli isme-
rősök, kollégák, igaz barátok és tiszteletet örök-
ké érző volt tanítványok nevében.

Vezér Anna
A Baráti Egyesület ügyvezető elnöke
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Egyházi élet

ASZÓDON JÁRT A LUTHERÁNUS 
VILÁGSZÖVETSÉG ELNÖKE 
Illusztris vendégei voltak  november 25-én az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimná-
zium, Általános Iskola és Kollégium tanárainak és diákjainak. Az intézménybe 
látogatott ugyanis Dr. Munib A. Younan, a Jordániai és Szentföldi Evangéliumi-Lu-
theránus Egyház püspöke, a Lutheránus Világszövetség elnöke, és felesége Suad 
Younan. A házaspár egy, a keresztényüldözés témakörében tartandó konferenci-
ára érkezett Budapestre. Szabad programként mindenképpen szerettek volna egy 
evangélikus, lehetőleg vidéki gimnáziumba látogatni, így a választás Aszódra 
esett. A vendégeket Balicza Klára, a Magyarországi Evangélikus Egyház külügyi 
referense kísérte el. 

A bensőséges hangulatú látogatás részeként 
a házaspár megtekintette többek között a 
2017-ben átadott új általános iskolai részt, 
ahol bekopogtak néhány tanterembe is.  Az 
általános iskolások először egy evangélikus 

gyerekdallal kedveskedtek a látogatóknak, 
majd – mivel harmadik osztálytól tanulnak 
idegen nyelvet  – bátran válaszoltak az ango-
lul kapott egyszerű kérdésekre. A gimnázium 
11. d  osztályának összevont hittanóráján már 
komolyabb szintű társalgás folyt angol nyel-
ven. A vendégek először Grosso Márkó angol 
nyelvű prezentációjának segítségével ismer-
hették meg a gimnázium legfontosabb ada-
tait, mindennapjait és a jelentősebb hagyo-
mányait, majd számos kérdést is föltettek. 
Különösen Younan asszony volt érdeklődő, 
ami teljesen érthető, mivel ő jelenleg is az ok-

tatás területén dolgozik, a betlehemi egyete-
men oktat kutatás módszertant a tanárjelölt 
hallgatóknak,  korábban pedig Jeruzsálem-
ben egy olyan magániskolát vezetett, ahol 
SNI-s gyermekekkel foglalkoztak. Dr.  Munib 
Younan püspök – akit 2017-ben Tokióban 
Niwano-békedíjjal tüntettek ki (a rangos ja-
pán díjat olyan egyének vagy szervezetek 
kapják, akik, illetve amelyek sokat tettek a 
vallások közötti békéért – a szerző megjegy-
zése) – pedig többek között arról beszélt a 
középiskolásoknak, hogy a palesztin és az 
izraeli nép közötti békétlenség mennnyire 
nehézzé teszi a mindennapi életet a palesz-
tin területeken. Ugyanakkor hangsúlyozta, a 
megbékélés szolgálatával lehet megelőzni 
a további konfl iktusokat, amiért mindennap 
dolgozni kell. 

A vendéglátó osztály egy kis ajándékkal 
kedveskedett a házaspárnak, és az általuk át-
adott  mézeskalács szívek  nemcsak a közelgő 
karácsonyra utaltak, hanem azt is jelképezték, 
amiről a vendég beszélt:  a felekezetek, a közös-
ségek egymás felé fordulása hozhatja el a békét 
a Földünkön, és ebben a fi atal generációk tag-
jainak aktív szerepet kell vállalniuk. 

Képek és szöveg:
Rácz Zoltán

Megteltek a polcok 
 varázslatos angyalokkal, 
manókkal, tündérekkel, 

karácsonyi   
meglepetésekkel!

