
ASZÓDI

Október 22-én alakuló ülést ta rto tt Aszód Város Önkormányzat Kép- 
viselő-testülete. Ennek keretében letette esküjét Sztán István pol
gármester, a képviselő-testület valamennyi tagja, valamint a képvi
selő-testületi ülésen létrehozott bizottságok nem képviselő tagjai. 
Ezúttal is négy bizottság alakult, de faladatkörük átalakult. A koráb
biakhoz képest változás, hogy az előző ciklusban alpolgármesteri 
tisztet betöltő Kovács Tamás ezúttal nem társadalmi megbízatás
ként, hanem főállásban látja el a feladatot, ennek megfelelően felada
tai jelentősen kibővültek.

Négy bizottság, főállású alpolgármester

MEGALAKULT AZ ÚJ 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A képviselő-testületi ülésen elsőként Sztán Isi 
ván polgármester köszöntötte a vendégeket, 
majd átadta a szót Csobán Attilának, a Helyi 
Választási Bizottság elnökének, aki ismertette az 
önkormányzati választás végleges eredményét, 
és jó munkát kívánt a grémiumnak. Az ülés 
első ünnepélyes aktusaként az önkormányzati 
képviselők letették esküjüket, majd aláírták az 
esküokmányokat. Hzt követően Sztán István 
polgármester mondta el az eskü szövegét.

A Magyarország helyi önkormányzatiról 
szóló törvény értelmében az újonnan fel 
álló képviselő-testület egyik legelső és leg
fontosabb feladata a hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálata. Mivel 
a grémium módosítani kívánt a bizottsági 
struktúrán, és főállású alpolgármesteri tiszt
séget javasolt, már az alakuló ülésen sort ke
rült a felülvizsgálatra.

(Folytatás a 2. oldalon)

Szupermarket minősítésű üzlet nyílt Aszódon

MINŐSÉGI TERMÉKEK KÍNÁLATÁRA HELYEZIK A HANGSÚLYT
Új kereskedelmi egység nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt Aszódon, 
a Pesti úton. A korábban itt működő élelmiszerdiszkont helyére szuper- 
marketi besorolással bíró üzlet költözött, amely az egyik magyar üzlet
lánc tagjaként, egyben családi vállalkozásként működik.

A hajdúnánási tulajdonos 132 millió forintért vásárolta meg a korábban egy francia -  belga tulaj
donban lévő üzletlánc tagjaként üzemelő élelmiszer áruház épületét. A mintegy fél évvel ezelőtt kez
dődött és az elmúlt hetekben befejeződött felújítás és a bolt berendezésének költsége 32 millió forint
ba került, a polcokon és a raktárban lévő áru értéke pedig meghaladja a 60 millió forintot. Az ehhez 
szükséges anyagi források előteremtéséhez a vállalkozás a saját erőn túl a Növekedési Hitelprogram 
adta lehetőségeket is kihasználta. Számításaik szerint a beruházás 6 esztendő alatt térülhet meg.

(Folytatás a 4. oldalon)

Kissné Rúzsom Szilvia és 
Pardi László az idei nívódíjasok

ELISMERÉS
A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN 
DOLGOZÓKNAK
Bár mostanában az elmaradt 
béremelések, és az emiatt terve
zett munkabeszüntetések okán 
szerepel a szociális ágazat az or
szágos médiumokban, november 
15-én a Szociális Munka Napja al
kalmából irányult a figyelem azok
ra, akik embertársaik segítésére 
esküdtek föl.

Városunkban hagyománnyá vált, hogy az 
Aranykapu Bölcsőde, a Javítóintézet és a 
Kistérségi Gondozási Központ munka
társai közösen vesznek részt az ágazat ün
nepnapján. November 13-a délutánján a 
Javítóintézet Puskás Géza termébe várták a 
szakterület dolgozóit, akik elsőként a Javí
tóintézet növendékeinek műsorában gyö
nyörködhettek.

(Folytatás a 7. oldalon)
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Négy bizottság, főállású alpolgármester

MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Október 22-én alakuló ülést ta rto tt Aszód Város Űnkormányzat Képvise- 
lő-testülete. Ennek keretében letette esküjét Sztán István polgármester, 
a képviselő-testület valamennyi tagja, valamint a képviselő-testületi ülésen 
létrehozott bizottságok nem képviselő tagjai. Ezúttal is négy bizottság 
alakult, de faladatkörük átalakult. A korábbiakhoz képest változás, hogy 
az előző ciklusban alpolgármesteri tisztet betöltő Kovács Tamás ezúttal 
nem társadalmi megbízatásként, hanem főállásban látja el a feladatot, 
ennek megfelelően feladatai jelentősen kibővültek. Folytatás az 1. oldalról

A bizottságok számára vonatkozó írásbeli javas
latban eredetileg három bizottság szerepelt, a 
pénzügyi és a városfejlesztési bizottság korábbi 
feladatkörei összevonásra kerültek volna. A kép
viselő-testület végül úgy döntött, nem vonja ösz- 
sze a két feladatkört, és négy bizottságot alakít.

Az első szünet előtt Sztán István polgármester 
mondta el ünnepi gondolatait. Elsőként megkö
szönte mindazoknak, akik bizalmat szavaztak 
neki, egyben sajnálatát fejezte ki, hogy kevesen 
járultak az urnákhoz. A polgármesteri tisztség
ről szólva elmondta, számára ez egyszerre jelent 
kitüntetést és óriási felelősséget, ezért úgy kíván 
dolgozni, hogy ne csak a most mellette állók bizal
mát tudja megőrizni, hanem azokét is sikerüljön 
megszereznie, akik távol maradásukkal fejezték ki 
véleményüket, illetve most nem neki adták voksu- 
kat. Beszédében arra emlékeztetett, hogy aszódi 
polgárokként a gondjaink közösek, megoldásukat 
együtt kell elvégeznünk akkor is, ha bizonyos kér
désekben eltérő véleménnyel bírunk. Éppen ezért a 
képviselő-testületnek azt kívánta, hogy a kisebbsé
gi véleményeket is figyelembe vevő, a város érdeke
iért mindenkor tenni kész közösséggé váljon.

A szünetet követően az alpolgármester megvá
lasztására került sor. A képviselő-testület a titkos 
szavazáson 7 igen és 2 nem szavazattal Kovács 
Tamást választotta főállású alpolgármesterré, 
aki ezt követően szintén letette esküjét.

A következő napirendi pontban az állandó 
bizottságok személyi összetételéről tárgyalt a 
képviselő-testület.

A Városfejlesztési Bizottság külsős tagjaira több 
javaslattétel is volt. A Városfejlesztési Bizottság el
nöki funkciójára javasolták Urbán László Zoltán 
képviselőt, aki nem vállalta az elnöki tisztséget, a 
bizottsági tagságot viszont igen. Asztalos Tamás 
képviselő szintén jelezte, hogy a bizottság mun
kájában tagként vesz részt.. Ezt követően Sztán 
István polgármester úr a bizottság képviselő tag
jai közül Rizsák Krisztián képviselőt kérte fél az 
elnöki funkcióra, aki ezt vállalta.

A testület döntése értelmében a következő 
bizottságok alakultak meg az alábbi tagokkal:

Ügyrendi Bizottság -  Elnök: Búzás János 
képviselő. Tagjai: Rigó Lászlóné, Urbán László 
Zoltán képviselők, dr. Leitl Norbert és Kovács 
Ferencné nem képviselő tagok.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság -  Elnök: 
Rigó Lászlóné képviselő. Tagok: Búzás János, 
Koncz István, Kerényi Norman Pál képvi
selők, Gál Gyula, Magyar Ilona, Tóth Zoltán
ná nem képviselő tagok.

Városfejlesztési Bizottság -  Elnök: Rizsák 
Krisztián képviselő. Tagok: Asztalos Tamás, 
Urbán László Zoltán képviselők, Bábosik 
Dezső, Kvaka István nem képviselő tagok.

Művelődési- Ifjúsági- Oktatási- és Sport Bi 
zottság -  Elnök: Koncz István képviselő. Tagok: 
Asztalos Tamás, Rizsák Krisztián képviselők, 
Bata Miklós, Búzás Mária nem képviselő tagok.

Ezt követően a nem képviselő bizottsági ta
gok eskütételére, majd a szükséges okmányok 
aláírására került sor.
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Bár a polgármester illetményére a képvi
selő-testületnek nincsen ráhatása, mivel ezt 
az önkormányzati törvény idevonatkozó 
paragrafusa pontosan meghatározza, a kép
viselő-testületnek mégis jóvá kell hagynia 
illetményének összegét, majd az alpolgármes
ter illetményét -  ahol már van mérlegelési 
lehetősége a képviselő-testületnek -  kell meg
határozni. A következő két napirendi pont 
tárgyalása során erre került sor. Eszerint a pol 
gármester illetménye az I501-10 000 fő lakos
ságszámú települések esetében 448.700.- Ft, 
amelyhez még kapcsolódik az illetmény 15%-a 
költségtérítésként. Az illetmény és a költség- 
térítés összege az új szabályozás szerint több, 
mint 100.000.- Ft-tal csökkent. Az alpolgár
mester illetménye a polgármesteri illetmény 
80%-a, vagyis 358.960. Ft, amelyhez ugyan
csakjár az illetmény 15%-a költségtérítésként.

Az ülés utolsó napirendi pontjaként dr. Bóta 
Julianna jegyző tájékoztatta a képviselőket a 
vagyonnyilatkozatok megtételével kapcsolatos 
tudnivalókról, illetve a képviselői tisztséggel és 
bizottsági tagsággal kapcsolatos összeférhetet 
lenségi, méltatlansági szabályokról, valamint 
a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisba 
való bejelentkezésről.

R .Z .

KEREKÍTŐ TIPPENTŐ
baba-mama foglalkozás 

az Aranykapu Bölcsi játszóházában 
szeptember 24-től 

minden kedden 10 órától.

Sok dallal, mondókával, tánccal 
várom az apróságokat és szüleiket!

Bővebben: 
www.kerekito.hu 
Schlegel Laura

néptáncpedagógus

http://www.kerekito.hu


ASZÓDI TÜKÖREgészségügy

Tovább csinosodott a Szakorvosi Rendelőintézet

A KÜZPONTI RÉSZRE KERÜLT 
A FIZIKOTERÁPIÁS SZAKRENDELÉS
Az aszódi szakrendelőben számos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszak
ban. A hatvani kórház, a környező települések önkormányzatai, vállalkozók, 
valamint a Legyen az Ön szívügye is Alapítvány is részt vett ezekben.

Az ultrahangos helyiség, a terhesgondozó, vala
mint a laboratórium után most a mozgásterápiás 
és fizikoterápiás szobákat tették rendbe. A legna 
gyobb változás, hogy a rendelés a központi részbe 
került. A helyiségekbe új járólapokat tettek le, ki 
festettek, emellett kicserélték a lámpákat és a ve/.e 
tékeket, valamint a fűtésrendszert is kijavították.

-  Régi vágya volt m ár a helyieknek, hogy 

ezeket a helyiségeket is beköltöztessük a rende 

lőintézetbe -  mondta l)r. Stankovics Éva, az 
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet 
főigazgatója a helyiségek átvételekor tartott 
sajtótájékoztatón. -  Korábbon esők kívülről 

lehetett megközelíteni ezeket a szobákat, most 

pedig m ár ugyanolyan szakrendelésként elérhe

tő, m int a többi. Mindemellett legnagyobb örö

münkre, teljesen megújult a környezet.

