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A CÉLEGYENESBE FORDULTAK AZ
ASZÓDI VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK
Heteken keresztül a szalagavató ünnepség lázában égtek a város két középiskolájának végzős diákjai. Akadt olyan osztály, amelynek tagjai már augusztus végén
próbálták a táncokat, de a többiek is elkezdték a keringő gyakorlását szeptember
első napjaiban. Aztán a ruhapróbák időszaka következett, az utolsó napokban pedig már magát a szalagtűzést gyakorolták az érintettek.

Így érkezett el november 9-e, az ünnepség
napja. Mind az Aszódi Evangélikus Petőﬁ Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, mind a
Váci Szakképzési Centrum Petőﬁ Gimnáziuma,

Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma ekkor tartotta a nagy eseményt. A 4-5. oldalon
az ezekről készült beszámolókat olvashatják
kedves Olvasóink.

NYERT ASZÓD
INGYENES WIFI-RE
BENYÚJTOTT PÁLYÁZATA
2019. szeptemberében Aszód Város
Önkormányzata pályázatot nyújtott
be ingyenes WIFI Hotspot (szabadtéri ingyenes internet elérés) kialakítása céljából.

A benyújtott pályázat sikeresnek bizonyult. A nemrégiben érkezett értesités
szerint erre a célra 15.000 eurót (mintegy
5 millió Ft-ot) nyert településünk. Az öszszegből három helyszínen, a Szabadság
téren, a Szent István parkban és a Falujárók útja 5/11 mögötti pihenőparkban kerül
telepítésre az ingyenesen igénybe vehető,
nagy teljesítményű wiﬁ hotspot, amelyet
információink szerint a UPC felügyel majd.
R.Z.

A polgármester munkáját társadalmi megbizatású alpolgármester segíti

MEGALAKULT A VÁROS
ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Zsúfolásig megtelt a Városháza tanácsterme október 30-án. Ekkor tartotta ugyanis
ünnepi alakuló ülését Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Vécsey László országgyűlési képviselő is. Az ünnepség forgatókönyve alapján elsőként Váradi Csaba, a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese ismertette az önkormányzati választás eredményeit. Ezután a
képviselők, majd Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester eskütételére került sor.
A város új első embere megtartotta székfoglaló beszédét is, amelyből a jelenlévők
többek azt szűrhették le, máris megkezdődött a tevőleges munka.

A jeles esemény nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Váradi Csaba, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese
köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette az október 13-án lezajlott helyhatósági választás legfontosabb statisztikai adatait, illetve a végered-
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ményét. Az elnökhelyettes összefoglalójában
kiderült, városunkban a választás menete – beleértve az ajánlószelvények gyűjtését, leadását,
a jelöltek nyilvántartásba vételét – zökkenőmentesen zajlott. A kampányidőszak alatt hat darab
kifogás érkezett a Helyi Választási Bizottsághoz.

A bizottság azokat a megadott határidőn belül
megvizsgálta, és a Kúria, valamint az Alkotmánybíróság joggyakorlatát is ﬁgyelembe véve, a választásokról szóló törvényi előírásokat betartva,
jogkövető módon hozta meg határozatait.
A beszámolót követően Váradi Csaba közreműködésével a képviselő-testület tagjai letették esküjüket, majd átvették megbízólevelüket.
Ezután Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
eskütétele, illetve megbízólevelének átadása
következett.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

2019. október 30

AZ ALAKULÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉS HATÁROZATAI
115/2019. (X.30.) ÖKT Aszód város polgármestere illetményének és költségtérítésének meghatározásáról

1) A Képviselő-testület Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester illetményét 2019. október
13. napjától – ﬁgyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény
71. § (2) bekezdésére, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.
törvény 51. §-ra és a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésére, továbbá 225/L. § (1) bekezdésére – bruttó
598.300.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Figyelemmel az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (III.1.) 7. § (5) bekezdése az idegennyelv-tudási pótlék mértéke:
• német középfokú nyelvvizsga (az illetményalap 60%-a) 30.000.- Ft/hó
• angol alapfokú nyelvvizsga (az illetményalap 15%-a) 7.500.- Ft/hó
2) A képviselő-testület Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától illetményének 15 %-ában,
bruttó 89.745.- Ft/hó összegben állapítja meg.
A szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletben
rendelkezésre áll.
116/2019. (X.30) ÖKT Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökének és tagok megválasztásáról, külsős bizottsági tagok
megválasztásáról

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése
valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése alapján a Pénzügyi Gazdasági Bizottság létszámát és tagjait a következők szerint állapítja
meg, illetve választja meg:
• elnök: MOLNÁR SÁNDOR képviselő,
• tagjai: ODLER ZSOLT, URBÁN LÁSZLÓ ZOLTÁN képviselők,
• nem képviselő tagjai: MAGYAR ILONA,
DR. VANKÓ LÁSZLÓ
117/2019. (X.30) ÖKT Ügyrendi Bizottság
elnökének és tagok megválasztásáról,
külsős bizottsági tagok megválasztásáról

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése
valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése alapján a Ügyrendi Bizottság létszámát és
tagjait a következők szerint állapítja meg, illetve választja meg:
• elnök: BOTKA CSABA képviselő,
• tagjai: BUZÁS JÁNOS, MOLNÁR SÁNDOR
képviselők,
• nem képviselő tagjai: DR. LIKI SZILVIA,
DR. SZIGTVÁRI JÓZSEF
118/2019. (X.30) ÖKT Városfejlesztési,
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
elnökének és tagok megválasztásáról,
külsős bizottsági tagok megválasztásáról

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése
valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése alapján a Művelődési-Ifjúsági-Oktatási és
Sport Bizottság létszámát és tagjait a következők szerint állapítja meg, illetve választja meg:
• elnök: ODLER ZSOLT képviselő,
• tagjai: BOTKA CSABA, KONCZ ISTVÁN
JÁNOS, KOVÁCS TAMÁS képviselők,
• nem képviselő tagjai: BÁN ZOLTÁN, KÁDÁRNÉ JENEY JUDIT, SZILÁGYI ZITA
119/2019. (X.30) ÖKT Aszód város alpolgármesterének megválasztásáról,
eskütétele

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján Asztalos Tamás önkormányzati
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg.
120/2019. (X.30) ÖKT Aszód város alpolgármestere tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 30-ától Asztalos Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 269.200.- Ft-ban állapítja meg
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján.
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2019. október 30-ától Asztalos

Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester
költségtérítését havi bruttó 40.400.- Ft-ban állapítja meg.
A szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) .) önkormányzati rendeletben
rendelkezésre áll.
121/2019. (X.30) ÖKT A leköszönő
polgármester részére végkielégítés
összegének megállapítására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete
megállapítja, hogy Sztán István leköszönő polgármester – akinek az Mötv. 69. § (1) a ) pontja
rendelkezése szerint tisztsége 2019. október
13-án megszűnt az új polgármester megválasztásával – a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatásra, azaz
bruttó 1.869.900.- Ft összegre jogosult.
A szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet „Működési tartalékon” rendelkezésre áll.
122/2019. (X.30) ÖKT A leköszönő
alpolgármester részére végkielégítés
összegének megállapítására

Aszód Város Önkormányzat képviselő testülete
megállapítja, hogy Kovács Tamás leköszönő alpolgármester – akinek az Mötv. 76. § a) pontja értelmében tisztsége megszűnt 2019. október 13án, a megválasztását követő helyi önkormányzati
általános választás napján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §
(1) bekezdése alapján, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatásra,
azaz bruttó 1.507.800.- Ft összegre jogosult.
A szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet „Működési tartalékon” rendelkezésre áll.
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Helyi élet
A polgármester munkáját társadalmi megbizatású alpolgármester segíti

MEGALAKULT A VÁROS
ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
(Folytatás az 1. oldalról.) A város új első embere
székfoglaló beszédét köszönetnyilvánításokkal
kezdte. Így elismeréssel szólt azok munkájáról,
akik részt vállaltak a választással kapcsolatos
tendők elvégzésével. Mgköszönte az aszódi
választópolgároknak, hogy a magas részvé-

indítanak a városi temetőbe, hogy bizonyos
időközönként azok is eljussanak szeretteik sírjához, akik nem rendelkeznek gépkocsival, gyalog pedig már nem tudják megtenni az utat.
Erre a feladatra önkéntes munkát ajánlva máris
többen jelentkeztek.

ASZÓDI TÜKÖR

Az ünnepi részt a jelenlévők egy pezsgős koccintással zárták le, majd a képviselő-testület
az előre meghatározott napirendi pont szerint
folytatta munkáját. Az ebben a részben született határozatokat lapunk második oldalán
olvashatják.
R. Z.

TISZTELT
ASZÓDI LAKOSOK!
Aszód Város Önkormányzata ünnepség keretében 2019.12.12-én 16 órakor
köszönti azon házaspárokat, akik életvitelszerűen Aszódon élnek, és 50 éve
kötöttek házasságot, azaz 2019 évben
ünnepelték/ünneplik 50 éves házassági
évfordulójukat.
Kérem, ha érintettek, jelentkezzenek a Hatósági és Titkársági Osztályon
2019.11.30-ig.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

teli aránnyal a demokrácia ünnepévé tették
a választást. Természetesen külön köszönte
azoknak a polgároknak a voksát, akik neki és
csapatának adtak lehetőséget Aszód jövőjének
építésére. Mint mondta, minden nap arra törekednek majd, hogy méltóak legyenek a megelőlegezett bizalomra.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs beszédében kiemelte, a lokálpatriotizmusra kíván építeni.
Úgy fogalmazott, ez olyan közös nevező, ami
egyesít és nem szétválaszt, ami ösztönöz és
nem visszahúz, ami megoldásokat keres, és
nem árkokat ás. Úgy vélte, ezek a pozitív vonások azok, amik utat találtak a választópolgárok
szívéhez.
Az elhangzottak alapján kiderült, megkezdődött az érdemi munka. A város első embere az alakuló ülésig igyekezett minden intézményvezetővel találkozni, hogy tájékozódjon a
jelenlegi helyzetről, illetve a vezetők terveiről.
Ezzel kapcsolatban jelezte, nekik a korábbinál
nagyobb mozgásteret és mindenképpen nagyobb szakmai önállóságot kíván biztosítani.
Ugyanezt ígérte a civil szervezeteknek is, és
örömmel konstatálta, hogy több szervezet esetében a korábbi passzivitást az újjászerveződés
kezdi felváltani.
Zajlik a ﬁatal és az idősebb generációk kulturális és szórakozási igényének felméréséhez
szükséges közvéleménykutatás előkészítése.
Az idősek számára hamarosan egy körjáratot