Szeretettel  
várunk!
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Ünnep

65. házassági évfordulóját ünnepelte a Fehér házaspár

„EGY LÁNYT MEGSZERETNI EGY 
PILLANAT IS ELÉG…”
Kedves ünnepségre került sor a minap a Kistérségi Gondozási Központban. Az Idő-
sek Napközi Otthonának tagjai kedveskedtek Fehér Józsi bácsinak és feleségének, 
Erzsike néninek, akik a 65. házassági évfordulójukat ünnepelték. A meglepetésre 
együtt készült a kis közösség.  Lufi k jelezték a kerek évszámot, ünnepi teríték ke-
rült az asztalra, és a tagok versekkel, énekekkel is készültek. Az ifjú párt elsőként 
Varga Jánosné a Kistérségi Gondozási Központ vezetője köszöntötte egy csodálatos 
Hemingway-idézettel, virágcsokorral és borral, majd a  társak produkciói követ-
keztek. Aztán fi nomságok kerültek az asztalra, többek között egy torta, amit az ifjú 
feleség sütött. Annak idején talán ez a háziasság is  szerepet játszott abban, hogy 
Józsi bácsi Erzsi nénit választotta, bár mint később mesélték, szerelem volt ez az 
első látásra. 

Szokták mondani, a sors útjai kifürkészhetet-
lenek, nem lehet tudni, hogy két ember útja 
hol és mikor ér össze. Valószínűleg a Domony-
ban élő Erzsi néni sem gondolta, hogy a párja 
nem helyi legény lesz, hanem Tácról érkezik. 
Márpedig így történt. Józsi bácsi lakatosként 
dolgozott a székesfehérvári vadásztöltény-
gyárban, amely hadigyárrá alakult,  és  egy 
üzemrésze Ikladra került. Az új feladatra be 
kellett tanítani az ittenieket,  így fél évre a 
fehérvári üzem néhány dolgozóját – köztük  
Józsi bácsit - átvezényelték Ikladra.  A fi atal-
emberek az Ötiker munkásszálláson laktak, és 
mivel a hétvégéjük szabad volt, keresték a szó-
rakozási lehetőségeket. Hírét vették, hogy Do-
monyban szüreti bál lesz, amelyre elmentek. 
Tetszett nekik a mulatság, ezért úgy döntöt-
tek, az esti bálon is maradnak. Erzsike néninek 
feladata volt itt, csőszlánynak osztották be, és 
többedmagával vigyázott a táncmulatságon  
díszítésként kiaggatott szőlőfürtökre. Józsi 
bácsi ebből szeretett volna elcsenni egyet. A 
fi atal lány azonban észrevette, és szólt neki, 
menjen vele a bírónőhöz, mert amit levett, azt 
ki kell fi zetnie. Bizony, Józsi bácsi 20 Ft bünte-
tést fi zetett a bírónőnek. De valószínűleg ma 

is úgy gondolja, megérte a befektetés. Mert 
szerelem született aznap első látásra, még ha 
ekkor nem is tudták, vagy csak nem merték ki-
mondani. Józsi bácsi mindenesetre aznap este 
kétszer is felkérte a szemrevaló domonyi lányt. 
Aztán elköszöntek egymástól, de néhány na-
pon belül  Józsi bácsi a domonyi kollégái által 
eljuttatott egy levélkét a kiszemeltjének. Be-
szédes üzenet állt abban: „Egy lányt megsze-
retni egy pillanatig elég, de feledni egy élet is 
kevés”. Ezt a levelet azóta is őrzi Erzsi néni. 

A két fi atal csak vasárnaponként tudott talál-
kozni, hiszen Józsi bácsi dolgozott, Erzsi néni 
pedig iskolába, óvónőképzőbe járt.  A domo-
nyi mozi volt a találkahelyük,  a fi lmnézést 
pedig a faluban való közös séta követhette. 
Mint mondják, nem tudtak a mai értelemben 
„együtt járni”, mégis kezdettől fogva azt érez-
ték, összetartoznak.  Ezt a érzést erősítette 
meg Józsi bácsi azzal, hogy Erzsébet napkor 
szerenádot rendelt a választottja számára.  
Aztán egy kicsit nehezebb időszak követke-
zett, Józsi bácsinak letelt a kiküldetési ideje, 
visszament Tácra, úgyhogy ezt követően csak 
karácsonykor, majd a következő esztendő hús-
vétján találkozott Erzsike nénivel.  De igaz volt 