Bár a rendelés ma már tényleg esztétikus kö
rülmények között zajlik, az itt szolgáló beren

dezések cseréje egyelőre nem történt meg, bár 
valamennyi eszközt felújították. A főigazgató 
asszony lapunkat arról tájékoztatta, rövide
sen ezen adósságukat is törlesztik, és a hatva
ni kórházba telepített korszerű eszközökkel 
megegyező berendezések érkeznek ide is.

A település polgármestere, Sztán István polgár
mester szintén elégedettségének adott hangot. 
M i nt mondta, jó döntés volt a hatvani kórházzal 
való együttműködés aláírása. A két partner jó 
kapcsolatának köszönhetően egyre színvonala
sabb az aszódi egészségügyi szolgáltatás. A to
vábbi fejlesztések már körvonalazódnak, így 
például belátható időn belül a sokat emlegetett 
VEKOP-program keretén belül a Szakorvosi 
Rendelőintézet épületét amellett, hogy felújítják, 
bővítik is , mert a Tüdőbeteg-gondozó Intézet
nek is itt szeretnének helyet adni.

R .Z .

CSÚCSTECHNOLÓGIA 
TELEPÜL A HATVANI 
KÓRHÁZBA
A régió legkorszerűbb műtősblokkja 
épül a hatvan Albert Schweitzer Kót- 
ház és Rendelőintézetben egy uniós 
pályázatnak köszönhetően. Emellett 
megkezdődött a kórház főépületének 
szigetelése, amelynek keretében az 
összes nyílászárót kicserélik.

Négy évvel ezelőtt Hatvan város önkormány
zata a kórház megtartása mellett döntött. Azó
ta számos fejlesztés történt az egészségügyi in
tézményben részben önkormányzati, részben 
pályázati pénzekből.

A TIOP-2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támo
gatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésé
vel” elnevezésű projekt keretében, 2,2 milliárd 
forintos ráfordítással egy háromszintes új mű
tőblokk épül, amely a földszinten a közpon
ti sterilizálót, az emeleten három aszeptikus 
műtőt foglal magában és egyben egy új, fedett 
mentőbeállót is képez a sürgősségi betegellátó 
osztályhoz. Az új létesítmény melletti meg
lévő épületben felszabaduló területek átépíté
sével a földszintre kerülhet a teljes képalkotó 
dignosztikai egység, valamint korszerűsödik a 
szülészet és a szeptikus műtéti ellátás területe is. 
Mindez kiegészül az orvostechnológiai eszköz
park közel egymilliárd forintos megújulásával. 
A fejlesztésnek köszönhetően mintegy 220 ezer 
beteg kaphat gyors, pontos és szakszerű ellátást.

Az ünnepélyes alapkőletételen Szabó Zsolt a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés - 
és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszol
gáltatásokért felelős államtitkára -  korábban 
Hatvan város polgármestere elmondta, hogy a 
fejlesztés része a kormány azon programjának, 
amely egy hatékony, jól működő egészségügyi 
rendszert kíván megvalósítani az országban.

Dr. Stankovics Éva főigazgató arról beszélt, 
hogy immáron a harmadik nagy projekt valósul 
meg a kórházban. Mint ismeretes, néhány hó
nappal ezelőtt készült el az új rehabilitációs köz
pont, néhány hete pedig elkezdték felállványozni 
kórházat, azért hogy megújuljon a külső hom
lokzat. A szigeteléssel és a nyílászárók cseréjével 
évente több tíz millió forintot takaríthatnak meg, 
amely eddig elszökött a levegőben. Köszöntőjé
ben részletesen bemutatta a projektelemeket is.

A kórház a tatarozás, illetve az új kivitele
zés alatt is végig zavartalanul működik majd, 
a gördülékeny, biztonságos betegellátás nem 
szenvedhet csorbát.

R. Z.

JÁRÁSANALÍZIS AZ ASZÓDI SZAKRENDELŐBEN!

GYERE EL, ha...

• fáj a talpad, sajog a lábad

• térd- és derékfájdalmaid vannak

• ha ezeket szeretnéd megelőzni

• vagy csak kíváncsi vagy

A JÁRÁSANALlZIS SORÁN

• egy erre a célra kifejlesztett eszközzel 

megvizsgáljuk talpadat, járásodat

• ortopédiai műszerész szakemberünk 

kiértékeli a kapott eredményt

• személyre szóló tanácsot kapsz
p r o m S b il

o m o z g ó t  s z a b a d s á g a

A vizsgálat az Aszódon és a környéken é lők részére ingyenes. 

A vizsgálatot a Prom obil Z rt. végzi.

Bejelentkezés, in form áció: 

06/30-332 -4490, 06 /30 -572 -4697
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ASZÓDI TŰKOR Helyi g azd aság

Szupermarket minősítésű üzlet nyílt Aszódon

MINŐSÉGI TERMÉKEK KÍNÁLATÁRA HELYEZIK A HANGSÚLYT
Új kereskedelmi egység nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt Aszódon, a 
Pesti úton. A korábban itt működő élelmiszerdiszkont helyére szupermar- 
keti besorolással bíró üzlet költözött, amely az egyik magyar üzletlánc tag
jaként, egyben családi vállalkozásként működik. Folytatás az 1. oldalról

Az ünnepélyes megnyitón felszólalók között 
volt Sztán István polgármester is, aki elmondta, 
rossz látványt nyújtott az üresen álló épület, és

nagyon örült az új tulajdonos egy évvel ezelőtt 
született döntésének. Az üzlet megnyitásával 
nemcsak az aszódi és a környékbeli lakók vá
sárlási lehetőségei bővülnek, hanem az önkor 
mányzat is bevételhez jut. Az pedig külön öröm, 
hogy az itt munkát kapott 21 alkalmazott közül 
15-en aszódiak. Érdekesség, hogy közülük né- 
hányan korábban ugyanitt dolgoztak, csak még 
a régi tulajdonos alkalmazásában.

Az új üzlet nemcsak szép, hanem környezet- 
barát is igyekszik lenni, így csatlakozik az MVM 
Partner Zrt. zöldenergia programjához. Számos

megoldással igyekeznek költséghatékonyan és 
környezetbarát módon működni, így például 
a hűtőpultok és szekrények hulladék hőjét nyá
ron melegvíz előállítására, télen az üzlethelyiség 
fűtésére kívánják hasznosítani. A jelenlegi fény
forrásokat rövidesen LED-es izzókra cserélik, 
hogy ezzel is energiát takarítsanak meg.

Természetesen a megnyitón az is elhangzott, 
hogy elsődlegesen a helyi és környékbeli ter
melők portékáit igyekeznek előnyben részesí
teni, a vevőket pedig magyar termékek bőséges 
és minőségi kínálatával igyekeznek megnyerni 
maguknak.

Mire lapunk megjelenik, addigra Önök már 
személyesen is meggyőződhetnek arról, von
zó-e az új üzlet kínálata, és ki-ki az ízlésének, 
szemléletének, no meg a pénztárcájának függ
vényében azt is eldöntheti, ezentúl hol vásárol.

R. Z.

FIOKOT NYITOTT A GENERÁLI BIZTOSÍTÓ ASZÓDON
Új arculat, közvetlen jelenlét, személyes kapcsolat. Akár így is össze lehetne foglalni a Generáli Biztosító tö
rekvéseit. A nagymúltú társaság a minap új képviseleti pontot nyitott Aszódon, a Kosssuth Lajos utca 26. 
szám alatt, hogy még inkább jelen lehessen a település életében, megismerhesse a helyi igényeket, élethely
zeteket, és ezekre személyre szabott megoldásokat tudjon ajánlani. Az irodát helyi kötődésű vezető, Novák 
Magdolna irányítja, aki Bag szülötteként jól ismeri a Galga mentét.

A Generáli Biztosító számára fontos, hogy közvetlen jelenlétének kö bevezetésével tette világszinten is egységessé a cégcsoport fellépését. A
szönhetően piacait megismerve az ország minél több településén a helyi 
igényeknek megfelelő biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel az otl 
élő embereket és a helyi intézményeket fenyegető kockázatokat kezelje és 
csökkentse. Hosszú távú célja, hogy valamennyi járásban, minél több tele 
pülésen személyesen legyen jelen. Ugyanakkor azzal, hogy a biztosítótár 
saság országszerte bővíti értékesítési hálózatát, nemcsaka legrövidebb utat 
igyekszik megtalálni a helyi igények és biztosítási szolgáltatások között, 
de arra is törekszik, hogy minél rövidebbé tegye a biztosítási ügyintézést. 
Hn nek érdekében az elmúlt években a Generáli jelentősen csökkentette át
lagos kárrendezési idejét, telefonos ügyfélszolgálatának várakozási idejét, 
es kialakította a valós idejű kárrendezést, Ezt a filozófiát türközi a társaság 
névváltása is: az eddigi, hosszabb Generáli Providencia Biztosító Zrt. név 
helyett a rövidebb Generáli Biztosító Zrt. néven működik tovább.

A megnyitó ünnepségen, amelyre Sztán István polgármester is hi
vatalos volt, elhangzott, hogy a Biztosító Társaság korábban is jelen 
volt városunkban. Jelenleg több mint 3400 lakást biztosít Aszódon és 
a körzetben. Az elmúlt időszakban több nagy kártérítést is fizetett. A 
legnagyobbak között szerepelt egy tűzesetből eredő kár, melyre több, 
mint 16 millió forintot térített a biztosító. Több, mint 3700 gépjármű 
tulajdonos rendelkezik Generáli biztosítással, akik közül néhányan 
balesetből kifolyólag szintén kénytelenek voltak a társaság segítségét 
kérni: 2013-ban a kgíb és casco keretében összesen több mint 84 millió 
tori utót térített a biztosító. Egyre többen választják a C ienerali Biztosító 
megtakarítást célzó szolgáltatásait. Aszódon a társaság nagyságrendi
leg jelenleg 1400 életbiztosítást nyújt a lakosok számára. E biztosítások 
körében tavaly 70 esetben összesen több, mint 28 millió forintot térített.

A most megnyílt képviselet már a biztosítótársaság új vizuális meg
jelenését tükrözi. A Generáli ugyanis a közelmúltban új arculat és lógó

közel kétszáz éves múltr visszatekintő, Szent Márk szárnyas oroszlán
ját ábrázoló márkajelzés modernebb, dinamikusabb változatát kifutó 
rendszerben a korábban megnyílt képviseletek is átveszik majd.

Az új képviselet a lakosság szeles körű, kényelmesebb kiszolgálását céloz 
za. így amellett, hogy a lakossági biztosítások teljes palettáját szolgáltatja, 
a cégcsoport más tagjainak szolgáltatásait is kínálja, azaz például utasbiz 
tosítást vagy nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokat. I ehetőség van 
kárbejelentések, egyéb, biztosítást érintő változások megtételére is

A képviselet hétfőn, szerdán és pénteken 9-től 13 óráig, kedden és 
csütörtökön 13-tól 17 óráig várja meglévő és új ügyfeleit. Nyitvatartási 
időn kívül egyeztetett időpontban való ügyintézés is lehetséges. Novák 
Magdolna képviseletvezető telefonszáma: 06 20 379-1934

(x)
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Október 23-i ünnepség

EMLÉKEZÉS 1956 HŐSEIRE
Idén is városi megemlékezéssel tisztelgett Aszód lakossága az 1956  
október 23-i forradalom áldozatainak emléke előtt. Sajnos az időjárás 
nem fogadta kegyeibe az emlékező tömeget, így a megszokott helyszín 
helyett, a Művelődés Háza kamaratermében került sor a rendezvényre.

helyszínére, de mára már ez is eltűnt.
Az alpolgármester a beszéde végén arról szólt, 

hogy ez a történet is figyelmeztetés a mindenkor 
hatalmon lévőknek: az emberek szabadságvágyát 
nem lehet elpusztítani. A szónok végül arra kérte 
az ünneplőket, hogy egy perces néma gyászszü
nettel emlékezzenek meg az elhunytakról.