2019. november

A polgármester jobb kommunikációt tart
szükségesnek a szociális juttatásokkal kapcsolatban is, hogy kiderüljön, milyen sokféle segítségre van lehetőség, amelyekre a pénzügyi
keret biztosított. A szélesebb körű tájékoztatás
érdekében a témával kapcsolatos kiadványt kívánnak megjelentetni. Fontos feladatnak tartja
a jelenlegi közlekedési helyzet javítását, amihez többszintű egyeztetésre van szükség. Első
lépésként már egyeztetett az ELMÜ-vel annak
érdekében, hogy valamennyi városi gyalogátkelőhelyet nagy teljesítményű reﬂektorokkkal
világíthassanak meg a zebrán átkelni kívánó
gyalagosok könnyebb észlelése érdekében.
A napokban áttekintették a téli síkosításra
és hóeltakarításra vonatkozó tervet, amelyet
ésszerűnek és jónak találtak, ugyanakkor úgy
látják, megoldást kell találni a folyamatok felgyorsítására.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs a következő ciklusra vonatkozóan kiemelte, a város fejlődésének
irányát a választási programjuk mentén jelölik
ki. Mint mondta, igyekeznek mindent megőrizni, ami korábban jól működött, a gyatrán működő folyamatokat pedig megszüntetik.
A város első embere beszédét azzal zárta,
hogy a választási győzelem nem csupán az ő sikere, hanem a mögötte álló csapaté is. De közös
az ezzel járó munka és felelősség is, és együtt
kell megfelelniük a velük szemben támasztott
elvárásoknak.

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnáziumkonyhájáról
„A” és „B” menü választás
"[ÈS
'UBEBH
Telefon:
(+36) 30 742 7972
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Iskolai élet

SZALAGAVATÓ A PSG-BEN
„Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága?
Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?...” (Petőfi: A magyar ifjakhoz)

angol-német tagozatos tanuló magyarul, Oláh
Bálint 12.A francia tagozatos tanuló franciául.
Ezután, büszkeséggel teli szívvel kísértük ﬁgyelemmel a négy végzős osztály 106 tanulójának
avatási szertartását. A tizenegyedikes szalagtűzők remegő kézzel, megilletődötten tűzték a
bordó színű szalagot a büszke végzősök mellére.
A műsor második, vidám részét keringővel
nyitották meg a diákok, nagyon elegánsan.

A szülők és rokonok büszkén lejtettek a végén,
a gyönyörű, hófehér ruhába öltözött lányaikkal,
vagy a szmokingos ﬁaikkal.
Az ünnepség utolsó eleme mindig az a
produkció, amelyet az osztályok külön - külön készítenek, hogy jókedvet, vidámságot
vigyenek az estébe, amely emlékeztet bennünket arra, hogy a felnőtté válás gyakorlatilag egy vidám esemény, amit ﬁataljaink nagyon-nagyon várnak.
Leitli Gabriella
igazgatóhelyettes
Fotók: Erdélyi Sándorné

2019. november 9-én iskolánk egyik legfontosabb eseményét tartottuk meg, az idén érettségüket ünneplő ﬁataljaink magasztos és vidám
ünnepségét, a szalagavatót.
Jelenlétével megtisztelte rendezvényünket
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, Aszód város polgármestere.
A diákság egyik fontos eseménye az, amikor
elérkezik középiskolai tanulmányainak utolsó
évébe; amikor kinyilvánítjuk, hogy gyerekeink,
diákjaink a felnőtté válás útjára lépnek, amely
út végén ott vár az érettségi vizsga.
Az ünneplést Némethné Holló Krisztina, iskolánk igazgatója nyitotta meg, amelyet a tizenegyedik évfolyam diákjainak kedves műsora
követett. A végzős diákok nevében ünnepi
beszédet mondott Gazsó Ivett Georgina 12.F

SZALAGAVATÓ AZ EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUMBAN
A hagyományoknak megfelelően a szalagavató ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelyen Lőrincz Csaba gyülekezeti lelkész és Novothny Dániel iskolalelkész
szolgáltak.

Az ünnepség motívuma az idő volt. Ez köszönt
vissza a Zámbó Éva tanárnő által megálmodott díszítésekben, az igehirdetésben és a beszédekben is. Ifjabb Cselovszki Ferenc, a Pesti
Evangélikus Egyházközség esperese, a Deák téri
gyülekezet evangélikus lelkésze Pál apostol,
második, korintusiakhoz írt levele 6. részének 2.

versét választotta ünnepi igeként: „Íme, most
van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja”. A lelkész arra hívta föl a hallgatóság
ﬁgyelmét, hogy a mindenkori most alapvetően
meghatározza az életünket, vagyis nem mindegy, hogy hogyan éljük meg a „most” pillanatait. Életünk fontos eseményei egyszer csak ott
vannak előttünk „mostként”, és nekünk ennek
pillanatait kell megragadnunk. Ahogyan ezt
tesszük, olyan lesz az életünk. Az ige azonban
azt is megfogalmazza, hogy a „most” mindig a
kegyelem és az üdvösség pillanata is.
Veizer Valéria igazgató arról beszélt, hogy az
idő múlásának érzékelése mennyire viszonylagos, néha úgy érezzük, hogy ólomlábakon jár,
máskor meg elrepül, mint egy pillanat. Mint
mondta, érzékeli, milyen gyorsan szaladnak

az évek, és rövidesen nemcsak igazgatóként,
hanem édesanyaként is megéli ezt az ünnepséget, hasonlóképpen, mint a padokon, székeken
ülő szülők, akik a gyermekeik bevonulásakor
minden bizonnyal rácsodálkoztak, milyen gyorsan elszállt a 18 esztendő. Hasonlóképpen élik
meg mindezt a pedagógusok is, akik az elmúlt
négy esztendő során négyezer órában oktatták a mostani végzősöket. Ezalatt érték el azt,
hogy a hozzáadott érték szerinti rangsorban
– amely azt vizsgálja, hogy egy adott tanuló
önmagához képest mennyit fejlődött az évek
során – az aszódi evangélikus gimnázium 1000
iskola közül a 45. a rangsorban. Az igazgató ki-

2019. november

Iskolai élet

emelte, nemcsak erre az eredményre büszke a
kollégáival együtt, hanem azokra a hozzáadott
értékekre is, amelyek más időintervallumokban
születettek: a reggeli áhitatokon, a tízpercekben, a délutánonkénti egyéni beszélgetések
során, a tehetséggondozásban vagy éppen a
kirándulások során.
Veizer Valéria az ünnepelteket arra is emlékeztette, a nagyobb léptékek ideje most jön:
pár hónap van csupán az érettségiig, és az
ezalatt megtanultak egy életre szólnak. És ott
van az örökké is, amelyet a Luther-rózsa jelképez. A szív és benne a kereszt azt mutatja, Isten
szeretete örök. Az igazgató beszéde végén azt
kívánta, hogy ez a hit kísérje minden végzős diákot az élete során.
Az igazgatói beszédet a szalagtűzés követte.
Az első kék szalagot Veizer Valériának tűzte fel
Puskás Máté 11. osztályos diák, majd az osztályok
egymás után sorakoztak föl, hogy rájuk kerüljön a
hőn áhított jelkép. Az egyes osztályok felvonulása közben hangoztak el a köszöntő beszédek. A
11. osztályosok nevében Kerek Petra beszélt, a 12.
osztályosok nevében pedig Sziráki Tamás szólt.
A közönség az ünnepség során tapsolhatott
Kiss Virág 12. B tanulónak, aki Whitney Houston
I Have Nothing című dalát énekelte, valamint
az iskola énekkarának, amelynek tagjai Szabó
András vezényletével Pepper Chopin: Upon

2019. november

This Rock című dalát énekelték. A produkcióban Puskás Máté zongorán, Kovács Gergely, és
Rosenberger Ákos dobon működött közre, míg
szólót Sebestyén Tünde és Sághy Mátyás énekelt. Az ünnepség első része a Himnusz közös
eléneklésével ért véget.
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Ezt követően a szülők, hozzátartozók hazafelé
indultak, a ﬁatalok további programja pedig a
közös „After party” volt.
Rácz Zoltán
Fotók: dr. Roncz Béla , Tóth Fanni
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Megemlékezés

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

„TISZTELET A BÁTRAKNAK”
Október 23-án 10 órakor a VSZC Petőfi Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
főépületének bejárata előtt kezdődött a városi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából. Az összefogás szép példájaként
először adott közös műsort a két középiskola diáksága, és a város intézményeinek
képviselői is közös koszorúval tisztelegtek a forrradalom eszméiért és a magyar
szabadságért életüket áldozó hősök emléke előtt.

A simogatóan meleg őszi délelőttön sokan
választották programként a városi megemlékezést. Az egybegyűlteket Péter Katalin, a
Petőﬁ gimnázium tanára köszöntötte, kiemelve
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcsot, a város polgármesterét, valamint Frajna Miklóst, a gimnázium
egykori igazgatóját és tanárát, aki maga is részese volt az 56-os eseményeknek és elszenvedője a megtorlásoknak.
Nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklése után Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs a megemlékezés szónokaként lépett a pulpitushoz.
Elmondta, nem véletlenszerű és spontán volt
az a választás, hogy a 63 évvel ezelőtti történésekre annál az emléktáblánál emlékezzen
városunk polgársága, amelyet 2016. október
23-án avattak fel, és amely két olyan egykori aszódi diák emlékét őrzi, akik a forradalom
idején veszítették életüket. Csűrös Zoltán
1940 és 1948 között volt diákja az aszódi alma
maternek. Már akkor is kitűnt rajztehetsége,
az egyik – tanáráról készített – karikatúrája ma
is látható az evangélikus gimnázium iskolatörténeti múzeumában. Felsőfokú tanulmányait
a budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatta, 1956-ban volt végzős hallgató. A forradalom idején a főiskola nemzetőr századának
tagja lett. Feladatuk az épület védelme volt. Itt
lőtték agyon őt és egyik társát a házba behatolt szovjet katonák.
Balázsovich András Gödöllőről járt az aszódi alma materbe. 1956 október 25-én az esti
órákban a gödöllői rendőrkapitányság egykori
épületének udvarán több száz társával együtt
követelte az előző nap során elfogott egyetemisták szabadon bocsátását. Az épületben
tartózkodó, Aszódról átvezényelt sorkatonák,