rájuk Szécsi Pál Távollét című számának egyik 
sora: a távollét a kis tüzeket kioltja, a nagyo-
kat fellobbantja. Az ő tüzük pedig annyira 
lobogott, hogy 1954. november 10-én ösz-
szeházasodtak. Ám a közös életük igazi meg-
kezdéséhez még két évet kellett várni, Józsi 
bácsi ugyanis a következő év elején megkapta 
a behívóját, és bevonult katonának. 1957-ben 
szerelt le, majd a rákövetkező esztendőben 
megszületett a lányuk, 1960-ban pedig a fi uk. 

Arra a kérdésre, hogy mi tartotta őket össze 
65 éven keresztül, a szerelem és a szeretet ér-
zésén túl mindketten az egymásra utaltságot 
említették. Mindketten nehéz sorsú családból 
származtak, nem számíthattak szülői háttérre, 
vagy támogatásra, csak a saját két kezükre és 

a szorgalmukra. Szerencsére Józsi bácsi világé-
letében ügyeskezű volt, így a munkahelyi el-
foglaltság mellett mindig tudott valami plusz-
feladatot vállalni. Dolgozott mozigépészként 
Domonyban és Aszódon  is, de ha kellett, rádiót  
szerelt, sírkövet csiszolt, mosógépet javított.  
Így tudtak félretenni, és ennek köszönhetően 
sikerült aztán 1971-ben Aszódra költözniük,  a 
Petőfi  utcába, ahol egy házat vásároltak meg.  
Egész életükben szerényen, de boldogan éltek. 

A 65 év számos örömet, de legalább annyi 
megpróbáltatást is hozott. Mégis sikerült kitar-
taniuk egymás mellett. Mint mondták, gondok 
voltak, vannak, és lesznek, és ezzel is együtt 
kell tudni élni. Legutóbb Józsi bácsi betegsége 
okozott izgalmat, az orvosok a hasüregéből egy 
háromkilós daganatot operáltak ki. Erzsi néni 
végig mellette volt, és tartotta a párjában a lel-
ket. Titokban pedig sokat imádkozott, hogy a 
Jóisten tartsa még mellette a férjét.

Senki ne gondolja, hogy mi soha nem vesze-
kedtünk – mondták egyöntetűen. Veszekedni 
veszekedtünk, ám soha nem volt tartós a hara-
gunk. Odáig soha nem szabad eljutni, hogy azt 
gondoljuk, a másik rosszat akar nekem. 

Aztán Józsi bácsi még rátromfolt erre egy 
mondattal: – Arra is büszke vagyok, hogy a 65 év 
alatt egyszer sem vertem Erzsit. – Majd pajkosan 
rákacsintott, és ebben minden mondanivaló 
benne volt. Sok-sok közös boldog esztendőt 
kívánunk az ifj ú párnak! 

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán
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Interjú

„MINDENRŐL LE LEHET TALÁN SZOKNI, 
DE ERRŐL MÉG NEM SIKERÜLT”
Talán vannak, akik még emlékeznek Aszódon a Vécsey Kamarateatrumra…  1983-
ban alakult, aztán a Helyőrségi Klub bezárásával átköltözött Kartalra, és bizony 
folyamatosan működik a mai napig! A csoport jelenéről és az Aszódi Könyvtárral 
közös projektjéről beszélgettünk a „motorral”, Barabás Tamással.

– Csend van  körülöttetek mostanság…
– Csak kisebb a zaj. De folyamatosan vannak 
produkcióink, járunk fesztiválokra, a környék-
beli településekre… Sokszor cserélődtek a 
körülöttem játszók, 10 éve már Budapesten is 
játszom független színházakban, de köteles-
ségemnek érzem, hogy a vidék ne maradjon 
színház, alkotó emberek nélkül! Mindenről le 
lehet talán szokni, de erről még nem sikerült. 
Egyébként titokban játszottunk az idén május-
ban Aszódon is, a Zeneiskola nagytermében…

– Hogyhogy titkokban?
– Alig néhány nézőhöz jutott el a hír, hogy jövünk, 
mivel a helyi újság olvasói akkor épp csak az aktuá-
lis választási hírekkel foglalkoztak, a  facebook pe-
dig nem tudja betölteni a neki szánt hírvivő funk-
cióját. De jön a következő megtekintési lehetőség; 
2020. január 23-án az Aszódi Könyvtárban látható 
lesz a legújabb, „Pekingi ősz” című előadásunk! 