A megemlékezés a Csengey Gusztáv Általá
nos Iskola tanulóinak színvonalas műsorával

A zsúfolásig telt teremben nemzeti imádságunk 
közös éneklésével vette kezdetét a műsor. Ezután 
Sztán István polgármester az újonnan megalakult 
képviselő testület nevében köszöntötte az egybe
gyűlteket, majd ismertette a programot. Az ün 
népi beszédet Kovács Tamás városunk alpolgár 
mestere tartotta, aki visszaemlékezett többek közi 
arra, hogy a kommunista diktatúra milyen es/.kö 
zökkel építette ki félelemre épülő hatalmát és lm 
gyan nyomorgatta, fosztotta meg alapvető emberi 
jogaitól a népet. A szónok kiemelte: egy dolgot 
azonban semmilyen eszközzel nem lehetett kiölni 
az emberekből, ez pedig a szabadság iránti vágy 
volt, amelynek következményeként 1956. október 
23-án kirobbantott a forradalom.

Kovács Tamás beszédében egy sokak számára 
eddig talán nem ismert, de Aszódot érintő és 
igen érdekes eseményről is megemlékezett. A 
katonai bíróság szerint a forradalom évében ok
tóber 23. és november 4. között valamikor (Egy 
szemtanú szerint egész pontosan 1956. novem
ber 4-én 10 és 11 óra között) a 3-as számú főút 
Aszód-Hatvan közötti útszakaszán, Aszód irá
nyában a 48-as és 49-es kilométerkő között há

rom, Miskolcról induló teherautó haladt, mint
egy 100 fegyvertelen férfival a fedélzetén, akik a 
fővárosba tartottak a pesti srácoknak segíteni. 
Ekkor azonban két tank állt az útjukba és szó
lította fel őket a visszafordulásra. Ők ezt az uta
sítást megtagadták, amit a megálljt parancsolok 
nem vettek jó néven. Két embert agyonlőttek, a 
többieket pedig fogságba ejtették, majd később 
elengedték. Sokáig koszorú emlékeztetett az eset

folytatódott, akik a forradalmi eseményeket 
elevenítették meg versek és énekek formájában. 
A jól sikerült produkciót Sisáné Maczó Ibolya 
Spisák Istvánná és Nagyházi Judit közreműkö
désével tanította be a Zosztályosoknak.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésé- 
vel, majd az épült falán lévő emléktábla koszo
rúzásával ért véget.

ifi. Rácz Zoltán

3 9 . ASZÓDI PETŐFI SZAUALÓUERSENY
November 7-én 39. alkalommal szerveztük meg az Aszódi Petőfi Szavaló
versenyt. Az elmúlt évekhez képest több pontban is módosítottuk a sza
valóversenyre való felhívást: idén a térség iskoláinak évfolyamairól nem 
egyetlen tanulót, hanem minden osztályból egy diákot vártunk, akitől 
egy szabadon választott verset kértünk.

Az alsó tagozatos korosztályt Begidzsán Me
linda, bábművész és Tóth Zsoltné, logopédus 
bírálta, a felső tagozatosokat Budai Tünde, 
a galgamácsai Hétszínvirág Óvoda vezetője 
és Juhász Edit, az. Aszódi Javítóintézet egyik 
magyar szakos tanára, a középiskolás, illetve 
felnőtt korosztályt pedig Péter Sándorné, a Pe
tőfi Sándor Gimnázium egykori magyar sza
kos tanára és Barabás Tamás, a Galga-menti 
amatőr színjátszás legismertebb alakja.

Eredmények:

A ts ó  t a g o z a t :

I. : Szajkó Zseraldina Kira - ITLNNÁI Korén 
István Tagiskola, felkészítő tanár: Kissné Gyú
ró Ilona
II. : Katona Janka - Bagi Arany János Általános 
Iskola, felkészítő tanár: Gigorné Pórlaki Judit
III. : Nyerlucz Melinda - Csengey Gusztáv Ál
talános Iskola Rákóczi úti Tagintézménye 
Különdíj: Pauló Sára - Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola, felkészítő tanár: Baloghné Tamás 
Ildikó

I I I  SŐ TAGOZAT:

I. : Búzás Barnabás - Csengey Gusztáv Általá
nos Iskola Rákóczi úti Tagintézménye, felké
szítő tanár: Tóth-Ilkó Szilvia
II. : Djácsuk Mirkó - Csengey Gusztáv Általá
nos Iskola Rákóczi úti Tagintézménye, felké
szítő tanár: Tóth-Ilkó Szilvia
III. : Anghius Bettina - Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola, felkészítő tanár: Spisák Istvánná 
Különdíj: Nagy Dzsenifer - ITLNNÁI Korén 
István Tagiskola, felkészítő tanár: Jusztingerné 
Káré Szilvia

KÖZ t I* I SKOI.Á S KO RÓSZ IÁ  LV:

I. : Baranyi Márió - Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
II. : Gömzsik Lúcia - Petőfi Sándor Gimnázi
um, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, 
felkészítő tanár: Bognár Noémi
III. : Mayer Ádám - EMMI Aszódi Javítóin
tézet Általános Iskola és Speciális Szakiskola, 
felkészítő tanár: Juhász Edit
Különdíj: Krett Anna - Gödöllői Református 
Líceum Gimnáziuma, felkészítő tanár: Dudás 
Erzsébet

FÉLNŐTT KOROSZTÁLY:

I.: Heine Éva
A doryán Emese
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RADNÓTI EM LÉKNAP A JAVÍTÓINTÉZETBEN
Az Aszódi Javítóintézet volt az utolsó állomása annak a 10 hónapos 
programsorozatnak, amely a Miniszterelnökség által a „Magyar Holo
kauszt Emlékév -  2 01 4 ” címmel meghirdetett pályázaton való indulás 
eredményeként született „Képtelen képeslapok” címmel. A pályázatot a 
FICE -  Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete -  
nyújtotta be, amelybe több nevelőintézetet -  köztük az aszódit -  is bevont.

-  P ályázatunkkal a társadalm i kirekesztés, a 

rasszizmus ellen kívántunk fellépni egy speci

ális célcsoport megszólításával. E zt négy ja v í

tóintézet bevonásával valósítottuk meg -  is
mertette a programot a jelenlévők előtt Hazai 
Vera, a FICE képviselője. -  A  javítóintézetben  

élő, előzetes letartóztatásban és jogerősen ja v í

tóintézeti nevelésre ítélt 14-19 éves bűnelkövető 

fia ta lok  gyakran személyesen is m egtapasztal

já k  a velük szembeni előítéleteket, ugyanakkor 

igen keveset tudnak a rasszizmusról, a holo

kauszt lényegéről és áldozatairól. Célunk az 

volt, hogy szám ukra hiteles információt nyújt

sunk a holokausztról, meglátva /  megláttatva  

az egyes történelmi események m ögött meghú

zódófájdalm as sorsokat, személyes életutakat. 

A  tíz  hónapos programsorozatot úgy állítottuk  

össze, hogy interaktív előadás m ellett különbö

ző művészeti ágak rajz, irodalom, zene stb. is 

szerepeljenek benne.

Az eseménysorozat egyik legfontosabb állo
mása az augusztusban megrendezésre került 
Művészeti Találkozó volt, ahol a program
ba bevont négy javító-nevelőintézet fiataljai 
mutatták be a képzőművészeti szakkörökön 
készített alkotásaikat és produkcióikat. A kép
zőművészeti alkotásokból vándorkiállítás ké
szült, amelynek anyagát Aszódra is elhozták.

A városunk Javítóintézetében megrendezett 
Radnóti Miklós Emléknap a záró eseménye volt 
a sorozatnak. Az irodalmi szakkörökön részt 
vevő fiatalok a költőről megszerzett tudásukat 
mutatták be, illetve a holokauszt áldozataira 
emlékeztek előadásaikkal. A növendékek pro
dukciói előtt Szarka Attila igazgató köszöntötte 
a vendégeket, majd felhívta a figyelmet a költő 
Galga mentéhez való kötődéséhez, ugyanis 
édesanyja rokonsága Domonyból származott. 
Az igazgató elmondott egy történetet is, amely
ből kiderült, hogy a Javítóintézet egyik nevelője 
a II. világháború idején úgy mentett meg tizen
hét aszódi zsidó fiatalt a deportálástól, hogy el
bújtatta őket az intézeti növendékek közé. A ne
velőt Huller Istvánnak hívták, aki ezért a nemes 
cselekedetéért az 1990 cs években posztumusz 
Yad Vaséin emlékérmet kapott. Ezt unokája, 
Subáné Halmos Éva vehette át, aki -akárcsak 
nagyapja -  szintén a Javítóintézet nevelőtanára.

A szakavatott zsűri -  Herr Piroska nép
művelő, Choli Daróczi József író, műfordító, 
népművelő és Hoppál Mihály néprajzkuta
tó -  és a közönség remek produkcióknak, 
kitűnő szavalatoknak tapsolhatott. A közös 
ebédet követően a résztvevők a holokauszt 
áldozataira emlékeztek. A rendezvény a pro
dukciók értékelésével és a rendezvénysorozat 
lezárásával ért véget.

Öt éve távozott közülünk Király Gyöngyi

EMLÉKEZÉS A DALLAMOK SEGÍTSÉGÉVEL
Rohan az idő... Annak idején Koncz Zsuzsa énekelte ezt a számot, és 
óhatatlanul is ez jutott az eszembe, amikor megláttam a Művelődés 
Háza kamaratermében azt a kis kovácsoltvasból készült hegedűsziluett 
formájú gyertyatartót, amelyen gyertya égett, mintegy megdöbbentve 
az embert, hogy a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
egykori hegedűtanára, Király Gyöngyi immáron öt éve távozott el közü
lünk, és azóta is nagyon hiányzik.

A fiatalon elhunyt zenetanár egykori alkotó-és munkatársai, tanít
ványai azzal tisztelegnek emléke előtt, hogy minden évben Gyön
gyi névnapján -  október 23-án - emlékkoncertet adnak, megszó
laltatva Gyöngyi kedvenc műveit. Szerencsére sok van belőlük. 
Gyöngyi nemcsak tanított, hanem előadóművész is volt. Játszott 
színházi zenekarokban, alapítója volt a Kastélyzenekarnak, amely 
több alkalommal adott Aszódon is újévi koncertet. S ki ne emlé
kezne az ugyancsak Gyöngyi által növendékeiből alapított Barokk 
Kamarazenekarra, amely annyiszor emelte az aszódi ünnepségek 
fényét?

A legutóbbi emlékhangverseny megint megmelengette az 
ember szívét. A dallamok szárnyaltak, meséltek, emlékeztettek, 
előbukkanni láttatták Gyöngyi kedves arcát, mosolyát, törékeny 
alkatát, és az ember tényleg azt képzelte, ott ül ő is a tanítványok, 
pályatársak között, és csak zenél, zenél... a mi örömünkre. Ugye, 
így volt, Gyöngyi?