illetve a kommunista párt fegyveresei egy idő
után lőni kezdtek. Többen súlyosak megsebesültek, köztük Balázsovich András is, aki a
mellébe kapott golyót. A ﬁatal orvosi segítség
híján elvérzett.
A város első embere ezt követően azt taglalta,
hogyan jutott el országunk odáig, hogy két, enynyire különböző társadalmi hátterű ﬁatalember
sok-sok társukkal együtt életét veszthette Magyarországon, magyar, illetve az őket támogató
szovjet katonák által, milyen fontos történések
kellettek ahhoz, hogy az egyszerű emberek a
redszer erőszakkal történő megdöntésétől sem
riadjanak vissza, vállalva akár a halált is.
Beszéde végén a szónok arról beszélt, az egyszerű sorkatonáknak – köztük az aszódiaknak
– nem sok választásuk volt, a parancsot teljesíteniük kellett. Többen közülük szintén életüket
vesztették. De bármilyen szomorúan alakult is a

személyes sorsuk, a nevüknek mégsem kellene
szerepelniük az Aszód főterén álló hősi emlékművön. A megemlékezésre ezért került más
helyszínen sor.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Mandhi Gandhi
soraival zárta gondolatait: „A történelemben
mindig voltak zsarnokok, akiknek uralma megdönthetetlennek látszott. De végül mindig elbuktak. Mindig.”
A megemlékezés ezt követően a két gimnázium diákjainak közös műsorával folytatódott.
Erre korábban sosem volt példa, hol az egyik,
hol a másik középiskola vállalta föl az 56-os forradalmi események megelevenítését.
A felemelő hangulatú esemény koszorúzással
és a Szózat közös eléneklésével ért véget.
Képek és szöveg:
R.. Z.

TISZTELET A HŐSÖKNEK
E címmel tartott megemlékezést három civil szervezet – a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány, a Podmaniczky Júlia Nőegylet, valamint a Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta Egyesület – október 29-én 18 órakor a Wass Albert
szobornál.

A csendes gyertyás összejövetelen Vargáné Marsal Ágnes elevenítette fel az első
és második világháború azon eseményeit,

amelynek során az Aszódról bevonult katonák életüket vesztették. A jelenlévők az
Elindultam szép hazámból című népdal és a

Himnusz eléneklését követően helyeztek el
mécseseket az író szobránál.
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Jog

JOGVITÁK RENDEZÉSE A PEST MEGYEI
BÉKÉLTETŐ TESTÜLETBEN
Tisztelt Olvasók!
Kérem, ismerkedjenek meg a bírósági eljáráson kívüli alternatív vitarendezési lehetőséggel, melyet békéltetésnek nevezünk.
Célja az egyezség létrehozása a fogyasztó és a vállalkozás között
keletkezett jogvitában. Fogyasztói jogvitának minősül termék
hibás teljesítésével és szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy. Ha a felek között nem jön létre egyezség, a békéltető testület eljáró tanácsa a rendelkezésére álló bizonyítékok és a felek
nyilatkozatai alapján az ügyben döntést hoz.

A békéltetés ingyenes, egyszerű, gyors és szakszerű bíróságon kívüli vitarendező eljárás. Pest
megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező fogyasztó kezdeményezheti a békéltetést. A természetes személyen kívül a társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy,
civil szervezet valamint mikro-, kis- és középvállalkozás is fogyasztónak minősül a gazdasági
tevékenységi körén kívüli jogvitában.
Az eljárás megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó először közvetlenül a panasszal érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy rendezését.
Az eljárást írásban, postán feladott levélben
megküldött kérelemmel kell kezdeményezni.
A kérelemhez másolatban 2-2 példányban csatolni kell azokat az iratokat, amelyek tartalmára
a fogyasztó a beadványában bizonyítékként hivatkozik, különösen az árajánlat, megrendelés,
munkalap, szerződés, számla, nyugta, garanciajegy, jegyzőkönyv, szakvélemény, levelezések,
a vállalkozás nyilatkozata a jogvita közvetlen
rendezésének elutasításáról.
Feleket az eljárásban meghatalmazott képviselheti. A meghatalmazás eredeti példányát a kérelemhez csatolni kell. A fogyasztót
bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet képviselheti. A fogyasztó ügyvédet
is megbízhat képviseletének ellátásával. A
vállalkozást törvényes képviselő, meghatalmazással szervezeti vagy jogi képviselő (ügyvéd) képviseli.
A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok alapján a Pest Megyei Békéltető Testület felveszi a
kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással. Háromtagú eljáró tanács vagy jogász képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytatja le
a felek meghallgatását. A háromtagú tanácsnak is van jogász képzettségű tagja vagy a tanács elnöke rendelkezik az előírt végzettséggel. A fogyasztó és a vállalkozás a megküldött
listából tagot jelölhet a háromtagú eljáró tanácsba. A jelölt tag független szakértő, nem
képviselője a feleknek, nem azonos a fél jogi
képviselőjével.
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Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró testületi tag a meghallgatás befejezését követően
az okirati bizonyítékok, tárgyi bizonyítékok és
a felek nyilatkozatai alapján hozott döntést
a meghallgatáson kihirdeti. Az eljáró tanács
határozata lehet kötelezés, egyezség jóváhagyása vagy ajánlás. A kihirdetett határozatot
az eljáró tanács 30 napon belül postán, ajánlott-tértivevényes levélben hivatalos iratként
megküldi a feleknek.
A vállalkozást az eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli, a fogyasztói panaszra
válasziratot kell küldenie. Ha a vállalkozásnak
Pest megyében van székhelye, telephelye
vagy ﬁóktelepe, egyezség létrehozására is
feljogosított képviselővel jelenik meg a meghallgatáson. Ha a vállalkozás nem teljesíti
kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság
pénzbírságot szab ki, melynek összege a kisés középvállalkozások esetében ötszázezer
forintig terjedhet.
A fogyasztók és a vállalkozások a Pest Megyei Békéltető Testülettől tájékoztatást kérhetnek, de igénybe vehetik a tanácsadás
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lehetőségét is. Legyenek tájékozottak fogyasztóvédelemben!
„Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi magazin műsor elérhető és visszanézhető
a FIX Televízió www.ﬁxhd.tv hivatalos honlapján és a YouTube oldalon. Kéthetenként új
műsor látható a képernyőn, páros héten csütörtökön 21 óra 15 perckor. A műsor ismétlésének időpontját a Műsorújság tartalmazza.
A műsor házigazdája és műsorvezetője a cikk
szerzője.
A békéltetésre irányuló kérelmeket személyesen, félfogadási időben, keddtől csütörtökig
9:00 – 14:00 óra között lehet benyújtani, vagy
postán a Pest Megyei Békéltető Testület 1119
Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. címére lehet feladni.
Elérhetőségek:

Telefon / Fax:
(+36) 1 269-0703, (+36) 1 784-3076
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:
www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu
Dr. Csanádi Károly
vezető jogtanácsos,
a Pest Megyei Békéltető Testület
elnöke

PEST MEGYEI
BÉKÉLTETŐ
T E ST Ü L E T
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Portré

Beszélgetés dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármesterrel

„A CÉLUNK AZ, HOGY ELÉGEDETTÉ
TEGYÜK A POLGÁROKAT”
Október 14-e óta Dr. Pénzes Tiborc városunk polgármestere. Noha a választási kampány során sok mindent megtudhattunk róla, és megismerhettük a város vezetésével, jövőjével kapcsolatos terveit és alapvető céljait, a vele folytatott beszélgetéssel
szerettük volna még jobban láttatni Önökkel, mi fog változni a városban.

– Polgármester Úr! Idézzük föl egy kicsit a
választás éjszakáját! Hogyan élte meg a legfontosabb pillanatokat?
– A választás egész napja nagyon izgalmas
volt számomra. Csodálatos idő volt, ragyogóan
sütött a nap, rengeteg mosolygós, szavazókörbe tartó, vagy onnan jött emberrel találkoztam.
A bizakodó és derűsen a jövőbe tekintő arcokat
látva éreztem először azt, hogy akár meg is
nyerhetjük a választásokat. Az urnazárás után
az engem támogató csapat végigjárta a várost
és a választási törvény előírta kötelezettségnek
megfelelően, eltávolította a plakátjainkat. Este
negyed 10 körül dőlt el a polgármesteri tisztség
sorsa, majd hajnalig kellett várnunk arra, hogy
megtudjuk, a képviselő-testületben is többségben leszünk. Innentől volt felhőtlen az eredményvárónkon összegyűltek öröme. Nagy lehetőséget kaptunk a választóktól, ami egyben
nagy felelősséget is ró ránk. De nem ijedünk
meg a feladatoktól, hiszen erősek és ﬁatalok
vagyunk, állunk a kihívások elébe!
– Sok mindent lehetett Önről megtudni a
választási programot tartalmazó füzetekből.
Azt azonban nem, hogy annak idején miért
éppen Aszódot választotta a feleségével.
– Többen feltették már ezt a kérdést. A szimpla
történet az, hogy a feleségem 2006-ban megpályázott egy tanári állást az evangélikus gimnáziumban, amit elnyert. Ennek köszönhetően
költöztünk előbb Gödöllőre, majd 2008-ban
Aszódra. Nagyon megkedveltük a várost. Sok
egyéb mellett a mai napig lenyűgöz az a panoráma, ami a Bag vagy Gödöllő felől érkezők
elé tárul, de ugyanígy említhetem Aszód színes és gazdag múltját, ami az első pillanattól
kezdve megragadta a ﬁgyelmemet. Most, hogy
a szeretett város polgármestere lettem, egyre gyakrabban merül fel bennem az a kérdés,
hogy vajon mi választottuk Aszódot, vagy egy
magasabb erő vezetett ide bennünket, mert
feladatunk van itt. Hiszem azt, hogy az utóbbiról van szó.
– Mindezeket megtapasztalva törvényszerűnek érezte, hogy részt vállaljon a település
közéletében?
– A múlt és a jelen feszültségéből adódóan
kezdtem el gondolkodni azon, hogy hogyan