– Miért épp a könyvtárban játszatok?
– Nem tudok most Aszódon jobb helyet. 
Egyszemélyes előadás, intim teret és közel-
séget igényel, s mivel már hónapok óta dol-
gozunk itt egy csoport kamasszal, szépen 
belaktuk a helyet.

– Hónapok óta színházzal foglalkozik itt egy 
csoport fi atal?
– Majdnem. A dolog tavasszal kezdődött, 
a hagyományos Petőfi  Szavaló Találkozón 
(a verseny szót nem szeretem művészetben 
használni), az ott fellépő fi atal felnőttek jelez-
ték, hogy kevés számukra az évi 1 szereplési 
alkalom, szeretnének rendszeresen versekkel, 
irodalommal foglalkozni; aztán a könyvtár 
dolgozóival még ott helyben megegyeztünk, 
hogy rendben, ha van igény, megpróbáljuk. 
Szeptemberben kezdtünk, színJÁTÉKház né-
ven, Nagy Judittal közösen terelgetve a je-

lentkezőket. A sors iróniája, hogy épp a kezde-
ményezőket nem láttuk azóta sem, de akadt 
néhány vállalkozó kedvű kamaszlány, akiket 
havi rendszerességgel gyűrünk.

– Mivé?
– Na, ez jó kérdés. Az volt a terv, hogy majd a 
jelentkezők képességei megmutatják, merre 
kanyarodunk, aztán - nagy meglepetésünkre- 
kiderült, hogy hiába érdeklődőek és tehetsége-
sek a lányok, annyi belső félelem, ösztönös gát 
van bennük, hogy a megnyitásuk jóval hosz-
szabb időt vesz igénybe! Úgyhogy most még 
puhatolózunk egymás irányában, így álmaink 
vannak ugyan, de konkrét tervünk még nincs. 
Mozgunk, verselünk, beszélgetünk, játszunk, 
ahogy az a névben is szerepel. És többnyire 
jól érezzük magunkat.  Kezdetnek nem rossz. 
Felesleges lenne kapkodni. Ha készek leszünk 
megmutatkozni, akkor majd jelezzük!

– Értem. Térjünk vissza a Kamarateatrum-
hoz! Miről szól majd a januári előadás?
– Rólunk, akik most, itt élünk. Sokat töpreng-
tem a műfaji meghatározásáról, aztán maradt 
a szubjektív újkorlenyomat – stand up tragedy 
meghatározás. Hogy miért épp ez, azt érteni 
fogja, aki eljön és megnézi.

SZJH
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Mozaik

ASZÓDRA IS BEGÖRDÜLT
A PAKS 2 KAMION 

Egy napig Aszódon állomásozott a Paks 2 interaktív kamion, amelynek bemu-
tatótermében az érdeklődők látványos eszközök segítségével ismerkedhetnek 
az atomenergiával, annak hazánkban betöltött szerepével, illetve magával a 
paksi atomerőművel, és tájékozódhatnak a most zajló, az új blokkokkal kap-
csolatos munkákról is. 

A kamion 2009 októbere óta járja az ország 
településeit, és ezen idő alatt  mintegy 350 
ezren tekintették meg a belsejében beren-
dezett kiállítást. Az Aszódon tett látogatás 
délelőttjén az iskolás csoportok voltak a ka-
mion vendégei, míg a délután során a felnőtt 

érdeklődők tájékozódhattak, és tehettek fel 
kérdéseket a látottakkal kapcsolatban. Aki 
akart, még áramot is termelhetett az átalakí-
tott szobakerékpárnak köszönhetően.

Kép és szöveg: 
R. Z. 