R. /..

S Z Ű C S  G R Á N I T
MONOR | CEGLÉD | KECSKEMÉT |KEREPES

Időpont egyeztetés: 06 30 431 5858
GRÁNIT SÍREMLÉKEK KEDVEZMÉNNYEL!

AKÁR 25% KEDVEZMÉNY A  KÉSZLETEN LÉVŐ 
SÍREMLÉKEKRE

10% KEDVEZMÉNY AZ EQYEDI SÍREMLÉKEKRE

RENDELJEN MÉG A VÁRHATÓAN MAGAS 
ÁREMELKEDÉSEK ELŐTT

RÉGI SÍRKÖVÉT INGYEN ELBONTJUK VAGY  
AJÁNDÉK MÉCSESTARTÓT ADUNK
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2015. ÉVI KIHELYEZÉSSEL
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Kissné Rúzsom Szilvia és Pardi László az idei nívódíjasok

ELISMERÉS A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN DOLGOZÓKNAK

Bár mostanában az elmaradt béremelések, és az emiatt tervezett mun
kabeszüntetések okán szerepel a szociális ágazat az országos médiumok
ban, november 15-én a Szociális Munka Napja alkalmából irányult a figye
lem azokra, akik embertársaik segítésére esküdtek föl. Folytatás az 1. oldalról.

A három fiatal Orsós József, Majer Ádám, 
Tinka Márk érett versmondása, illetve éne
ke mintha felütése lett volna az ágazat hitval
lásának: nincs elveszett ember, mindenkiben 
van érték, amiért érdemes harcolni, hogy 
ne vesszen el. Sztán István polgármester is 
azzal kezdte köszöntőjét, bizony, a három 
fiatalnak máshol volna a helye, egyben bíz
tatta őket, találjanak rá a helyes útra. A vá
ros polgármestere a kormány aznapi ígéretét 
tolmácsolta, miszerint 2015 júniusában lesz 
béremelés a szociális szférában dolgozóknak, 
majd a képviselő-testület nevében valameny- 
nyi munkatárs áldozatkész feladatvállalását 
megköszönte.

Szarka Attila, a Javítóintézet igazgatója a 
házigazda jogán arról beszélt, hogy valameny- 
nyien -  hitvallásukból, tevékenységükből 
adódóan folyamatosan „adó” üzemmódban 
dolgoznak. Adnak azoknak, akikért dolgoz
nak. Az idén 130 éves javítóintézet munka
társai a rá bízott nevelteknek, mások az idő
seknek, vagy az egészen kicsiknek. Erről szól 
a vállalt hivatásuk.

Az intézményben a 130 éves működés so
rán számos kiváló nevelő dolgozott: Schafer 
József, aki több nyelven publikált szakmai ér
tekezést, Stock János, aki elkészítette az első 
nemzetközi összehasonlító elemzést a külföl
di és hazai javítóintézetek között, Vágó Ká
roly, akinek alkotó és érzékeny vitái mai na
pig hitelesek az intézetben, Radványi Géza, 
akinek a Valahol Európában című filmje első 
képsorait itt forgatták, Puskás ( iéza, akinek a 
munkássága nyomot hagyott és utat jelölt a 
nevelők új generációjának.

A Javítóintézet bemutatását Puskás Péter 
igazgatóhelyettes -  vállalta magára. A kapott 
tájékoztató és a képek segítségével a jelenlévők 
alapos betekintést nyerhettek az intézmény 
mindennapjaiba, megismerhette örömeiket, 
gondjaikat.

A rendezvény fénypontjaként, egyben zárá
saként került sor a szakmai nívódíjak átadá
sára. Ezt Pardi László, a Javítóintézet nevelője 
és Kissné Rúzsom Szilvia a Polgármesteri Hi
vatal szociális ügyekkel foglalkozó köztisztvi
selője vehette át.

R .Z .

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS
Érettségizőknek ajánljuk, 30 órás képzésünket, heti 
alkalommal 2 órás foglalkozásokkal.
Kezdés 2014 decemberében, szerdánként 16-tól 18 
óráig. A foglalkozás maximum 8 fő, minimum 4 fő 
esetén indul.
A z  érin te tt témakörök:

• adatbázis kezelés,
• táblázatkezelés,
• web szerkesztés,
• szövegszerkesztés

Jelentkezés ás 
további inlormáciá: 

infokopzas.as20d@gmail.com 
email cimon lobot

AZ INTERNET VILÁGA FOGLALKOZÁS
Azokat a felnőtteket várjuk, akik segítséget szeretnének 
kapni az internet világában való eligazodáshoz. A 20 
órás képzés, heti 1 alkalommal 2 órás foglalkozásokkal 
2014 decemberében indul hétfőnként 16 -tói 18 óráig 
maximum 8 fő, minimum 4 fő esetén.
Az érintett témakörök:

• hogy kereshetem meg a kedvenc.
• hogy kell regisztrálni
• hogy töltsem le...,
• hogy rendszerezzem...,
• hogyan vásároljak?

SZRMITOGRP6S TRNFOIVRMOK RSZODON

/U a k fc rm á lc
tes iM íeze iések
* vák u u m o s zs írtö ré s

*  k a v itác ió s  zs írb o n tás

* n y iro k c s izm a

* fe k v ő - in fras zau n a
* te s t te k e rc s e lé s

Aszód Kossuth L.u. 34.
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Beszélgetés Osgyáni Zoltán tanár úrral, a TETA főszervezőjével

„ÖT KELLEMES NAPOT TŰLTENI MÁTRASZENTLÁSZLÓN”

2014. október 9-én adták át a Pro Progressio díjakat a Budapesti Mű
szaki Egyetemen. A Pro Progressio Alapítvány 12 középiskolai tanár mun
káját és 15 középiskola tevékenységét ismerte el, idén először az aszódi 
evangélikus gimnáziumét is. Az oklevelet Osgyáni Zoltán tanár úr vette át. 
A díjátadó után Horváth Miksa és Major Krisztián készített vele interjút.

-  Mi az a TÉT A?
-  A TETA, vagyis a természettudományos tábor a 
fizika, biológia, kémia és földrajz tantárgyak iránt 
érdeklődök ötnapos nyári tábora a Mátrában.

-  Kinek az ötlete volt az első tábor?
-  Hogy kinek az ötlete volt, nehéz megmondani. 
Takács Judit tanárnővel beszélgettünk erről elő
ször 8-9 évvel ezelőtt. Ha jól emlékszem, az egyik 
gimnázium honlapján láttunk valami hasonlót, 
ekkor merült föl, hogy csináljunk mi is ilyet. Az 
egy fizikustábor volt, amit mi kibővítettünk. In
nen jött tehát az ötlet. Először talán húszán jelent
keztek. Bagolyirtáson voltunk, és akik ott voltak az 
első táborban, azt mondták, legyen jövőre is. Lett. 
Utána már evidensnek vettük a megrendezését.

-  Kinek ajánlják ma a tábort ?
-  Régebben az is számított, kinek milyen osztály
zata van a fent említett tárgyakból. Akkor úgy

gondoltuk, azoknak ajánljuk, akik minimum né
gyest értek el. De ez ma már nem feltétel. Szeretettel 
várunk mindenkit, aki el akar tölteni öt kellemes 
napot Mátraszentlászlón. Elsősorban a 9-10. évfo
lyamosoknak hirdetjük, vagyis azoknak, akik fa
kultációválasztás előtt állnak. Szeretnénk, ha több 
embert tudnánk becsábítani ezekre az érettségi 
előkészítőkre. De azoknak a diákoknak is ajánljuk 
a tábort, akik a gimnázium után is szeretnének ter
mészettudományos tárgyakkal foglalkozni.

-  A tábor nemrég sikeresen szerepelt egy pá
lyázaton. Milyen eredménnyel?
-  A Pro Progressio díjra egyéni, illetve közösségi 
kategóriában lehetett pályázni. Mi az utóbbi ka
tegóriában pályáztunk támogatásáért. Azt még 
pontosan nem tudom, mennyit nyertünk, mivel 
az október 9-ei díjátadón csak egy oklevelet ve
hettem át, de a maximális összegért pályáztunk, 
ami 400 ezer forint. Ez már a jövő évi táborra

vonatkozik, annak a költségeit fogja csökkente
ni. A pályázatot egyébként a Budapesti Műszaki 
Egyetem alapítványa írta ki, és az egyetemen 
volt a díjátadó ünnepség is. Az a célkitűzésük, 
hogy minél több diák érettségizzen matekból 
és fizikából, és minél többen jelentkezzenek a 
BME-re. A pályázatban annak is szerepelnie 
kellett, hogy az elmúlt öt évben hányán mentek 
továbbtanulni a BMI re az iskolánkból. Több 
mint 30 főt tudtunk összeszedni, ez. elég szép 
szám. A jelentkezők között egyébként a villa
mosmérnöki és a gépészmérnöki szak dominált.

-  Hogyan segíti ez az elismerés a tábor meg
tartását, a programok megrendezését?
-  Elsősorban azzal, hogy kevesebbe fog kerül
ni, és így többen el tudnak majd jönni. Hogy 
mi a program, azt változatlanul mi, a szervezők 
állítjuk össze, ez nem kerül pénzbe. Eddig nem 
hívtunk előadókat, de idén talán erre is sort ke
rítünk, mondjuk egy neves csillagász, fizikus 
vagy kémikus személyében. Ezt még nem tu
dom. De például az ő honoráriumát is tudnánk 
ebből finanszírozni, úgyhogy elképzelhetőnek 
tartom. Ami biztos, hogy a ti költségeiteket 
valamennyivel csökkenteni fogja a pályázaton 
nyert összeg, illetve, reméljük, az iskoláét is.

-  Milyen programok várják a táborban az 
érdeklődőket?
-  Héttőn általában előadások, és a pisz.késtetői 
obszervatórium meglátogatása. A diákok az első 
naptól csapatokban dolgoznak, a tábor során így 
végzik a reggeli előkészítését, így segítenek a taná- 
roknaka kísérletek előkészítésében is. kedden túra 
reggeltől estig, ez a nap a földrajzé. A szerda fizikás 
nap, hőtani, mechanikai, elektromosságtani és op
tikai kísérletekkel, majd éjszaki túrával. A csütör
tök a kémia, a péntek a biológia napja. Esténként 
közös vacsorakészítés, szauna várja a résztvevőket. 
De mint mondtam, elképzelhető, hogy idén egy 
vendégelőadó is színesíti a programot.

-  Hol és mikor lesz a következő tábor?
-  Mátraszentlászlón. Ez bevált, a többség sze
rint is elfogadható hely. Van szauna, lehet főz
ni, de a vendéglátók is főznek, az ebédet már ők 
készítik. Tehát minden szempontból megfelel, 
úgyhogy teljesen biztos a helyszín. És biztos az 
időpont is: július első hete.
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ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

ASZÓDON és BAGÓN !