lehetne jobbá tenni a várost, hogyan lehetne
elégedettebbé tenni a polgárokat. Voltak és
vannak erre ötleteim. Felvetéseimet másokkal
is megosztva derült ki, bizonyos javaslataim
mások fejében is megfogalmazódtak, illetve,
hogy újszerű gondolataimra is van fogadókészség. A most mellettem álló csapat magja a
2013-as Múzeumok Éjszakáján zajló csoportos
beszélgetés nyomán kezdett el formálódni. Itt
kezdődött el a közös gondolkodás a közélet
régi résztvevőivel, akikre inspirálólag hatott
az én kívülálló szemléletmódom. Az akkori
beszélgetőtársak közül ma többen is tagjai a
csapatomnak.
– Az aszódiak korábban a választásokon szívesebben voksoltak úgymond tősgyökeres
polgárokra. 2014-ben Önt sem választották
meg képviselőnek.
– Három fontos oka volt annak, hogy öt évvel ezelőtt nem jutottam be. A jelenleginél
alacsonyabb ismertség, a kampánystratégia
merev, centralizált, a helyi viszonyokra nehezen alkalmazható mivolta és az önzetlenül
támogató kampánycsapat hiánya. Nagyon
fontos, hogy az akkori eredményt nem kudarcként éltem meg, hanem hálás voltam
annak a közel 700 polgárnak, aki már akkor is
alkalmasnak talált a közéleti szerepvállalásra.
A 2019-es kampányban felhasználtuk a 2014es tapasztalatokat, tanultunk a hibákból. Ez
vezetett a sikerhez.
– A tudatosság, a közéletre való felkészülése
talán abból is leszűrhető, hogy Ön időközben
szerzett egy újabb diplomát, ezúttal politikai
kommunikáció szakon…
– Valóban így van. A tanulás, a világ megismerésének szándéka mindig is fontos szerepet játszott az életemben. Ezzel a szakkal
tulajdonképpen történelemi tanulmányaimat
egészítettem ki, hiszen a politika a történelemformálás egyik eszköze. Az alkotmányjogtól kezdve, a kríziskommunikáción át a kampánystratégiákig sok új dolgot tanulhattam,
azonban az új ismeretek csak közvetve voltak
hasznomra az önkormányzati választásokon.
A stratégia kapcsán az egyik probléma például
az volt, hogy az általunk tanult kampánymodellek az országos választásokra vannak kidol-

gozva. Ezek úgymond arctalanok, vagyis a választók nem ismerik személyesen a jelölteket.
Az olyan kis közösségeknél, mint a miénk, ez
természetesen másképp működik. A tanultakból inkább egy-egy elemet lehetett kiragadni
és alkalmazni. A kulcs itt inkább a választókra
való odaﬁgyelés, az ő igényeiknek a felmérése
volt. Mi ezt megtettük, és ettől vált sikeressé a
kampányunk.
– A kampányfüzetben volt olvasható az a
mondat, hogy „Aszód ereje az aszódiak lelkében van”. De hogyan lehet aktivizálni a
közösségeket? Országos tapasztalat, hogy
az emberek egyre kevéssé hajlandóak úgymond megmozdulni.
– A magas választási részvétel nem azt mutatja, hogy fásulttá váltak volna az emberek.
Ha tudunk olyan célokat megfogalmazni,
amik összetartanak egy közösséget – és ez
nekünk jól ment a kampányban is – akkor
igenis érdekelté lehet tenni a polgárokat. Mi a
kampány során mintegy ötvenen dolgoztunk
együtt, a társadalom minden rétegéből. Ez
a közösség a választást követően is egységben maradt. Ma például sokan vért adunk a
Csengey iskolában. Fontos esemény ez számunkra, hiszen jót tehetünk, segíthetünk
másokon és ez jó érzéssel tölt el bennünket.
Ez a boldogság a mi hasznunk és reményünk.
Nemes és elérhető célok kellenek, a sikerben
való hit, az emberek tisztelete és meglesz a
közös munka öröme és sikere. Aki ezt megtapasztalja, annak a közösségi aktivitása exponenciálisan növekszik.
– Milyen fejlesztés lesz a legelső, amit tapasztalni fognak az aszódiak?
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megnövekedett gépjárműforgalom mellett meg tud-
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Portré

juk védeni a gyalogosokat. Ennek érdekében
a lehető legtöbb gyalogátkelőhelyet nagy fényerejű reﬂektorokkal fogunk megvilágítani.
Ezügyben már meg is tettük az első lépéseket.
Hamarosan beindítjuk a temetői körjáratot,
ami lehetővé teszi az autóval nem rendelkező
idős polgáraink számára a temető könnyebb
meglátogatását. Meg fognak újulni a kommunikációs csatornák is. Ennek előkészítése most
zajlik. Ezek az intézkedések mind az aszódi
polgárok igényeinek kielégítésére szolgálnak,
hiszen a legfőbb célunk az, hogy elégedetté
tegyük a polgárokat.
– Az előző képviselő-testület is lobbizott
egy közösségi házért, mert felismerte,
hogy nincs kulturális színtere a városnak.
Kiválasztódott a helyszín és elkészült egy
látványterv, mellékelve a szükséges költségvetéssel. Önök is egyetértenek ennek a
megvalósításával?
– Közösségi házra szükség van, azonban
ahogyan azt a kampány során is elmondtam,
a megismert terveket nem tartom praktikusnak. Hangsúlyozom, hogy a cél nagyon fontos
– kell például egy nagy rendezvényterem –
ám mind a helyszínt, mind a terveket újra kell
gondolni. Természetesen felvesszük a kapcsolatot a kormányzattal és tájékozódunk a lehetőségekről, például arról, hogy lehetséges-e a
terv átdolgozása.
– Az előző ciklus azt igazolta, az önkormányzatnak érdemes jóban lenni mind a
kormányzattal, mind a térség országgyűlési
képviselőivel annak érdekében, hogy pályázati pénzekhez jusson a település. Önnek
sikerült-e már találkoznia, illetve tárgyalnia
Vécsey László országgyűlési képviselővel?
– Már sor került egy baráti hangvételű beszélgetésre. Bemutatkoznom nem kellett, hiszen
ismertük egymást korábbról. Az egyeztetésen
felvázoltam, milyen terveket szeretnénk megvalósítani, a képviselő úr pedig nyitottan állt
ezekhez. Bizakodva remélem, hogy gyümölcsözően fogunk tudni együttműködni a jövőben.
– Az eltelt néhány hét alatt kiderült-e, hogy
milyen állapotban van Aszód gazdálkodása?
– Úgy látom, hogy a város pénzügyi gazdálkodása fegyelmezett és időarányos. Tavasz
óta az Állami Számvevőszék is vizsgálja az önkormányzat működését, sőt volt egy kincstári
vizsgálat is. Egyik szervezet sem tárt fel szabálytalanságokat. Ez természetesen az előző
városvezetés érdeme, amiért mindenképpen
köszönet illeti őket.
– Nagy változás, hogy nincs főállású alpolgármestere a városnak, Asztalos Tamás tár-
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sadalmi megbízatású alpolgármester lett. Mi
az ő feladata?
– Az alpolgármester feladatait a polgármester
határozza meg. Kovács Tamás, a korábbi főállású alpolgármester végzettségének megfelelően
műszaki feladatokat kapott. Asztalos Tamás szintén végzettségének és eddigi tevékenységének
megfelelően a kulturális és kommunikációs területen tevékenykedik majd. A műszaki osztályt,
ahogyan eddig is, Szászi Tamás, ﬁatal, tehetséges és nagy munkabírású mérnök úr vezeti. Pályázatﬁgyeléssel a Polgármesteri Hivatal egyik
munkatársa foglalkozik, nagyobb pályázatok
írásával és menedzselésével pedig külső céget
fogunk megbízni, ahogyan tették ezt eddig is.
Nincs tehát semmilyen strukturális változás.
– Polgármester Úr, a székfoglaló beszédében említette, hogy évente több közmeghallgatást is terveznek, és lesz lehetősége
a polgároknak előre feltenni a kérdéseiket.
Mikorra várható az első közmeghallgatás?
– Eléggé furcsállom, hogy az idei közmeghallgatás nem volt előkészítve, jóllehet korábban az év ezen szakaszában már lezajlott
az esemény, amit évente egy alkalommal kötelező módon meg kell tartani. A határidőkre
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ﬁgyelemmel az idei közmeghallgatás december 16-án 17:30 órától lesz, a Petőﬁ utcai Gondozási Központban. Újításként vezetjük be az
előzetes írásbeli kérdésfeltevés lehetőségét.
Kérem, hogy éljenek ezzel az érintettek! Természetesen a helyszínen személyesen is lehet
majd kérdezni. A jövőre nézve, tartjuk az ígéretünket, ennek megfelelően évi három ilyen
alkalmat fogunk biztosítani.
– Végezetül egy személyesebb kérdés. Nem
sajnálta otthagyni az egyetemi katedrát?
– Nehéz kérdés, ugyanis nagyon szeretek tanítani és a kutatómunka is közel áll hozzám.
Korábbi munkahelyemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen, november 1-től egyelőre
ﬁzetésnélküli szabadságon vagyok. Az esetleges kisebb óraszámú folytatás lehetőségéről
tavasszal ülünk le tárgyalni. Számomra Aszód
az első, s csak akkor vállalok egyéb feladatot, ha
az aszódi polgárok bizalmának maradéktalanul
meg tudok felelni.
– Polgármester Úr! Köszönöm a beszélgetést és jó munkát kívánok Önöknek!
Rácz Zoltán

MEGHÍVÓ
Aszód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. december 16. (hétfő) 17:30 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Kistérségi Gondozási Központ
2170 Aszód, Petőfi u.13.
Kérdéseiket előzetesen is feltehetik
az alábbi e-mail címre megküldve: polgarmester@aszod.hu,
vagy írásban benyújthatják
az Aszódi Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Aszód, 2019. november 13.
Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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Zenei élet

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTTEL INDUL
ADVENT IDŐSZAKA
December 1-jén az aszódi Evangélikus Templomban ad adventi jótékonységi koncertet Mága Zoltán Liszt Ferenc -díjas hegedűművész, aki a 100 Templomi Jótékonysági Koncertsorozat keretében érkezik városunkba. A programot a Podmaniczky Júlia Nőegylet szervezte, akinek elnökét, Szilágyi Zitát elsőként arra kértük,
mutassa be magát a civil szervezetet.