KÖZLEMÉNY 
Az önkörmányzati választásokat követően megalakult Aszódon a Momentum 
Galgamente Helyi Szervezete. 

Az október 13-ai választásokon minden 5. szavazó a Momentum mellett tette le a voksát, ezzel 
Magyarország legerősebb ellenzéki pártjává vált a Momentum.

A jovőben szeretnénk aktívan részt venni Aszód és térségének közéleti mindennapjaiban, 
szemelőtt tartva a helyi polgárok érdekeit. 

Üdvözlettel: Kovács Erik, Alelnök

Fontos szerepet kapott  a jótékonykodás

ADVENTI VÁSÁR
Sokan kilátogattak december 13-a délutánján  a város főterére, ahol városunk ön-
kormányzata ismét megrendezte az ilyenkor szokásos adventi vásárt. Aki főleg 
kézműves portékákat szeretett volna vásárolni, megtalálta a számítását, szebb-
nél-szebb termékek kínálták magukat. 

Ráadásul a bevétel többsége jótékony célokra 
fordítódik, ugyanis a városi intézmények  és ci-
vil szervezetek többsége is árusít ilyenkor, hogy 
az eladott termékek árából az általuk képviselt 

szervezetet támogassák.   A karácsonyi hangu-
latról a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékein és a Stellaria Média Nőikar tagjain 
túl ezúttal ismert fellépők is gondoskodtak.

SIKERT ARATTAK 
A RETRO JÁTÉKOK 

Retro játékok kiállítása nyílt no-
vember 30-án a Javítóintézet Pus-
kás Géza termében a Minden Csak 
Átmenet Lokálpatrióta Egyesület 
szervezésében. Az eseményre láto-
gató felnőttek és gyermekeik egya-
ránt jól szórakozhattak a kiállított 
daraboknak köszönhetően. 

Nekünk, az idősebb generáció tagjainak  
igazi időutazás volt ez,  hiszen azok a já-
tékok köszöntek vissza, amikkel a hetve-
nes-nyolcvanas években játszhattunk. Ki ne 
emlékezne például a Takarékoskodj című já-
tékra, ami órákon át biztosított szórakozást, 
vagy a távirányítós autókra, amikért az én 
korosztályom fi útagjai vágyakoztak. 

Az elektromos  kisvasút szintén vágyaink 
netovábbja volt, ami a mostani generáció-
nak is nagyon tetszett. Persze a ma gyer-
mekei is hamar ráéreztek az ezen játékok 
adta varázsra. No meg arra, hogy az az iga-
zi, ha a felnőttek velük együtt játszanak, 
vagy éppen falra vetített diafi lmet néznek 
velük a régi jó öreg vetítőgép segítségével. 
Sajnos a kiállítás csak rövid ideig, decem-
ber 3-ig volt látható. Belépődíj nem volt, 
de egy kihelyezett urnába lehetett felá-
jánlásokat tenni a Szivárvány óvoda javára. 
Az intézmény az így befolyt összegből a 
gyermekek vizuális képességeit fejlesztő 
eszközöket vásárol. 

Kép és szöveg: 
R. Z. 

HIRDESSEN

AZ ASZÓDI TŰKÖRBEN!

Hirdetésfelvétel:
Móni Fotó

(Aszód, Kossuth Lajos u. 38.)
aszoditukor2013@gmail.com
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HÁZIORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGEI 

Felnőtt háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 

(30) 452 9674
dr. Jólesz József

(20) 593 8628
Gyermekorvos:

dr. Fischl 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.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET 

December

21–22. Dr. Szőke Zsolt 20 956 6529
24–26. Dr. Dobos László 20 925 3824  
27–29. Dr. Németh Mihály 30 275 4718
31–1. Dr. Márton János 30 400 9819

A Turul Állatorvosi Rendelő és Patika 
 minden szombaton 9 és 13, illetve

vasárnap 15 és 19 óra között 
ügyeletet tart.

A januári beosztás sajnos lapzártánkig 
nem érkezett meg. Amint megjön, lapunk 

facebook oldalán közzétesszük.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:

December 21-22. 
December 27.
December 31. 