Csoportos GYÓGYÚSZÁS foglalkozás

Aszód, Hatvani út 3.
(Bejárat a gim názium  főbejáratánál)

8-18 éves korosztály számára 

Kizárólag középhaladó és haladó úszástudással 

rendelkezőknek 

Szerda és péntek 

16.15-17.00 és 17.00-17.45

Bag, Szent András utca 41.
(Arany J. Ált. Iskola tanmedencéje) 

3-12 éves korosztály számára

Kezdő-szülős úszócsoport 

részére 

Szerda

16.30-17.15 és 17.15-18.00

Beutalós ár: 1500 Ft/fő/óra (az o k ta tá s  és a b e lé p ő je g y )

Teljes ár: 2300 Ft/fő/óra (az o k ta tá s  és a b e lé p ő je g y )

Milyen betegségcsoportban javasolható ?
• MOZGÁSSZERVI elváltozás pl.gerincferdülés, M. Scheuermann, tyúk-, tölcsér mell, lapos hát, lor- 

dosis, tartási kyphosis, reumás eredetű kórképek, m űté t utáni kezelések.

• BELGYÓGYÁSZATI betegségek pl. asztma, kóros kövérség, magas vérnyomás.

• IDEGRENDSZERI zavarok pl. hiperaktivitás, magatartás-, koordinációs,- izom tónus eloszlási za

var, részképesség és egyensúlyérzékelési problémák, autizmus stb.

Beutalót szíveskedjenek hozni a gyógy úszásra: o rtopéd szakorvostól vagy neurológustól, ill. a 

javaslatuk alapján felírhatja a házi gyermekorvos és a háziorvos is.

Információ és jelentkezés:
PETRÓCZY ZSUZSA, sportmanager, testnevelő-gyógytestnevelő tanár, HRG gyógyúszás foglalkoz

tató, gyógymasszőr, SMT m ozgásállapot szakvizsgáló, TSMT-I ésTSMT-ll terapeuta.

(+36) 30 2035 980, w w w .prevencio2006.hu, zsuzsapetroczy@gmail.com
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A U T Ó B U S Z O S  S Z E M É L Y S Z Á L L ÍT Á S  

K L ÍM Á S  J Á R M Ű V E K K E L
Várjuk csoportok jelentkezését osztálykirándulások, színházlátogatások, 

városnézések, transzferek lebonyolításához 21 és 57 fős buszainkkal

É R D E K L Ő D J Ö N ! :  20 / 200-4000
T A N U L J O N  N Á L U N K  V E Z E T N I  
Sikerorientált képzéseink: 20/200-M L

TEHERAUTÓ VEZETŐ VIZSGA (GKI1
BUSZT ÉS TEHERAUTÓT MAGYARORSZÁG KÖZUTAIN CSAK GKI KÁRTYÁVAL

LEHET VEZETNIÍ
Jogosítvány minden kategóriára! /  OKJ-s képzések

Műszaki vizsgáztatás / Eredetiségvizsgálat / Tachográf illesztés / 
Teher szerviz 20/563-1756,20/200^000

MUZSIKÁL

T ö r z s v á s á r l ó i  k e d
F t / l i t e r  

y e n l e g f e l t ö l t é s
z i  a u t ó m o s ó  0 - 2 4
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A z  István, a király című produkcióban is táncoltak aszódi gyerekek!

EGYESÜLTEK A „KÖNYVTÁRLAKÓK” A „VÁNDOROKKAL”
Nagy fába vágta a fejszéjét táncos csapatunk. Július elején (épp a vizsgabálunk főpróbáján] felkeresett bennünket 
Varga László koreográfus, a Vándorok Táncszínház vezetője, hogy részt vennénk-e egy-két táncban az István, a 
király című táncjáték előadásán. Persze mi azonnal lelkesedtünk, rábólintottunk, bár tudtuk, hogy nagy kihívás 
lesz, sokat fogunk szenvedni, „bénázni”, mivel mi csak egy kis kezdő társastáncos csoport vagyunk.

Ez be is bizonyosodott rögtön az első próbán. 
Nagyon össze kellett kapni magunkat, koncent
rálni, figyelni, hogy minden mozdulat rögzüljön.

Az előadást augusztus 17-én láthatta a kö
zönség. Azt hiszem, joggal mondhatom, a si 
kér nem maradt el. Amikor az első közös tán
cunk kezdődött, még mindenki remegett, de 
olyan energia szabadult fel a csapatból, hogy 
egy pillanat alatt mindent elfelejtettünk, csak 
mi voltunk, a zene, és a tánc. Feledhetetlen 
élmény. Az ifjú táncosok most megtapasztal
hatták, milyen érzés így együtt táncolni.

Fellépésünk után meglepetés várta a csapa
tot. Koreográfusunk bejelentette, hogy várja a 
társaságot a Made in Hungária c. előadás pró
báira. Nagy volt a meglepetés, és az azt kísérő 
harci visítás/ordítás is.

Azonnal elkezdődtek a próbák. Azt hittük, 
az István után ez nem lehet olyan nehéz. Pe
dig nem könnyű, főleg, ha az ember gyereke jól 
akarja csinálni.

És elérkezett a szeptember 4-e! Nagyon iz
gultunk, már napokkal korábban elkezdődött 
a jelmezbeszerzés, ruhásszekrények tartalma 
cserélt időnként gazdát, majd került vissza 
eredeti tulajdonosához. Anyukák varrták gő
zerővel a „pörgős szoknyákat”, apukák próbál
tak minél jobb kamerákat kölcsönkérni, hogy 
megörökíthessék az első fellépést. Köszönjük 
nekik: „Kiskovács” apukának és Moharos apu
kának, utóbbinak a próbák megörökítését is.

Szóval nagy bulit csaptunk... Élveztük a színpa
dot, szívből táncoltunk, és azt hiszem mindany- 
nyiunk nevében írhatom, hogy az első pár lépés 
után még izgulni is elfelejtettünk. Köszönjük 
ezt első sorban Lacinak, aki elviseli a hisztiket, 
vigasztal, ha pityergünk, mert nem megy, vagy 
mert fáj a lábunk. Aki „gyógyítja” a fájó térdeket 
és bokákat. Aki lógja a kezünket, magyaráz türel
mesen, és mindent hatszor megmutat, ha kérjük. 
Köszönjük a hatvani Nyitott Házas fiúknak -  
Tari Arnold, Ballagó Benjámin, Burgely Szilárd, 
Nánási Gyula -, hogy időt és pénzt nem sajnálva 
átjártak két héten keresztül szinte minden nap 
a „nem hivatalos próbákra” is, hogy segítsenek 
nekünk. Köszönjük Nagy Klaudiának, aki 11 
év versenytáncos múlttal a háta mögött hajlandó 
egy kezdő csapatban táncolni, tanácsokat ad. És

persze,hogyőisátjármiattunk I Litvánból.
Szeptemberben felkérést kaptunk, hogy a 

Szent Mihály-napi tűzgyújtás előtt ismét tán
coljuk el az István, a királyt. Éz a fellépés is 
olyan sikeres volt, mint az eddigiek.

Mindezek után folytatódik történetünk. Hi
vatalosan isa Vándorok Táncszínház nevet vise
li a csoport. Már nincsenek külön hatvaniak és 
aszódiak, MI vagyunk: egy csapat! Együtt dol
gozunk, duzzogunk, nevetünk, és táncolunk. 
Folynak a következő előadás próbái, melynek 
bemutatóját december 21 re tervezzük.

December 6-án II órakor a város főterén pe
dig egy flashmobot szeretnénk megvalósítani, 
amelyre mindenkit szeretettel várunk!

Nagy huh!, gyerm ekkönyvtáros

DECEMBERI HANGUERSENYEK
A Csengey Gusztáv Általános Iskola ének 
-zene tagozatának adventi hangversenye 
lesz 2014. december 7-én ( advent 2. vasár
napja) 16 órakor az evangélikus templom
ban. A hangverseny díjtalan!

A Csengey Gusztáv Általános Iskola rende
zésében, Aszód Város önkormányzat támo
gatásával Kodály Zoltán kórushangversenyére 
kerül sor a neves zeneszerző születésének 132 
évfordulója alkalmából 2014. december 13-án 
szombaton 16 órakor az Evangélikus Gimná
zium aulájában. A hangverseny díjtalan.

2014. december 20-án 17 órától a Podma- 
niczky Művészeti Iskola növendékei adnak 
karácsonyi hangversenyt az Evangélikus 
Gimnázium aulájában.

Megnyílt! Aszód Kossuth Lajos u. 30. 

Nyitva tartás: H-P: 9-17 Szó: 8-12

Táplálék allergiásoknak:

C lu té n - la k tó z -c u k o rm e n te s

te rm é k e k

Lekvárok

Gyógyteák -  8o féle
S zö rp ö k

SZÓJA:
virsli, párizsi, krinolin
R e fo rm  é le lm iszerek

Aszalt gyümölcsök 
B io  p e ly h e k

Lúgos vizek Csirák B io levek 

te je t he lyettesítő növényi ita lporok N ö vé n y i pásté tom ok

O la jo k  Müzlik

^  N a tú r  k o z m e tik u s o k  

,# v ®  Öko tisztitószerek
D u ru m té sz tá k

mézek
f i j o  B o ^  Propolisz, méhpem pő

Étrendkiegészítők: 
a lle rg iá ra , szív-és é rre n d s z e rre , p ro s z ta ta -, és 
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EGYÉNI MEGRENDELÉSEKET IS FELVESZÜNK!
Tel.: (+36) 70 607 5835
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ÖKOTÁBOR AZ ŐSZI SZÜNETBEN
A hosszú őszi szünetre való tekintettel rendhagyó módon napközis tábort 
szerveztünk az Aszód Városi Kulturális Központban október 27-31. között.

Az öt nap során a résztvevők megismerkedtek a különböző 
szakkifejezésekkel, ellátogattak a Fővárosi Hulladékhasz
nosító Műbe, ahol fény derült arra, hogyan is lesz a szemét
ből hasznosított hulladék, megismerkedtek Tódorral és a 
Nagy Terv mozgalommal, túráztak Galgahévízen a Gódor 
Biokertészetben, ahol ( iódorné Gergely Éva bemutatta, ho
gyan is termeszük a biozöldségeket, sokat hallottak a felelős 
állattartásról, sőt táncoltak kutyákkal is.

A tábornapok déleiül tjei többnyire a gyerekek ismeretei
nek bővítésével telt, míg délutánonként különböző kézműves technikák alkalmazásával hulla
dékból ügyességi és egyéb játékokat készítettek, a melyeket a csapatjátékok során ki is próbáltak.

Az ökotábort egy szülőknek szervezett táborzáró délutánnal fejeztükbe, ahol bemutattuk egész heti 
tevékenységeinket, a tábor során készült fényképeket, valamint egy kis tudáspróbát is szerveztünk a 
szülőknek, felmérve, vajon Ők vagy már gyerekeik tudnak többet a tudatos környezetvédelemről.

A doryán Emese

MEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Aszód és Környéke 
Szervezete tisztelettel meghív minden mozgáskorlátozott sorstársunkat a 2014. évi karácso
nyi ünnepségünkre, év végi beszámolónkra 2014. december 18-án (csütörtök) 14 órára. A 
rendezvényt az Aszódi Városi Nyugdíjasklub klubhelyiségében tartjuk. Program: beszámoló, 
kérdések, válaszok, rövid műsor, szerény ajándék. Mindenkit szeretettel várunk!

Vezetőség

Program ASZÓDI TÜKÖR 11

KEDVES DIÁKOK!