– A Podmaniczky Júlia Nőegylet közel 10 éve
működő civil szervezet a városban. Viszonylag
kis létszámú közösség vagyunk, de igazi lelkes,
őszinte és a városért, a helyi lakókörnyezetükért
tenni akaró személyek alkotják a Nőegyletet.
Többen közülünk boldog nagymamák, türelmes és lelkes anyukák.
– Milyen célra szeretné az egyesület a koncert bevételét fordítani?
– Több dologra is szeretnénk a befolyó összeget
fordítani. Már évek óta dédelgetett vágyunk volt
az aszódi Védőnői Szakszolgálat helységében
valami fejlesztési cél, hiszen a gyakorlat kapcsán megtapasztaltuk, hogy az aszódi védőnők
miközben az egyik legszentebb feladatot végzik: családokba érkező újszülöttek, csecsemők
gondozását segítik, sokszor méltatlan nehéz
helyzetbe kerülnek az elavult eszközpark kapcsán. A hozzánk eljutott információk szerint a
csecsemőmérlegek régiek, nincs modern moni-

tor a védőnők számítógépéhez. Ezért a mostani
jótékonysági adventi koncert bevételeinek jelentős részét ennek az eszközparknak a modernizálására szeretnénk fordítani. A támogatójegyek
megvásárlásán felül lehetőség lesz a koncert
alatt egy pénzgyűjtő dobozkában pénzadományok elhelyezésére is. Az adományok öszszegéből, ha erre mód lesz, szeretnénk még a
védőnői szolgálat várótermének a padlózatát is
felújítani, valamint egy helységet átalakítanánk
játszószobává. Gyakran érkeznek az anyukák
testvérpárokkal oltásra, mérésre, és amíg várakozni kell, a gyerekeknek is jobban tellik az idő,
ha addig játszhatnak, amíg a testvérüket éppen
vizsgálják. A jótékonysági adományok másik
célja az Evangélikus Templom műemléktárgyainak megóvása. Elsősorban a padok lakkozására
szeretnénk egy szerény összeget felajánlani, kifejezve azt, hogy örülünk, hogy az evangélikus
templomban gyakran vannak városi és egyházi
rendezvények, valamint civil programok. A pa-

„Bájoló”
MEGHÍVÓ
Budai András, Kovács Roland,
Ruszkai-Geiger Beáta és Tóth-Deme Gabriella
könnyűzenei estjére
Válogatás a 80-as, 90-es évek és napjaink kedvenc dalaiból
Helyszín:
Evangélikus Gimnázium Aula
2170 Aszód Régész utca 34.
Időpont:
2019. november 30., szombat, 18 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

dok azonban nincsenek lefestve, így nagyon ki
vannak téve a gyors elhasználódásnak. Szeretnénk az állaguk megőrzéséhez szerény módon
hozzájárulni mindannyiunk örömére.
– Hogyan sikerült megnyerni a jótékonysági
estre Mága Zoltánt?
– A mi családunkban nagy tisztelete van a hegedűnek, a ﬁam is 8 évig játszott ezen a hangszeren.
A zene s a hegedű nagyszerű lehetőség arra, hogy
az ember ismeretséget, barátságot kössön. Több
éve már az ismeretség kezdetének, és talán nem
veszi szerénytelenségnek, ha megemlítem, hogy
amikor a ﬁamról kiderült, hogy nagyon tehetséges hegedűs, a művész úr ajándékozott neki egy
különleges vonót. Igaz,a ﬁam zenei pályafutása
abbamaradt, de a művész úrral a jó ismeretség
megmaradt. Nagyon hálás vagyok, hogy eljön
Aszódra, bizonyos vagyok benne, hogy életre szóló élmény lesz a koncertje. A templom befogadóképessége kb. 300 ember, ezért csak ennyi támogatójegyet tudtunk árusítani, noha az érdeklődés
ennek többszöröse. A koncertről plakáton, internetesen felületen tájékoztattuk az aszódi lakosságot, és pár nap alatt elfogytak a jegyek. Törekedni fogok arra, hogy rá tudjam venni a művészt
egy valamikori újabb aszódi fellépésre, így azok is
láthatnák őt, akik most lemaradtak az alkalomról.
Köszönjük mindazoknak, akik a megvásárlásukkal támogatják a céljainkat. Köszönettel tartozunk
természetesen Mága Zoltán művész úrnak, aki
zenészeivel térítésmentesen vállalta a fellépést.
Bízom abban, hogy ő és művésztársai jól fogják
érezni magukat városunkban. Végezetül áldott
adventet kívánok az aszódiaknak és minden kedves Aszódi Tükör olvasónak!
R. Z.

ZENETANÁROK
KEDVESKEDTEK
A KÖZÖNSÉGNEK
Nagyszerű koncertet adtak október
19-én a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola tanárai a Művelődés
Háza kamaratermében.

Szép gesztusként a zeneiskola pedagógusainak alkalmi kórusa az első számot –
Praetórius: Szép vagy, muszika című művét
– mindazon tanártársak emlékére adták
elő, akik kitűnő munkatársai voltak a zeneiskolának, de már nem lehetnek közöttünk, a mennyországban muzsikálnak. Ezt
követően klasszikus és mai szerzők művei
csendültek fel, a koncertet pedig igazi
örömzenélés zárta.
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„Kontyos-kendős ősz anyó söpröget a kertben.” (Tarbay Ede: Ősz-anyó)

AZ ÓVODÁBAN TÖRTÉNT
Az októberi hónap is változatos eseményeket hozott a Napsugár Óvoda életében.
A Magyar Népmese Hetében nagycsoportosaink a Városi Könyvtár foglalkozásán.
A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét hallgathatták meg látványos előadásban.

Mint az elmúlt években rendszeresen, ismét
megrendezésre került az immár hagyományosnak számító „Őszi Napsugár-hét”.
A hét minden napja tartogatott valami meglepetést kis óvodásaink számára. Nagy sikert
aratott a „kidobó-bajnokság”, ahol a győzte-

sek megkapták a megérdemelt vándorkupát.
Intézményünk udvarán óriás-társasjátékokkal
tehették próbára ügyességüket a gyerekek.
A programsorozat színfoltja a várva várt mesejáték volt, az óvó nénik előadásában. A csillogó
szemű kicsik és nagyok örömmel fedezték fel az
ismerős szereplőket.
Erre a hónapra is jutott a VEKOP „Oktatás a kultúrában, kultúra az oktatásban” című pályázat
számos kínálatából. A Merende népi játszóház
a „Búzától a kenyérig” című foglalkozása hatalmas élmény volt. Nemcsak megismerhették, de
a gyakorlatban ki is próbálhatták a kenyérsütés
csínját-bínját, a búzaőrléstől a friss kenyér elfogyasztásáig. Gyerekeink fáradhatatlan tenni
akarásának következtében a friss kenyér illata
átlengte az óvoda épületének egészét.

CSALÁDI NAP A TEREMTÉS HETE
ALKALMÁBÓL
Szeptember 29. és október 6 között immáron 10. alkalommal tartották meg a
Teremtés Hete című programsorozatot, amelynek idei témája a hála és a felelősség volt. Ezzel kapcsolatban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – a
korábbi évekhez hasonlóan – azzal a kéréssel fordult a történelmi egyházak gyülekezetei és intézményei felé, hogy a jelzett időszakban együtt gondolkodjanak a
megtérésről, az ökológiáról és arról, hogy az egyházaknak milyen szerepe és hangja legyen e tekintetben.

Az Aszódi Evangélikus Egyházközség ebből
az alkalomból rajzpályázatot hirdetett meg

a gyermekeknek, akiknek azt kellett megrajzolniuk, miért hálásak. Rajzaikból egy kiál-

Ez az őszi időszak a nagytakarításról is szólt,
amelynek során a dolgos kis kezek, otthonról
hozott, saját eszközeikkel tisztára varázsolták
az udvart. A lehullott színes falevelek közül a
legszebbek számos dekorációban és játékban
köszöntek vissza.
Péter Ilona
óvodapedagógus

lítást rendeztek az evangélikus gimnázium
aulájában, ezt a vasárnapi istentiszteletet
követően tekinthették meg az alkalomra
érkezett gyülekezeti tagok és vendégek.
A program a legfiatalabbaknak kézműves
foglalkozással folytatódott, míg a felnőttek
az úgynevezett gyülekezeti kávézás keretében- amelyre általában kéthavonta kerítenek sort – ezúttal Szakács Tamás lelkész
teológus Mennyi ideig tart egy hét című
előadását hallgathatták meg. A családi nap
a rajzot készített gyerekek megjutalmazásával, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott, illetve zárult.

AUTÓ HIFI ÉS HÁZIMOZI SZAKÜZLET
]OHW¾QNSROFDLQPHJWDO£OKDWµDXWµKLͤWHUP«NHNV]«OHVY£ODV]W«NDDIHMHJ\V«JWēOD]XWROVµFVDWODNR]µLJ
3UµEDWHUP¾NEHQPHJKDOOJDWKDWMDbQDSSDOLM£QDNOHHQGē
KDQJUHQGV]HU«W.HUHVVHQV]HP«O\HVHQEHQQ¾QNHW
YDJ\O£WRJDVVRQHOZHEVKRSXQNEDD]LQWHUQHWHQ
ZZZGUHDPER[DXWRKLͤKX
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Hitélet

FEJLESZTÉSEK A VÁROSI TEMETŐBEN
Halottak Napja előtt megújult a kerítés a városi temető evangélikus oldalán. Azt
pedig az autósok vehették észre nagy örömmel, hogy emellé egy parkolósáv is kijelölésre került, amit murvakővel szórtak fel. De megvalósult egy a személyi, illetve
vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztés is.

Régóta terveztük már ezt a felújítást – mondta
lapunknak Lőrincz Csaba parókus lelkész. A korábbi kerítés valamikor a 70-es években készült,
azóta gyakorlatilag nem volt hozzányúlva, és
elhasználódott.
A lelkész tájékoztatása szerint az új kerítés
építése most két család felajánlásából valósul-

hatott meg, de mellette az önkormányzaton keresztül segített a GAVIT, illetve a város részéről
a Városüzemeltetés Osztály dolgozói is besegítettek. A kerítésen és az új parkolón túl sikerült
egy kamerarendszert is beszerezni és telepíteni
a temetőbe. Ez utóbbi fejlesztést a két egyház
és az önkormányzat közösen vállalta magára.

Templomszentelési emlékünnepség Márton-vacsorával

FONTOS, HOGY A SZEGÉNYEKRE IS
GONDOLJUNK
November 10-én templomszentelési emlékünnepségre került sor az aszódi evangélikus templomban abból az alkalomból, hogy 1727. november 11-én, Márton napján
szentelték föl a korábban, 1711 és 1719 között elkészült épületet. A Podmaniczky
család fontosnak tartotta, hogy méltóképpen megünnepeljék a jeles eseményt,
Pestről még harsonásokat és puskaport (tűzijátékot ) is hozattak. A gyülekezet pedig azóta is igyekszik megemlékezni a jeles eseményről.