Január 1. 
Január 4–5. 

Január 18–19.

Városi Gyógyszertár:

December 24–29.
Január 11–12.
Január 25–26.

Olvasói levél

A TANÁRI KONCERT MARGÓJÁRA
Sári Józsefné vagyok, egy édesanya, aki boldogan vett részt az október 19-i Ta-
nári Koncerten, mellyel megemlékeztünk az iskola elhunyt pedagógusairól. 
Név szerint: Király Gyöngyi, Suchy Pálné, Fodor Mária, Rónai Lajos. Biztos va-
gyok abban, hogy az Égi mezőkön ők is örömmel hallgatták a koncertet. Rónai 
Lajos volt Igazgató Úr nagy megelégedéssel nyugtázhatja, hogy az általa elin-
dított tanári koncert hagyományőrzése folytatódik.

Nagyon nagy örömmel jöttem és jövök min-
den hasonló tanári koncertre, év végi záró 
programra egyaránt. 

A mai este frenetikus volt számomra.
Minden tanár külön-külön is remek előa-

dást nyújtott.
Csodálatos volt a hölgyek éneke, a fuvola „csa-

logány” hangja, a hegedű gyönyörű bravúrja.
Senkit nem akarok megbántani ha nem te-

szek róla említést.
Szeretném külön kiemelni Rippert Péter 

zongorajátékát.
Élvezettel hallgattam az eufóniumon előa-

dott darabot, a trombita játékot, a szárnykür-
tös előadást (mint rézfúvósokat).

Dicséret illeti Szaniszló Richárd zongora-
improvizációját.

Nem tudok elfogulatlanul szólni a gyönyö-
rű hölgyek, még gyönyörűbb szólamáról. 
Csodálatos volt! Ragyogó volt! Dicséret Min-
denkinek!

Köszönet a Szenzációs Tangó zárásért!
Boldog vagyok, hogy itt lehettem!!
Köszönjük ezt a Csodálatos Estét!!
Jövőre ugyanitt!!! 
Erőt, egészséget és további lelkesedést va-

lamint szakmai színvonalat a későbbiekre is!
Köszönöm mindenki nevében!!! 

Sári Józsefné

A TANÍTVÁNY ÁTVETTE 
A STAFÉTABOTOT 
Ismét fantasztikus koncertnek tapsolhatott a közönség a Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékeinek karácsonyi koncertjén. 

Elsőként az ünnepkörrel kapcsolatos népha-
gyományok és viseletek elevenedtek meg:  az 
iskola Serte-perte néptánc csoportja szadai 
betlehemest adott elő. Nemecz Ézsiás Liliána 
és Balázs Martin néptánc kettőse, illetve Pé-
ter-Tóth Áron és Farkas Márton Levente furulya-
játéka után már a klasszikus zene vált főszerep-
lővé. Az est szép mozzanata volt, amikor Novák 
Péter  Tamás lépett a pulpitusra, hogy első alka-
lommal vezényelje az iskola fúvószenekarát. 

A zenekart korábban – így tavaly karácsony-
kor is – a nyáron elhunyt kiváló zenepedagó-
gus, Rónai Lajos dirigálta. Péter szintén az ő 
tanítványa volt. Azt est nagyszerű zárásaként 
a szimfónikus zenekar és a diákokból, tanárok-
ból alakult alkalmi kórus a több kategóriában 
is Ocar-díjas fi lm, A muzsika hangja néhány 

ismert dallamával kívánt áldott karácsonyt a 
lelkes közönségnek.   

Kép és szöveg:
R. Z.
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Labdarúgás

LEMONDOTT AZ ASZÓD FC ELNÖKSÉGE 
Nyolcadik helyen zárta az őszi szezont a megyei másodosztályban szereplő Aszód 
FC felnőtt csapata, úgy, hogy a kilencedik helyezett hét ponttal van lemaradva, míg 
a dobogós helyezéstől mindössze öt pont választja el. A jó szereplés láttán alig-
hanem hidegzuhanyként érte a szurkolókat, hogy időközben az elnökség minden 
tagja november 30-i dátummal lemondott.