Újra szervezzük a város mazsorett-cso- 
portját. Várjuk az általános iskolás és kö
zépiskolás leányok jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének ebben a tevé
kenységben. Rankasz Vivien középiskolai 
tanuló (aki az országos mazsorett egye
sület tagja) vállalta, hogy megszervezi és 
betanítja az aszódi mazsorett-csoportot. 
December 12-én pénteken 15.00 órakor 
tartjuk alakuló megbeszélésünket az Aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnázium aulájában. 
(Aszód, Régész u. 34.). Minden érdeklődő di
ákot és szülőt várunk a megbeszélésre.

Koncz István

MIKULÁS ÜNNEPSÉG 
A SZABADSÁG TÉREN

Aszód Város Önkormányzata 2014. de
cember 6-án 11 órakor a Szabadság téren a 
város feldíszített fenyőfájánál Mikulás ün
nepséget tervez, melyre tisztelettel hívjuk és 
várjuk városunk gyermekeit.

Tisztelettel: 

Sztán István polgármester

FOLYAMATOS AKCIÓK, SZÉLES VÁLASZTÉK 

KIVÁLÓ MINŐSÉG, HÁZIAS IZEK 

MINDENNAPOS SZÁLLÍTÁSSAL

Bőrös félsertés 650.- 

sertés hús folyamatos akció 

tepsis csirke 499.- 

pecsenye csirkecomb 499.- 

csirke far-hát 199.- 

csirkemell 998- 

házi sült zsir 499-től 

házi fst comb 1850.- 

házi fst oldalas 1498.- 

házi parasztkolbász 998-tél 

fst csemegeszalonna 998.-

glutén- és laktózmentes felvágottak 
széles választékban

párizsi 499-től 

tanyasi pálcikás hurka 998.-

vecsési hordós káposzta 
és savanyúságok

BANKKÁRTYA , ÉTKEZÉSI JEGY 
ÉS SZÉP KÁRTYA ELFOGADÓHELY.
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Kovács Tamás Aszód első főállású alpolgármestere

„ÉN SEM VAGYOK VARÁZSLÓ”
Huszonnégy év önkormányzati képviselői, tizenkét év alpolgármesteri ru
tinnal rendelkezik Kovács Tamás. Azzal is büszkélkedhet, hogy mind a hét 
önkormányzati választáson az első öt között jutott be a képviselő-testület
be. Most egy újabb „csúcsot” tudhat magáénak: ő lett Aszód első főállású 
alpolgármestere. Vele beszélgettem az elkövetkezendő öt esztendő terve
iről, feladatairól.

-  Lehet, hogy most többen nem érti k a helyze
tet. Áramszolgáltató vagy alpolgármesterség?
-  ló hogy ezt szóba hozta, elsőként akkor az 
ezzel kapcsolatos mendemondákat szeretném 
cáfolni. Köztudott, hogy több, mint húsz évig 
dolgoztam az ELMÜ-ÉMÁSZ társaságcsoport
nál, különböző területeken, vezető beosztásban. 
Nem mondtak föl nekem, és nem küldtek el. 
Csak olyan helyzetet teremtettek, hogy válasz
tanom kellett. Vagy kizárólag a munkahelyi 
feladatokra összpontosítok, és akkor nem tudok 
a város közéletében részt venni, vagy úgy dön
tök, hogy nem adom fel a 24 év közélettel töltött 
időszakot, eljövök, és olyan munkahelyet kere
sek, ahol mindez összeegyeztethető. Ez utóbbit 
választottam. Ügy éreztem, nem tehetem meg, 
hogy mindent otthagyjak, amit eddig szívvel-lé- 
lekkel csináltam. Szeretem ezt a várost, és tenni 
szeretnék még érte.

-  Hét ciklusban is beválasztották képvi
selőnek. Mit gondol, mivel sikerült rendre 
megnyernie a választóit?
-  Ezt nyilván tőlük kellene megkérdezni. De 
azt gondolom, hogy azt elvárják egy képvi
selőtől, hogy legyen lokálpatrióta a szó igazi 
értelmében, és szeresse a települését, ahol él. 
Azon kívül mindenképpen fontos, hogy folya
matosan és tevékenyen részt vegyen lakóhelye 
alakításában. Mindenkivel legyen őszinte, a 
problémákat meg ne seperje a szőnyeg alá.

-  Ön szerint mennyire volt befolyással a 
végeredményre, hogy többen pártszínek
ben indultak?
-  A kis településeken elsősorban az arcok szá
mítanak, hiszen ott mindenki ismer minden 
kit. Nagyobb településeken inkább a pártkö 
tődés dominál, a személyes ismeretség kevésbé 
meghatározó. Aszód határeset a települések 
között. A mi városunk még nem elég nagy ah
hoz, hogy ne ismerj ük egymást, de kicsi ahhoz, 
hogy csupán a személyekben döntsünk. így a 
szavazatok egy részénél a pártkötődés a meg
határozó. Jómagam születésem óta itt lakom, 
a családomat mindenki ismeri, nyitott könyv 
az életünk. Ügyhogy valószínű, hogy esetem

ben mégiscsak az ismertség hozta a voksokat. 
Pártkötődés meg azért sem jöhet szóba, mert 
független képviselőként indultam.

-  Aki figyelemmel kísérte az Ön eddigi 
tevékenységét, az láthatta, hogy mindig 
volt egy terület, amivel önkormányzati 
képviselőként, társadalmi megbízatású 
foglalkozott. Ilyen volt az ipari park be
népesítésének koordinálása, pályázatok 
lebonyolítása, a sportklub menedzselése. 
Ezeket ön  választotta?
-  Alapvetően műszaki beállítottságú ember 
vagyok, erősáramú villamos üzemmérnök a 
végzettségem. Nyilván alpolgármesterként, 
társadalmi megbízatásban olyan feladatokat

zel áll hozzám. A sportklub egy kicsit más, nem 
tartozik szorosan a képviselői feladatok közé, 
ennek menedzselését kizárólag a szabadidőm 
ráfordításával végeztem, illetve végzem. Spor
toscsalád vagyunk, sok minden a klubhoz köt. 
Már a nagyapám, Bányánszky Pali bácsi is itt 
védett, a fiaim szintén itt fociztak, fociznak.igyekeztem választani vagy elvállalni, ami kö
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Kristóf és Erik soha nem volt más egyesület 
játékosa, serdülő koruktól a felnőtt csapatig 
kizárólag az Aszód FC-ben sportoltak.

-  Mikor derült ki, hogy ismét Ön lesz az al
polgármester, ezúttal főállásban?
-  Kizárólag a választást követően. Köztu
dott, hogy Sztán István polgármester jelölt
ségét támogattam, mert őt tartottam, tartom 
alkalmasnak a város vezetésére. Ugyanakkor 
azt kértem, hogy a választás végeredményé
nek megismerése előtt ne legyen előzetes 
tárgyalás a helyekről, feladatokról. A csoport 
többi tagja is úgy vélekedett, hogy először a 
választáson kell jól szerepelni. A polgármes
teri cím elnyerését követően keresett meg 
Sztán István, és ismertette velem, milyen el
képzelései vannak az új szervezeti felépítést 
illetően, illetve nekem ebben milyen szerepet 
szán. A felkérést elfogadtam.

-  A képviselő-testületi ülésen körvonalazó
dott a feladatköre: városfejlesztés, városüze
meltetés, településmarketing- kommunikáció.
-  Készült egy tevékenységi lista, amely felso
rolja, hogy főállású alpolgármesterként milyen 
teendőim lesznek. Ebben a három említett 
terület benne van, és ezek nem kis feladatok. 
A kettőnk közötti munkamegosztást tekint
ve a polgármester innentől főként a város 
menedzselésével foglalkozik a meglévő kap
csolatrendszerének a kihasználásával. Azon 
dolgozik, hogy a nagy projektek, pályázatok 
megvalósításához nyerjünk el minél több tá
mogatást. Az enyém a napi rutin, a város napi 
gondjainak orvoslása.

-  Javaslom, menjünk sorban az már emlí
tett területeken: városfejlesztés.
-  Bevételeink egy része a városban működő 
vállalkozások adóbefizetéseiből származik. 
Koncentráltan az un. déli-iparterületen ta
lálhatóak ilyen egységek. A terület további 
fejlesztése érdekében olyan projekttervet s/.e 
retnék kidolgozni, amely figyelembe veszi az 
ott meglévő, még önkormányzati tulajdonban 
lévő ipari területet, amelyet eladásra kínálunk. 
Folyamatosan figyeljük, és próbáljuk kihasz
nálni azokat a pályázatokat, amelyek a már 
meglévő ipari területek infrastrukturális fej
lesztését segítik. Emellett megkeressük a már 
működő vállalkozásokat. E három forrásból 
igyekszünk olyan ipari parkot kialakítani, ami 
a jelenlegi és ajövőbeni cégek igényeit kielégíti. 
A másik fontos feladat, hogy a város lélekszá- 
mát szinten tartsuk, illetve valamelyest növel
jük. Ehhez újabb területekre van szükségünk. 
Vizsgáljuk, hogyan, milyen módon tudnánk 
új önkormányzati telkeket kínálni.

In te rjú ASZÓDI TÜKÜR

- Városüzemeltetés...
-  Az én irodám a volt GAMESZ épületében, 
a Városüzemeltetési Osztály telephelyén lesz, 
nem véletlenül. Hiszen azoknak a munkások
nak a műhelye is itt van, akik a napi karban
tartásokat, kisjavításokat végzik. Tisztában 
vagyok azzal, hogy a lehetőségeinket nagyban 
behatárolja a szűkös létszámkeret. A haté
konyságot azonban jobb szervezéssel megpró
báljuk növelni. Az iroda egyébként lehetőséget 
ad majd a körzet országgyűlési képviselőjének 
fogadó óráinak megtartására, illetve ha helyi 
önkormányzati képviselő igényli, akkor itt 
tudja majd személyesen fogadni az aszódi pol
gárok problémáit is.

- Nagyobb rend lesz a városban?
Nagyon remélem, hogy egy idő után így 

fogják érezni az aszódiak. Ezt egyébként köny- 
nyen le lehet majd mérni, mert azt is tervezem, 
hogy lesz lehetőség a panaszok személyes 
bejelentésére is. Bár meg kell jegyeznem, ha mi 
aszódiak nem vigyázunk környezetünk rend
jére, nincs akkora apparátus, amellyel rendet 
tudnánk tartani.

- Településmarketing,kommunikáció...
-  Nagyon sok kritika illette a várost, hogy a 
honlapja eléggé elhanyagolt. Nem a kötelező

megjelenítések hiányoznak, hanem például a 
gazdasági rész nincs feltöltve. Tudomásul kell 
venni, hogy az internet ma már nagyon sok 
lehetőséget nyújt, amivel muszáj élni. Ezt min
denképpen szeretném rendbe tenni. A város 
akkor lehet érdekes egy turistának vagy egy 
befektetőnek, ha azt látja, hogy itt pezsgő gaz
dasági, kulturális tevékenység folyik. Terve
zünk egy települési facebook oldalt is. Szüksé
gesnek tartom az egységes, kizárólag Aszódra 
jellemző arculat megvalósítását a levelek fejlé
cétől kezdve a kiadványok megjelentetéséig.