Idén az ebből az alkalomból tartott ünnepi istentiszteleten az aszódi gyülekezet ﬁnn testvérgyülekezetének kórusa szolgált. Délután
hagyományteremtő szándékkal, a közösségformálás érdekében Márton-napi vacsorát
rendeztek az evangélikus gimnázium aulájában. A vacsorán dr. Orosz Gábor Viktornak
köszönhetően gasztroteológiai előadásra is

sor került, Vendégségben Luther asztalánál
címmel.
– Úgy gondolom, hogy Szent Márton-nap
üzenete azt sugallja, Jézus fénye ragyog föl az
emberek között – mondta a rendezvény szándékára utalva Lőrincz Csaba parókus lelkész. –
Jézus igéje egy személyre, Szent Mártonra van
ráhúzva. A Márton nap üzenetéből pedig Jé-

EVANGÉLIKUS ŐSÖK NYOMÁBAN
E mottó alapján szervezett háromnapos felvidéki kirándulást október 11. és 13. között az Aszódi Evangélikus Egyházközség. A 38 gyülekezeti tag ősi evangélikus
helyeket, templomokat keresett fel. Jártak többek között Szentkereszten (szlovákul Svätý Kríž) amelynek evangélikus temploma Közép-Európa egyik legnagyobb
faépítménye.

Jelenleg a ﬁgyelőrendszer tesztüzeme tart.
Az említett fejlesztések közel egymillió forintba kerültek.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

zus egyik tanítása olvasható ki: „Amikor megtettétek ezeket eggyel is az én atyámﬁai közül,
velem tettétek meg.” (Máté ev.25.) A Márton
napi vacsora alkalmából – amikor melegben,
együtt vagyunk, és ﬁnomakat eszünk – törekedtünk arra, hogy a szegényekre is gondoljunk, ezért meghirdettük, hogy a vacsora
négyezer forintos árához ki-ki lehetőségéhez
mérten tegyen hozzá még ezer forintot, és ezzel ő is „legyen Márton”.
Lőrincz Csaba azt is elmondta, szándékaik
szerint szeretnék újra használni a Márton-ládát is. Ebbe szintén a szegényeknek szánt
adományok kerülnének, hogy indokolt esetben tudjanak a rászorultakon segíteni. Abban
is bízik, hogy a 300 éves évfordulót sikerül
majd méltó keretek és körülmények között
megrendezni.
R. Z.

tus istentiszteleten, mivel Kassán magyarul már
nem tartanak evangélikus alkalmakat. A csapat
idegenvezetője a három nap során Odler Zsolt,
a Néprajzi Múzeum főosztályvezetője, az aszódi
gyülekezet tagja volt.
R.Z.
Fotó: Puskely Tibor

A Wikipédia arról tájékoztat, hogy 1974 és 1982
között szállították ide Kispalugyáról, melyet a
Szentmáriai-víztározó építésekor vízzel árasztottak el. A templom eredetileg 1693-ban épült és a
vármegye egyik artikuláris – protestáns istentisztelet tartására kijelölt – temploma volt. A kereszt
alaprajzú épület 6000 személy befogadására alkalmas. Fából készült oltára 1693-ból származik.
Hasonlóan nagy élmény volt a gyülekezeti tagoknak a Lőcsén, Bártfán és Késmárkon tatt látogatás is. Utóbbi településen szintén működhetett
artikuláris templom, csakúgy mint Kassán, ahol
istentiszteleten is részt vettek az utazás résztvevői. Igaz nem evangélikus, hanem reformá-
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Egész évben gyönyörködhetünk a munkájában

ORSOLYA MEGVALÓSÍTOTTA
GYERMEKKORI ÁLMÁT
„Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal….” Valószínűleg sokunk kedvence ez a József Attila vers,
amit Koncz Zsuzsa előadásának köszönhetően ismertek meg rengetegen, s valószínűleg több generáció tagjai dúdolják ma is szívesen. Bár a kertésztől talán a
korán kelést irigyeljük legkevésbé, a virágokkal, növényekkel való foglalkozást
sokan szeretjük. De mi a feladata egy város kertészének? Többek között erről faggattam Pestiné Nagy Orsolyát, aki évről-évre virágossá varázsolja Aszódot.

nem volt a településnek kertésze, akadt bőven
tennivaló számomra.
Elsőként a virágágyások számát növeltem, később pedig megkezdődhetett a meglévő parkok rekonstrukciója, illetve az újak létrehozása.
– Hány darab virág díszíti ma Aszódot?
– A tavaszi virágágyásokat mintegy 2000 árvácska, tavaszi viola, nefelejcs és hagymások
alkotják, éves szinten pedig – amikor az egynyári
növények is beültetésre kerülnek – mintegy 7000
növény gyönyörködteti a polgárok szemét. Az út
mentén 360 kaspót helyeztünk az oszlopokra.
– Néhányan annyira szeretik az általad kiültetett virágokat, hogy olykor-olykor visznek
is belőlük haza. Mekkora kár szokott keletkezni emiatt?
– Nagyon örvendetes, hogy ezek a mutatók
évről-évre javulnak. Az emberek rájöttek
arra, hogy nem megfelelő tápoldatozás mellett a növények otthon nem hozzák ugyanazt
a teljesítményt, mint amit a városban látnak.
A főtéren elhelyezett kamerák is visszatartó
erejűek. Inkább a rongálásból, a rossz közlekedési morálból keletkeznek nagyobb károk.
Az elmúlt években többször is belehajtottak
például a körforgalom virágágyásába, illetve
az OTP melletti virágágyásokba, de találtunk
már kaspókat a Breda patak medrében is.

– Egy városkertész feladata többek között a
zöldterületek, parkok megtervezése és karbantartása, az út-és térfásítás, valamint a közterületen lévő faállomány ellenőrzése és ápolása.
A városban hozzám tartozik az intézmények
zöldterületeinek karbantartása is. Feladatköröm továbbá a növényvédelem és a területek
gyomirtása. Munkám szerves része a természet
védelme is, hiszen a beépített környezetben a
zöldfelületek mennyisége nemcsak az emberi
élettére gyakorol pozitív hatást, hanem számos
növény és állatfajnak is ökológiai feltételt teremt és hatása van a mikroklímára is.
– Mit csinál télen egy városkertész?
– Ez az úgynevezett nyugalmi időszak, ilyenkorra érdemes például a metszési munkákat időzíteni, többek között eltávolítani a közlekedési
beláthatóságot akadályozó, vagy épp a villanyvezetékekhez túl közel nőtt ágakat. Decemberre már szükséges megtervezni a következő évi
egynyári virágbeültetést, majd leadni a virágmegrendelést a palántanevelő kertészeteknek.
A költségvetés és a következő évi feladattervek
elkészítése ezzel párhuzamosan történik.

ni. A családban korábban nem volt kertész. A
nagypapám volt az, aki beavatott a kertészkedés rejtelmeibe. A kert egyik szegletében
adott nekem egy földdarabkát, ahová a kedvenc zöldségeimet ültethettem, rám bízta a
növények gondozását is. Általános iskolában
tovább erősödött a természet iránti szeretetem, ezt a biológia tanáromnak köszönhetem. Érettségi után a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat,
ahol agrármérnökként diplomáztam gyógynövény és trópusi szakirányon. Emellett német- magyar szakfordító képesítést is szereztem. Az egyetemi évek után tudományos
pályára készültem. Jelentkeztem PhD képzésre, miközben három évig tanszéki mérnökként dolgoztam. Nagyon érdekes feladatom
volt, az articsóka magyarországi meghonosításának lehetőségét vizsgáltam. Kutatásaim
egy részét Egyiptomban végeztem. Ezeknek
az éveknek a gyermekvállalás vetett véget,
nyolc év főállású anyaság következett. Ezt
követően kért fel Tóth Zoltánné Piroska, a
GAMESZ akkori vezetője a városkertészi feladatok ellátására.

– Hogyan lettél kertész?
– Már óvodásként is úgy gondoltam, hogy
felnőttként növényekkel szeretnék foglalkoz-

– Milyen volt Aszód ekkor kertész szemmel?
– Amikor először jártam itt, elsősorban a város
fekvése, hangulata fogott meg. Mivel előttem