Az őszi szezon utolsó fordulójában az isaszegi-
ek érkeztek az aszódi sporttelepre. Kovács Ta-
más, az Aszód FC elnöke így tudósított erről a 
találkozóról. 

Aszód FC – Isaszeg SE: 1-1 (0-1)
Bár a találkozót Isaszegen kellett volna játszani, 
az ellenfél kérésére a találkozót Aszódon ren-
dezték meg. Megkezdődött ugyanis az isaszegi 
pálya felújítása. 

Az első említésre méltó esemény egy páros kiállí-
tás volt, melyre már a 9. percben sor került. Sajnos 
a mieinknél gólerős csatárunkat, Zalaegerszegi 
Rolandot érintette a játékvezető ítélete, és ez dön-
tően befolyásolta a mérkőzés alakulását. Egy vé-
delmi hibából a 34. percben hátrányba kerültünk 
(0-1), amikor közelről a hálónkba vágták a labdát.

Szünet után többet birtokoltuk a labdát, a 
vendégek inkább gyors kontra támadásokra 
rendezkedtek be. Időnként a sportszerűség 
határát is túllépő keménységgel játszottak, 

és sok szabálytalansággal tördelték a sok-
passzos játékunkat. Az 53. percben a sokadik 
szabadrúgásunkat Fülep Norbert végre gólra 
tudta váltani (1-1). Váltakozó játék folyt a pá-
lyán, mindkét csapat igyekezett a maga javára 
eldönteni a mérkőzést, de újabb gól már nem 
született.

Az őszi szezont újoncként az előkelő 8. he-
lyen zártuk, mindössze öt pontra a dobogós 
helyezéstől úgy, hogy már a hatodik helyen is 
megfordultunk. Köszönet jár ezért az egész 
csapatnak és Baranyai Pál edzőnek! Egy igazi 

közösség, egy nagyon jó baráti társaság ková-
csolódott össze az elmúlt két évben, és talán ez 
volt csapatunk legnagyobb erőssége a megyei 
II. osztályban is. A klub jelenlegi vezetése, Ko-
vács Tamás elnök, Buzás István és Oláh Róbert 
elnökségi tagok mindent megtettek, hogy 
eredményes és biztos lábakon álló egyesüle-
tet hozzanak létre és adjanak át a majdani új 
klubvezetésnek. Az őszi szezonnak vége, most 
három hónap szünet következik

2019. november 30-cal a klub elnöksége be-
nyújtotta lemondását. A régi vezetés reméli, 
hogy olyan új vezetése lesz majd szeretett egye-
sületünknek, amely tavasszal folytatni tudja az 
általunk megkezdett utat.

Köszönettel: 
Kovács Tamás, az Aszód FC elnöke

ÚJRA ASZTALITENISZ ASZÓDON!
Kedves Aszódiak!
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy Aszódon civil szerveződés nyomán újra életre kel 
a pingpong. Ennek a szervezésnek a keretében kívánjuk felmérni az alább elhelye-
zett kérdőív segítségével a kezdeményezést támogató sportbarátok körét.

Az asztalitenisz foglalkozások keretében gyer-
mekekkel történő szakszerű foglalkozás mellett 
lehetőséget kívánunk biztosítani a „hobbi” jel-
leggel mozogni vágyóknak is.

Az edzések helye: Csengey Gusztáv Általános 
Iskola tornaterme (2170 Aszód, Csengey utca 30.)

Az edzések ideje: minden héten, szerdán és 
csütörtökön 17:00- 19:00 óráig

Az első edzés időpontjáról ugyanitt tájékozta-
tást nyújtunk!

Kérem amennyiben módjában áll támogatni 
akármilyen formában a kezdeményezést, azt 
jelezze az alábbi elérhetőségen.

Érdeklődni dr. Tarsoly Dánieltől lehet a 

(+36) (70) 685-9916 telefonszámon.

Kérdőív: 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScv10MC3BBRLcMe7sroRkg2L5RX3HT3vBZb0GKABMel-JDYCQ/viewform
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