-  M ivei lenne elégedett egy esztendő múlva?
-  A megbízás öt évre szól. Én sem vagyok 
varázsló, néhány hónap alatt nem lehet cso
dát tenni. Vannak viszont kitűzött célja
ink, fejlesztési tervünk, amelynek pontjait 
lépésről lépésre meg akarjunk valósítani. 
Legkésőbb tavasszal közzé tesszük az önkor
mányzat Gazdasági Programját, melyben 
évekre lebontva összegezzük a megoldandó 
feladatokat illetve az ezek megvalósításához 
szükséges forrásokat. Ha az aszódiak egy év 
múlva már azt érzékelnék, hogy igen, tervsze
rű munka zajlik, és tapasztalnának eredmé
nyeket, már elégedett volnék.
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ADATOK AZ ASZÓDI POSTA 
HÁROMSZÁZ ÉVES TÖRTÉNETÉHEZ I.
Az emberiség történetének fontos része az emberek közötti tájékozó
dás és tájékoztatás, kapcsolattartás. Ezt az igényt már több ezer éve 
felismerték és ennek érdekében fejlődött ki fokozatosan -  már az emberi 
történelem ókorától kezdve -  a postaszolgálat. A posta szó eredete a 
rómaiakhoz vezet vissza bennünket. A posita vagy még pontosabban: a 
posita statio, jelentése állomáshely szóból keletkezett a magyar posta 
szavunk. A posta, a postaszolgálat hosszú, több évezredes, évszázados 
fejlődés után jutott el a jelenlegi állapotához.

Magyarországon, a köznép érdekeit is általáno
san kiszolgáló postaszolgálat csak a török uralom 
megszüntetése után kezdte meg jó háromszáz éves 
történetét. A magyar posta történetét feldolgozó és 
bemutató alapkönyv Dr. Hennyey Vilmos: A ma
gyar posta története (Bp. 1926.) című műve, ami 
után sorra jelentek meg a fontos tanulmányok és 
könyvek. E munkák kiváló szerzőinek a sorába 
tartozik egy, az Aszódi Petőfi Sándor Ev. Gimnázi
umnak a ’30-as években itt tanuló diákja, Kamody 
Miklós is, aki szerzője az Észak-Magyarország hír
közlésének története. (Miskolc, 1985.)c. könyvnek.

E sorok írója városmonográfiájában (Kisváros 
a Galga mentén) feldolgozta az aszódi posta tör
ténetét, melynek vázlatát a legújabb korra vonat
kozó kiegészítésekkel tárja a Tisztelt Olvasó elé.

Kezdetben a postaszolgálat csak levelet továb

bított; az uralkodó 111. Károly 1722. július 1-én 
a postát állami monopóliumnak nyilvánította; a 
posta nyelvhasználata 1848-ig német volt; 1748- 
ban Mária Terézia Postai Pátensében moderni
zálta a postát, amikor különválasztotta a levél- és 
a kocsipostát, 1749-től a Birodalomban megin
dult a személyszállítás, 1752-től a gyorskocsi, az 
un. delizsánsz; Magyarországon használták a 
könnyűszerkezetű kocsit (nevét Kocs községről 
kapta!) is, amivel legfeljebb három személy utaz
hatott; a járműveket -  az utak járhatósága szerint 
-  2-4-6 ló húzta; az állomásokat kezdetben átlag 
4 posta mérföld re (30 km), majd 2 postamérföld 
távolságra helyezték el egymástól; 1817-ben ve
zették be a sárga színű levélszekrényeket (1867 
után piros színű lett!); a Habsburg Birodalom 
postaútjait számokkal jelölték.

Az egyik legfontosabb postaútvonal (kezdet
ben 7. sz„ majd 6. sz.), amely a Habsburg Biro
dalom „fővárosából”, Bécsből Budára, majd 
onnan Pestről indult ki, a következő állomá
sokon át vezetett: Kerepes -  Aszód -  Hatvan 
s innen az ország keleti területei felé. Hogy a 
közlekedés zavartalan legyen a folyókon, pa
takokon, mocsarakon újjá kellett építeni az 
átvezető hidakat. Egy 1693-as adat szerint a 
hídvám fejében Osztroluczky János (Aszód 
akkori földesura, Podmaniczky I. János apósa) 
újjáépítette a Galgán átvezető két hidat.

Az 1693. évben (az is lehet, hogy már előbb) a 
helyi postaszolgálat első vezetője nemes Mészá
ros kínos volt. Egy 1712. május 3-án a községi 
előjáróság és Osztroluczky földesúr intézőjének 
az aláírásával hiteles dokumentum igazolja, 
hogy 1703 szeptemberéig Mészáros János volt a 
postamester. A kurucok elől Pestre, majd utána 
Komáromba menekült, de 1711-ben ismét el
foglalta állását. Megbecsült ember lehetett, mert 
több alkalommal volt az aszódi nemes Tóth fa
mília gyermekeinek keresztelési tanúja.

A postamesteri állásban utóda, az 1685-ben 
született János fia volt, aki szerepel az 1728. évi 
országos összeírásban. E szerint 1 jobbágytelek 
használója, 2 tehene, 1 növendék marhája, 1 
pálinkafőző üstje és 3 méhkaptára volt. Három 
ismert gyereke közül a második fiú, György 
János pontos születési idejét nem ismerjük, az 
édesapja halálának idejét (1752. augusztus 28.) 
viszont igen. Mészáros György János szintén 
nemes ember és ő lett apjának utóda, a Mészá
ros családban a harmadik postamester.

Mészáros György Jánost a hivatalban nemes 
Auchely János követte, aki 1766-ban Aszódon te
mette el nemesi származású féleségét, az 55 éves 
Ganóczky Juliannát. Auchelynek nem lett utóda, 
mert 1769-ben gr. Grassalkovich Antal az illetékes 
állami hivatalban elérte, hogy az országút (egyben 
postaút) az abban az időben épült és napjainkban 
is álló Kisbagi Csárdánál forduljon Bag felé és 
kerülje ki Aszódot. Tehát új országutat építettek, 
amelynek a Galga völgyén átvezető töltése Bag és 
Hévízgyörk között napjainkban is látható. Ezzel a 
gróf elérte, hogy a Bécs -  Buda -  Kolozsvár főút
vonal Pesttől-Hatvanig a saját birtokán menjen
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keresztül, így az állomások, a vendégfogadók be
vételei mind az ö vagyonát gyarapították. Hogy a 
Galga völgyén átvezető töltés az elkövetkező szűk 
egy évszázadban hányszor okozott, emberhalált is 
követelő árvizeket, az. nem nagyon érdekelte a gróf 
hercegi rangú (iát és unokáját. Az. áradásokat meg
akasztó és ezért árvizeket okozó töltés elbontására 
és az országút postául visszakanyarítására Aszód 
felé, majd csak az. unoka, Grassalkovich 11. Antal 
herceg halála (1849) után kerülhetett sor. Az aszódi 
postahivatal újbóli megnyitása 1850-ben történt.

Fogas kérdés, hogy hol állhatott egykoron (a 
XVII. század végétől 1769-ig) az aszódi postaál
lomás. Aszód belterületéről készült XVIII. szá
zadi térkép, telekkönyvi leírás nem maradt fenn. 
Az. 1811. évi telekkönyvi leírás szerint három olyan 
hely jöhet számításba, ahol a postaállomás lehetett:

1. A Pesti úton, hozzávetőlegesen azon a tel
ken, ahol a Profi Áruházat építették. Itt volt 
ugyanis a „Nagyvendéglő”, mely régi (felte
hetően XVIII. századi), a termelőszövetkezet 
által használt, az idők folyamán átalakított 
épületet éppen az áruház érdekében bontották 
le. A Nagyvendéglő alkalmas lehetett részben 
a fáradt utasok pihenőjére (talán még éjjeli 
szállás is volt benne), étkezésére, a mögötte el
terülő területen pedig tarthattak annyi lovat, 
amennyi a váltásokhoz szükséges volt. (Egyéb
ként a levélposta idején állomásonként 6, az 
utasforgalom megindulásától 12-16 ló kellett.)

2. A mostani Tiszti Klub (régebben Korona 
Szálló, még régebben Casino) helyén állt a másik 
„Nagy vendéglő”, mely épületről semmiféle isme
ret nem maradt fenn. Mindazonáltal a Piac (Vá
sár) tér mellett, a város közepén volt annyi hely, 
hogy a postaállomásnak, étkezésnek, szállásnak 
és váltólovaknak biztosítsanak helyet. Nem sza
bad azt sem elfelejteni, hogy ebben a Nagyven
déglőben volt olyan terem, színpad és nézőtér, 
ahol a városban sűrűn megforduló vándorszí
nészek a színi előadásaikat megrendezhették és 
a nézőket befogadhatták. A Petőfi életrajzból is 
tudjuk, hogy az aszódi színi előadások nemcsak 
a felnőtt lakosságra, hanem a városban tanuló di 
ákokra és az ifjúságra is nagy vonzerőt gyakorolt.

3. A mai Művelődés Háza telkén állt egykoron 
az Alsó kocsma. Éppen lehetett itt is az állomás, 
hiszen egy 1038 négyszögöles telken állt, de vé
leményünk szerint ez nem volt olyan színvonalú 
épület, amely postaállomásnak megfelelt volna.

Tehát a két Nagy vendéglő valamelyikében lehe
tett 1769 előtt a postaállomás. Mert amikor 1850- 
ben újból Aszódon vezetett keresztül a postaút, 
akkor az állomás mára mai Petőfi utca elején, köz
vetlenül a bárói kastély mellett állt. Ezért is nevez
ték a Petőfi utcának Kastély felöli szakaszát Posta 
utcának, míg az alsó részét, ahol számos csizma
dia és cipész lakott és dolgozott Suszter utcának. 
Folytatjuk!

A.l.

EGY TÉUEDÉS PONTOSÍTÁSA
TISZTELT ASZTALOS ISTUÁN ÚR!
Ön az Aszódi Tükör októberi számában írt -Temetők és temetkezési szokások -  címmel.

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az aszódi zsidótemető rendbetételében igen sok 
sorkatona és hivatásos katona is részt vett akkoriban. Ezt követően pedig havonta a M AZSI-

Kérem, engedje meg, hogy ne ne- 
vesítsem, aki erre szerződést kötött. 
A pusztulás nem az önkormányzat 
hibája. Ez a helyreigazítás csak azért 
vált szükségessé, mert Ön megszó
lította az önkormányzatot. Hely
telen, és Ön tévedésben van, mert 
Aszód Város Önkormányzat nem 
résztulajdonosa a zsidótemetőnek.

Kérem, hogy a továbbiakban fo
galmazzon pontosan.

Tájékoztatom Önt, hogy 2014. 
szeptember 13-án a Fővárosi Tör

vényszék 27 BF. Tanácsának dolgozói és családtagjai a zsidótemető rendbetételét végezték el. 
A munkát dr. Pecze Tünde bíró szervezte, együttműködve velem és Csáky Julianna Városüze
meltetési és Műszaki Osztályvezető asszonnyal. A törvényszék bírái mellett részt vett a munká
latokban dr. Fazekas Sándor, a BF. Tanács elnöke, valamint dr. Rostnerné Romenda Zsuzsanna 
elnökhelyettes is. A MAZSIH1SZ felkérte az önkormányzatot, hogy működjön együtt a zsidó
temető állagmegóvásában, melyet a Képviselő-testület elé fogok terjeszteni.

Tisztelettel: 

Sztán István polgármester

^  T a k a r é k P o n t
S A JÓ V Ö L G Y E  T A K A R É K m i

BAGI KIRENDELTSEG

F e lh ív juk  T isz te lt Ü g y fe le in k  f ig y e lm é t, h o g y  ta ka ré kszö ve t

k e ze tü n k  kedvező kam atozású szem élyi kölcsönt n y ú jt, 

m a x im u m  60 havi fu tam idő re .