– Van olyan területe Aszódnak, ahol újabb
parkokat lehetne létrehozni?
– Természetesen vannak terveink, de ez elsősorban a rendelkezésre álló források kérdése.
Többek között gondolkodunk az evangélikus
templom melletti kiserdő parkosításán. Érdemes lenne a Berekerdőt hasznosítani, a Richly
Emil parkban a játszótér és a felnőtt ﬁtnesspark
melletti területre szabadidős tevékenységet
szolgáló eszközöket – pl. pingpongasztalokat,
lábtenisz pályát –kilhelyezni.
– Amikor megtervezel egy új parkot, milyen
szempontokat kell ﬁgyelembe venned?
– Fontos, hogy az épített környezethez igazodjon. Nem mindegy például, hogy milyen
fasor kerül egy-egy utcában telepítésre. Figyelembe kell lenni a város egységes arculatát.
A fák kiválasztásánál mindenképpen fontos
szempont, hogy milyen terheléseknek lesznek
kitéve, mekkora motorizációs ártalom éri majd
az egyes egyedeket, télen mennyire sózzák
az adott utcát, a vízzáró aszfaltréteg mekkora
életteret hagy meg számukra, milyen sűrű a
közműhálózat, mekkora a szmog stb. Ma már
kizárólag várostűrő és stressztűrő fajtákat érdemes választani.
Van egy tágabb ökológiai feltétel is. Tudnunk kell, hogy Aszódnak sajátos mikroklímá-
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ja van, amit a klímaváltozás egyre szélsőségesebbé tesz, többször van aszály. Nem célszerű
tájidegen fákat telepíteni, és számolni kell azzal, hogy újabb és újabb kórokozók jelennek
meg. Sokszor a növényvédelem versenyt fut
az idővel.
– A tevékenységed alatt újult meg a város
főtere. A kialakításában Te is részt vettél. Hogyan emlékszel vissza erre?
– A megvalósulása több lépcsőben történt. A
tervezési szakaszban számos informális ülésre,
lakossági fórumokra került sor, és az itt elhangzott vélemények, észrevételek alapján született
meg a terv végleges változata, majd a képviselő-testület döntése. Nekem nagyobb részem a
cserjecsoportok, a növényágyások megalkotásában, illetve a tér fásításában volt, de kikérték
a véleményemet, a szökőkút, a térburkolat,
valamint a parki berendezések tervezésekor
is. Úgy gondolom, nincs szégyenkezni valónk,
szép tér született.
– Ma már nemcsak Tihanyban van levendulaszüret, hanem – nyilván jóval kisebb
léptékű – a mi városunkban is. Mondhatnám, a hölgyek egyik kedvelt nyári programja…
– A Szent István tér megtervezésekor azért
esett a választásom a levendulára, mert kiváló
ellenálló és stressztűrő képessége van. Növényvédelmi szempontból remek társnövényei a törzses rózsáknak, ezüstös lombszínükkel pedig jól illeszkednek a cserjecsoportokba.
A levendulaszüret ötlete később fogalmazódott meg. Évek óta nemcsak Aszódról, hanem a szomszédos településekésről is nagy az
érdeklődés, ezért folyamatosan növeltük az
ágyások számát.
– A polgárok azt látják, hogy Te mindig serénykedsz a növények között, metszel, locsolsz, gyomlálsz stb. Megszólítanak ilyenkor
az emberek, kérnek például tanácsot?
– Elárulom, rendszeresen ez történik, ilyenkor
kellemesen elbeszélgetünk. De azt gondolom,
pont ez a varázsa a kisvárosnak. Itt még beszélgetnek az emberek.
– Milyen a kertje a városi kertésznek?
– Nekünk nem kertünk, inkább dzsungelünk
van. Annak idején fontos szempont volt, hogy
minél több fát, és minél gyorsabban növekvő fajokat telepítsünk. Ez sikerült is, úgyhogy
nyáron bőven akad árnyék. Cserében a szúnyogokkal hadakozunk. Rengeteg gyümölcsfánk van – amire külön büszke vagyok –, és
ezek a nyári-őszi szezonban ellátnak minket
gyümölccsel, sőt lekvárt is befőzünk a téli hónapokra.
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– Nemcsak növényeket nevelsz, hanem három gyermeket is. Nekik van-e saját földdarabkájuk?
– Igen, ezt a hagyományt átörökítettem. Van
egy kis zöldségeskertünk, amit három részre
osztottunk, így mindegyikük megtermelheti
azt, amit szeretne. Néha ugyan nem könnyű
motiválni őket. Előfordul, hogy némi plusz
zsebpénzt kell beáldozni, de részt vesznek a
kert ápolásában, gondozásában is. A fűnyírás
például rotációs rendszerben történik. A férjemmel fontosnak tartjuk, hogy megismerjék
a haszonnövényeket, hogy bevonjuk őket a velük kapcsolatos munkába. Bízunk abban, hogy
felnőtt korukban a most megszerzett tudást
kamatoztatni fogják.

ASZÓDI TÜKÖR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelt Aszódi Választópolgárok!

Szeretném megköszönni azok támogatását,akik megtiszteltek bizalmukkal és rám
szavaztak!
Képviselői munkám során továbbra is minden erőmmel azon leszek, hogy Aszód fejlődjön!
Tisztelettel:
Urbán László Zoltán
önkormányzati képviselő

Rácz Zoltán

INGATLAN ELADÓ!
Aszód városközpontban 1 szobás 36 nm-es, közepes állapotú, komfortos, gázkonvektoros kislakás 6 nm tárolóval, bútorozottan eladó. Idén még: 14.3 MFt.
Telefon: 06 20 977 5654

ASZÓDI KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!

FENYŐFA VÁSÁR!

Élő és vágott fenyőfákkal
(luc, ezüst, nordmann,cukorsüveg, fekete, selyem...)
várunk minden kedves vásárlót!
Az örökzöldek ültetéséhez szükséges kiegészítőket nálunk megtalálja!

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!
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Info

VÁGÁNYZÁRI
INFORMÁCIÓK
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2019. november 16-tól 2019. december 7-ig Rákos – Hatvan állomások
között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 78. sz. Aszód – Balassagyarmat vasútvonalon egyes
vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási
pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT
+36 (1) 3 494949-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu
honlapon.

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019.
november 16-tól december 7-ig Rákos – Hatvan állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a 80a
Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint
közlekednek. Budapest-Keleti Verseny
utca – Hatvan vasútállomás között az
InterCity vonatok helyett, Pécel – Hatvan vasútállomás között a gyors és
sebesvonatok helyett (kivéve 5500 és
1511 sz. gyorsvonatok Rákos – Hatvan
viszonylatban), Pécel – Aszód, Pécel –
Hatvan és Rákos – Hatvan állomások
között a személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.

ASZÓDON TARTOTTÁK
TALÁLKOZÓJUKAT AZ ÉSZAK-PEST
EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE KÓRUSAI
A hagyományoknak megfelelően mindig a reformáció ünnepe előtt vasárnapon tartják az egyházmegye evangélikus kórusai – kiegészülve néhány Nógrád megyei gyülekezeti énekkarral – regionális találkozójukat.

Az eseményre mindig más helyszínen kerül sor, idén az aszódi evangélikus gyülekezet volt a
házigazda. Október 27-én 12 énekkar adott elő szebbnál szebb egyházi éneket a hallgatóságnak. A délután tartott program szeretetvendégséggel ért véget.

ƥǹƦơΎƞƧƬǹ

ƙɁɈʑȲ˴ΎƣȽɁɁɃɂȶΎƤ˷ΎɃ˷Ύ̷̲˷ΎΎΎ̵̛̲́̚Ύ̷̱Ύ̳̯̯Ύ̸̴̶ΎΎΎɅɅɅ˷ȻȽȼȷȴȽɂȽ˷ȶɃ
ƦɇȷɂɄȯΎɂȯɀɂɊɁ˶ΎƠ̓ƨΎ̷̯˶̶̯̯̰̓˶̯̯˴ΎƫɈ˶Ύ̷̯˶̯̯̰̱̓˶̯̯

Megteltek
a polcok
varázslatos
angyalokkal,
manókkal,
tündérekkel,
karácsonyi
meglepetésekkel

Aszódi fuvarozó vállalkozó keres
belföldi és rövid nemzetközi fuvarokhoz
C, C+E jogosítvánnyal rendelkező kamionsofőröket!
9 Családias légkör,
9 versenyképes ﬁzetés,
9 szabad hétvégék!
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:
(06) 70 77 19 666
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Info

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
November
30–1. Dr. Márton János
30-400-9819
December
8.
Dr. Fodor Sándor
30 275 4718
15.
Dr. Fodor Sándor
30 275 4718
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.

ASZÓDI TÜKÖR

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. 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.

Szent István Patika:

December 7–8.
December 21–22.
Városi Gyógyszertár:

November 30–december 1.
December 14–15.
December 24–27.

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszód központjában, mélygarázsban 3 db motorkerékpárnak helyek kiadók. Telefon: 06 30 489 6176
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit külső adathordozóra, esetleg DVD-re? Tegye meg, mielőtt szalagra rögzített
emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk. Hogy a múlt jelen maradjon! Telefon: 06 20 824 4687

2019. november

17

18

ASZÓDI TÜKÖR

Egészségügy

A SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RENDELÉSEI
Belgyógyászat I.
Beutaló szükséges
Belgyógyászat II.
103520107
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Bőrgyógyászat
103520801
Időpont szükséges
Diabetológia 103520106
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Fizioterápia 103525716
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Fül-Orr-Gégészet
103520602
Időpont szükséges
Gyógymasszázs
103525715
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Laboratórium
103525013
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Mozgásterápia
103525714
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Neurológia 103520902

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda

Beutaló szükséges

Csütörtök

Időpont szükséges

Péntek
Hétfő feln.

Ortopédia
103521001
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Pszichiátria 103521802

Időpont szükséges
Reumatológia
103521401
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Röntgen
103525113
Beutaló szükséges
Sebészet 103520202

Kedd gyer.
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

nincs rendelés
08:00-14:00
nincs rendelés
08:00-14:00
nincs rendelés
08:00-14:00
08:00-14:00
12:00-18:00
08:00-14:00
08:00-14:00
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-14:00
08:00-14:00
07:30-13:30
nincs rendelés
08:00-16:00
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-14:00
07:30-16:00
07:30-16:00
07:30-16:00
07:30-16:00
07:30-13:30
08:30-13:30
13:00-17:00
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
12:00-18:00
07:00-15:00
07:00-15:00
07:00-15:00
07:00-13:00
07:00-10:00
07:00-10:00
07:00-10:00
07:00-10:00
07:00-10:00
07:00-14:00
07:00-14:00
07:00-14:00
07:00-14:00
07:00-11:00
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-16:00
2 hetente 08:0015:00
nincs rendelés
2 hetente 08:0012:00
2 hetente 17:0019:00
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-14:00
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-14:00
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-15:00
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-14:00
08:00-14:00
12:00-18:00
08:00-14:00
08:00-13:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00

Sebészet/trauma
Dr. Dolecsek Miklós
0628/500-790

119

0628/500-790

128

Gyermeksebészet

Időpont szükséges

0628/500-790

0628/500-790

114

115

Szemészet
103520702
Időpont szükséges
SzülészetNőgyógyászat
103520403
Időpont szükséges
Terhesgondozás

0628/500-790

125
Időpont szükséges

0628/500-790

114

Tüdőgyógyászat
103521903
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Ultrahang 103525312

0628/500-790

138
Beutaló szükséges
Időpont szükséges
Urológia
103521102

Időpontkérés
12-15 óra között
06-70-251-3126

Időpont szükséges

0628/500-790

133

0628/500-790

Szerda 124
Csütörtök
115

0628/500-790

Felnőtt:
119 Gyermek: 113

0628/500-790

124

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

nincs rendelés
nincs rendelés
15:30-18:30
nincs rendelés
nincs rendelés
14:00-16:00
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
10:00-14:00
nincs rendelés
08:00-14:00
nincs rendelés
08:00-14:00
10:00-18:00
08:00-18:00
08:00-12:00
10:00-18:00
nincs rendelés
08:00-14:00
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-11:00
nincs rendelés
nincs rendelés
08:00-18:00
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
nincs rendelés
14:30-17:30
nincs rendelés
08:00-11:00

0628/500-790

113

0628/500-790

113

0628/500-790

130

0628/500-790

117

0628/500-790

135

0628/500-790

122

0628/500-790

135

0628/500-790

117

Ingatlant eladna vagy venne?
Válassa az OTP Csoport
ingatlanközvetítő szolgáltatását!
0628/500-790

119

0628/500-790

116

0628/500-790

113

• Finanszírozás, pénzügyi támogatás az OTP Bank hátterével
• Online nyomonkövetési lehetőség, papírmentes ügyintézés
• Kiemelt ügyfélkezelés
• Kényelmes megoldások, otimalizált weboldal
• Adásvétel támogatása
Bizza ránk ingatlanügyeit!
3000 Hatvan, Rákóczi út 23.
www.otpip.hu

+36 70 442 0924
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TIZENÖTÖDIK ÉVE 24 ÓRÁS
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG AZ EGÁ-BAN!
Az EGÁ-ban ismételten megrendezésre került a 24órás Labdarúgó Bajnokság. Jubilált a rendezvény, mivel tizenöt éve, hogy az első mérkőzéseket lebonyolítottuk
az iskola parkettás tornatermében. A ráhangolódó években „csak” 12órás Bajnokságokat rendeztünk. Azóta a diákság bizonyította érdeklődését, igényét, szeretetét
a labdarúgás iránt.

Nem egyszerűen „focizásról” van szó, hanem a
tanulók egymáshoz való baráti kapcsolatáról, az
osztályon belüli összefogásról, az osztályok közötti megmérettetésről, a tanár-diák kapcsolatok
kötetlenebb összehangolódásáról, az egészséges
életvezetésről és még sok-sok mindenről, ami
több, mint háromszáz tanulót mozgat meg jó
hangulatban huszonnégy órán keresztül. A rendező 10.b osztály ﬁnom étkekkel és hangulatos
zenékkel adta meg az alapot a mérkőzésekhez. A
tanárok is megmérettették magukat. Este 8 és 9
óra között folyamatosan játszottak az évfolyamok
válogatott csapatával, akik tizenöt percenként
váltották egymást. A tanárok az első félórában
még nagyon kevés hátrányban voltak, tartották
magukat, de a végére a gyorsabb, frissebb tanulók győzedelmeskedtek. Sebaj, a tanórákon mi
fogunk „győzni”. A mérkőzések jó hangulatban
és sportszerűen zajlottak. Ezúton is köszönet

minden kollégának, aki önfeláldozó segítséggel,
sportos részvétellel vagy felügyelettel még éjjel
is bent volt az iskolában azért, hogy biztonságban
és jó hangulatban tudhassuk a problémamentes
lebonyolítást.
Szponzoraink között tudhatjuk az iskolai büfét és Bíró Mónika-tortáit, amit elismeréssel
kóstoltak a lány és ﬁú bajnok csapatok és a Fair
Play díjazott 9.a osztály.
Köszönet jár nem utolsósorban a diákságnak,
akik sportszerűen, jó magatartással voltak jelen és remélhetően felejthetetlen élményekkel
gazdagodtak a tizenötödik 24órás Labdarúgó
Bajnokságon.

Helyezettek:

• 9-12.évfolyam ﬁúk: I.helyezett:11.c, II. helyezett: 11.b, III.helyezett:12.b
• 9-12. évfolyam lányok: I. helyezett: 10.c, II.
helyezett: 12.b, III. helyezett: 10.a
• Gólkirály: Gerzsenyi Zsolt Titán 12.a (30gól),
Magyari Molli 10.c.
• Legjobb kapus: Magda Máté 11.b, Orgoványi Dóra 12.b.
• Leggyorsabb gól: Gerzsenyi Zsolt Titán 12.a
04 másodperc.
• Legszebb gólok: Simák Tamás 12.b, Tóth
Szabolcs és Kiss Dávid Szilveszter 11.c.
• Fair Play díj: 9.a.
• Tanár–Diák gólarány: 7:13

Statisztika:

Csapatok száma: 21 (ﬁúk:13, lányok: 8)
Összes mérkőzés: 95
Rúgott gólok száma: 322

Fáczán Zoltán testnevelő
Fotó: Osgyáni Zoltán

TÓTH NIMRÓD ORSZÁGOS
BAJNOKI CÍMET SZERZETT!
Nagyszerű sikert ért el Tóth Nimród, aki a KSI színeiben versenyez
torna sportágban.
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

Az október végén Győrben megrendezett
gyermek kezdő és haladó tornászok országos
bajnokságán a mindössze 9 esztendős aszódi
sportoló csapatával országos bajnoki címet
szerzett. Ezt Nimród megfejelte még egy
egyéniben szerzett bronzéremmel is. Teljesítménye azért is megsüvegelendő, mert végig
kiegyensúlyozott teljesítménnyel segítette
csapatát. Ugrás gyakorlatára a zsűri a maximális tíz pontot adta. Gratulálunk, Nimród!
Fotó: Takahashi Katsumi

LÁTÁSVIZSGÁLAT
a hét minden napján, akár szombaton is.
Bejelentkezés: (+36) 28 402 121
Az akció időtartama: 2019. október 1–31.
Az akcióban a Daynamic és Balansis szemüveglencsék vesznek részt. Részletek az üzletben!
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MI NYERTÜK A GALGA-MENTI
RANGADÓT
Továbbra is remekül helytáll az Aszód FC felnőtt labrarúgó-csapata a megyei II.
osztályú labdarúgó-bajnokságban. Legutóbb idehaza diadalmaskodtak a fiúk a Pilisszántó ellen 5:2-re. A gárda az eddig lejátszott 14 találkozóból 7 alkalommal
nyert, 2 alkalommal döntetlent játszott, míg 5 alkalommal vesztesként hagyta el
a pályát. Az így szerzett 23 pont a 6. helyet eredményezi a tabellán. Az őszi szezon
utolsó meccsét az Isaszeg ellen idehaza játssza az együttes.

KORÁBBI MÉRKŐZÉSEK:
UFC Gyömrő – Aszód FC: 3-0 (1-0)

Sérülések, esküvő, szalagavató miatt számos
alapembert nélkülözött a csapat, és mindössze
két tartalék volt, beleértve Baranyai Pál játékosedzőt is. Sajnos a hazaiak már a 7. percben vezettek. A mieinknek is volt néhány támadása,
de ezekből nem született találat. Szünet után
nagyobb sebességre kapcsolt Gyömrő, az 50.
percben egy beadásból növelték az előnyüket
(2-0), majd az 53. percben jogos büntetőt értékesítettek. Közben eleredt az eső, így a küzdő
felek alig várták, hogy vége legyen a meccsnek.

különbség. Az Aszód rövid passzokkal szövögette
támadásait, míg a Bag hosszú labdákkal próbálta
átjátszani a középpályát. A 31. percben egy aszódi
védelmi hiba (és egy elnézett lesállás) után előnybe került a Bag (1-0), amire a 39. percben sikerült
Domján Péter fejesgóljával válaszolni (1-1).
Szünet után az 51. percben Zalaegerszegi Roland
gólja már aszódi vezetést jelentett (1-2). Átvette a
játék irányítását a Bag, nagy erőket mozgósítottak
az egyenlítés érdekében, ám mindig hibáztak,
egy alkalommal büntetőt is. Az aszódi kontrákban
végig benne volt a gólveszély, a mérkőzés végéig
azonban az eredmény már nem változott.
Aszód FC – Verőce SE: 9-1; (3-1)

Aszód FC – Piliscsaba SE: 1-1 (0-0)

Kellemetlen hideg, őszi időben került sor a mérkőzésre. Az első félidőben mindkét csapat a biztonságos védekezésre rendezkedett be, így nem
esett gól. A második félidőben a 71.percig kellett
várni a vezető aszódi gólra, ekkor Zalaegerszegi
Roland egy bal oldali szögletből fejelt a kapu
hosszú sarkába (1-0). A gól után magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a vendégek, aminek egy kontra támadás után meg is lett az eredménye (1-1). A mérkőzés utolsó percében 17 m-re
a kaputól szabadrúgáshoz jutottunk, Nagy Roland azonban csúnyán a kapu fölé lőtte a labdát.
Összességében igazságos döntetlen született.
Bagi TC’91 – Aszód FC: 1-2 (1-1)

Simogató őszi napsütésben, mintegy 100 néző
előtt kezdődött a Galga-menti derby. Már a mérkőzés elején látszott a két csapat taktikája közötti

Már a 6. percben vezetést szereztünk, egy jobb
oldali szögletből Kovács Kristóf perdített a vendég kapuba. Többet birtokoltuk a labdát, mégis
az ellenfél egyenlített egy védelmi hibából a
18. percben. Sokáig nem örülhettek az egyenlítésnek, a 20. percben Fülep Norbert emelte át a
labdát a kint álldogáló verőcei kapus felett (2-1).
A 33. percben a kiválóan játszó Berndt András
egy sakk-mattra kijátszott helyzetben növelte
az aszódi gólok számát (3-1). Szünet után még
nagyobb fölényben játszottunk, egyre-másra
potyogtak a gólok. A vendégek teljesen feladták a mérkőzést, miközben még sérülés miatt,
csere hiányában tíz főre fogyatkoztak. Góllövők:
Kovács Kristóf, Fülep Norbert, Berndt András (4),
Zalaegerszegi Roland, Pecze Péter, Kifor Bence. A
végeredmény 9-1.
Forrás: aszodinfo
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IDÉN IS SOKAKAT VONZOTT
A REFORMÁCIÓS MÉRFÖLDEK
FUTÓVERSENY
Október 26-án szombaton több százan vettek részt a Futapest rendezésében a Reformációs Mérföldek
elnevezésű terepfutó versenyen,
amelynek immáron hagyományosan az Aszódi Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
adott helyet.

A versenyre benevezettek három távon,
egy, három, illetve kilenc reformációs
mérföldön versenyeztek. (1 reformációs mérföld = 1517 méter – a szerkesztő
megjegyzése. A start előtt az evangélikus
gimnázium iskolalelkésze, Novotny Dániel
iskolalelkész tartott rövid áhitatot.
Sokakon viszont az ima sem segitett.
Ők ugyanis az M3-as autópályán rekedtek az ott történt tömeges baleset miatt
kialakult hatalmas dugóban. A több órás
tétlen várakozás miatt sokan a versenyről
is lecsúsztak.
A távokat sikerrel teljesitők az elvesztett kalóriájukat akár azonnal pótolhatták,
ugyanis volt lehetőség az iskolában ebédelni, a gyerekek pedig kézmüves foglalkozáson is részt vehettek.
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