Min 100.000 Ft-tól max 15.000.000 Ft-ig 
KAMAT: ÉVI 13%. KEZELÉSI KÖLTSÉG: EGYSZERI 1 % 

November 17-től 2015. január 31-ig!
GYORS HITELBÍRÁLAT ÉS ÜGYINTÉZÉS

Sajóvölgye Takarékszövetkezet 
2191 BAG, PETŐFI TÉR 14. TEL.: (+36) 28 504 020
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KARÁCSONYI VÁSÁR
2014. december 13., szombat,

15 és 20 óra között
Aszód Városi Kulturális Központ 

Könyvtárának udvara
Bemutatkoznak Aszód Város 

közintézményei és civil szervezetei

Kézműves termékek Zenés műsor

Kürtös kalács

Forralt borKemencés kenyérlángos

A részletekkel kapcsolatban a következő elérhetésé 
geken lehet érdeklődni: tel.: 06-28/400-606; 

info@avkk.hu.

U ^ölis

Adventi programok az*») 
Aszód Városi Kulturális KyZpoptb\ *s\Tn JML

December 3., szerda, 10 ófa -
Karácsonyi kézműves készülődés KÖNYVJÁ^0!

A 1 ’““"í

December 67, szombat, T0 ura,- 
CSALÁDI karácsonyi kézműves etet

December 11., csütörtök, 18 óra- 
Karácsonyi kézműves este FELNŐTTE

A foglalkozások ingyenesek! V JW  a

V * (l
SOKNAK

s e j
KNEK

W m ...
'..A programok helyszíne: & ¥

% Aszód Városi Kulturális Központ Könyvtára - 2170 Aszód, K os|,g|h L. u. 72. 
H  v ‘" A részletekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni; 

/  \ w é  I  tel.: 06-28^400-606; info@avkk.hu.\# I w üfc-_'__________________________L\W_____
föl

A s z ó d  V á r o s i  K u ltu r á lis  K ö z p o n t

mailto:info@avkk.hu
mailto:info@avkk.hu


APRÚHIRDETÉS
□  Aszód belvárosában, központi mégis csendes helyen új ki
alakítású, fiatalos, társasházi lakások eladók. Minden fontos in
tézmény egy karnyújtásra elérhető. Korszerű, energiatakarékos 
szerkezet, egyedi közmű mérők, alacsony rezsi. Földszinten nagy 
teraszrész, emeleten déli fekvésű erkélyek. Pince, kert termő gyü
mölcsfák ka I f rdeklődni: 0630-816-0470.
□  Aszódon .1 I alujárók úti lakótelepen november 1-től garzon 
kiadó! 06 30 360-7127
□  XVI. kerületi kötöttáru varrására gyakorlott varrónőt felve
szek. 06 20 310-1880.
□  Aszód központjában, a Szabadság térhez közel két szobás, 
felújítandó családi ház telekáron eladó. A házba a villany, a víz 
bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna hálózatra is rá van 
kötve. Telefon: 28 401-499.
□  Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazet
táit DVD-re? Tegye meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre 
elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének 
megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas 
borítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” Tel.: 28 636-414.
□  Szántóföldi kultivátor eladó közvetlenül a gyártótól. 06 30 
9733-200

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: Háziorvosok:

(+36) 20 516 5940 dr. Karayné dr. Lóska Izabella
Polgárőrség: (+36)30452 9674

(+36)703396165 dr. Jólesz József
www.aszodpolgarorseg.hu (+36) 20 593 8628
Városrendész:

Szabó Imre Gyermekorvosok:

(+36) 308160437 dr. Horváth Anna
(+36) 28 500 025;

Orvosi ügyelet: (+36)306352 608
Aszód Baross u. 4. dr. Vass Anna

(+36) 1 301 6969 (+36) 28 500 035

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat: 8.00-12.00
Vasárnap: 9.30-11.30
Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2. Tel.: 500-015)
Páros hétvégen a Szent István Patikában 
(Kondoros tér 49. Telefon: 400-552)

VÉDŐOLTÁS INFLUENZA ELLEN
Megérkeztek az influenza szezonális védőoltások, lavaslom min
den 60 év fölöttinek, minden krónikus betegnek, és azoknak, akik 
sok ember között forognak (tanárok, tanulók, kereskedelmi és ven
déglátóipari. egészségügyi, tömegközlekedési dolgozók stb.)

Oltásra jelentkezni lehet az Arany (ános utcai rendelőben, mindig 
a rendelés elején. Kérem jelezni, hogy influenza oltást szeretnének.

dr. Jólesz József

In fo rm ác ió k ASZÓDI TÜKÖR 17

AJANDEK
Ajándék címmel Budai András énekes-gitáros zenés est
jére kerül sor 2014. november 28-án pénteken 18 óra
kor az aszódi Adidas Sportáruház konferencia termében 
(A Postával szemben)

Közreműködik Tóth-Deme Gabriella fuvolán és Farkas Gábor kobzon és 
ritmushangszeren.

Az esten akusztikus hangszerelésű megzenésített versek hangzanak el Cseh 
Tamás, Sebő Ferenc, a Kaláka együttes és Presser Gábor szerzeményeiből.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjtalan.

0EV BÚCSÚZTATÓ
Tájékoztatjuk Aszód lakosságát, hogy Aszód Város Ön- 
kormányzata 2014. december 31-én 22  órától a Piac té 
ren (Kondoros tér) szilveszteri rendezvényt ta rt, melyre 
tisztelettel meghívunk mindenkit.
22:15 Műsor A rendezvény ideje alatt
23:30 Tombola és forró teát kínálunk.
24:00
00:02

Himnusz
Pezsgözés Tisztelettel:

00:04 Köszöntő Sztárt István
00:05 Tűzijáték polgármestei

:
___ j
MHI
'im age
FACTOBYWOOLKÁN ®

cfm: 2I7D Aszúd, Kondoros túr 41

"1* ■ ‘f

I ovábbpa is megszokott szolgáltatásaival 

vápja minden kedves vendégétől 

Woolkán Szépségszalon!

-Női-férfi-G uerm ek f  odrószot-
öarna Zita Tel: +36-20-33-13-378

-Manikűr-Pedikűr-Műköröm-

-Paraffinos Kézápolás-
Aszódi Anita Tel: +36-20-95-31-143 

- ' S z o l á r i u m -  A gyönyörű színt az elismert

p '"'l Coffee Lőve csövek biztosítják!
:T: " :

F L A B é L O S Mozgásterápiás zsírégető és alakformáló vibrációs pép. 

ELSŐ ALKALOM INGYENES!

10 Perc FLABéLOS = 45 P erc m ozgás

Szolárium és flabélos szolgáltatáshoz bérlet is kapható!

„ 41 Ífe» Íl Hl 1 11 v 1
%, iA''‘Ünt. rf ’

t ó  *;
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ASZÓDI TÜKÖR Információk

TÚRA A GALGA M ENTÉN
Az Aszódi Tükörben megjelent felhívás nyomán az Evangélikus Gimnázi
umból 48  gyerek, 3 tanár és néhány szülő vett részt a túrán.

A túracsapat a gimnáziumnál gyülekezett, 
ahonnan a vasútállomásra gyalogolt, a túra in
nen indult. A startnál kaptunk egy igazolófüze
tet, amelybe az állomásokon pecsétet nyomtak. 5 
pontot kellett érinteni. A 15 km-es túra a Hosz- 
szú-völgyön, a Mária-völgyön és Páskomon ha
ladt keresztül. A Hosszú-völgyet már ismertük, 
de így, hogy magánterületre is bemehettünk, 
sokkal szebb részeket is láthattunk. Útközben 
sokféle állattal találkoztunk, láttunk birkákat, 
szamarat, kutyákat. A szamarak nagyon tetszet
tek. Az ellenőrző pontokon rengeteg finomságot 
kaptunk, csokit, almát, süteményt és üdítőt. Van 
egy barátom, aki nagyon szeret gépezni. Meg
hívtuk őt is a túrára, el is jött, azt mondta meg
érte, hogy inkább a túrázást választotta.

A cél a Kondoros téren, a Bütykös kocsmában 
volt, ahol oklevelet és a kitűzőt kaptunk. Sze
rintünk arra is jó volt ez a túra, hogy aki erre

felé lakik, megtudja, milyen szép vidéken él, és 
rászokjon a túrázásra. Fáradtan, de boldogan 
mentünk haza. Köszönjük a lehetőséget, erre a 
túrára mindig jókedvvel gondolunk vissza.

Bélész Tamara és Vankó László 

6. b osztályos tanulók

FELHÍVÁS
Várjuk azon személyek jelentkezését, akik régi pénzérmék gyűjtésével foglalkoznak. Célunk a 
Magyar Éremgyűjtők Egyesületén belül, egy aszódi gyűjtőcsoport megalakítása. Érdeklődők 
jelentkezését a numizmatika.aszod@gmail.com címen várjuk.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
ÁSZODON a Kondoros tér 46-ben (Piac tér)

Általános vegyes praxis, rendelési időben vagy kiszállással. 
Elérhető: hétköznap: 8-19 óráig 

szombaton: 8-12 óráig
Telefonos időpontegyeztetés 
a kiszállás miatt előny!

beteg állat kezelése
vakcinázások
állatgyógyszerek
prémium tápszerek rendelése,
ingyenes szaktanácsadás
mikrochip behelyezés
állatútlevél

DR. FODOR SÁNDOR
állatorvos 
(+36) 20 4460 938 
(+36) 28 400 338

AKCIÓ!
Veszettség elleni oltás 2.500 Ft

A gyászoló család

FELHÍVÁS
Az aszódi Evangélikus Temetőben 
épült urnafalban temetési helyek 
(urnafülkék) megválthatok.

Meguáltás díja: Újraváltás díja:
lOévre 30.000I t 10 évre 30.000Ft
20 évre 50.0001't

Érdeklődni lehel Nagy István temető- 
gondnoknál. fel: (+36) 20 <324 36 12

Köszö netnyi Ivá n ítás

Édesanyánk,
Breuer Gáborné (Jutka) 

2014. október 15-én 
hosszú betegség után elhunyt. 

Kérésére szűk családi 
és baráti körben búcsúztattuk el. 
Ezúton is köszönjük részvételüket! 

Őrizzék meg emlékükben!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
November:
29-30.: Dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319 
December:
6-7.: Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529
14.: Dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938
20-21.: Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718 
24-26.: Dr. Márton János (+36) 30 4009 819 
27-28.: Dr. Dobos László (+36) 20 9253 824
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ASZÓDI TÜKÖRLabdarúgás

Továbbra is a második helyen az Aszód FC

HÁROM  GYŐZELEM, EGY VERESÉG AZ ELMÚLT HAVI MÉRLEG
Az őszi szezon hajrájához érve megőrizte ezüstérmes pozicióját városunk labdarúgó csapata. Dobes Attila 
tanítványai az Iklad elleni fájó veresége leszámítva hibátlanul hozták le az elmúlt időszakot és jó eséllyel a 
második helyről várhatják a tavaszi folytatást.

Püspökhatvan SE -  Aszód FC: 2-3 (1-2)
Gólszerzők :Kovács Dániel (2) Simek Péter
Nem ígérkezett könnyűnek csapatunk számára 
a püspökhatvani vendégjáték és ez be is igazo
lódott. Bár Kovács Dani révén sikerült gyorsan 
előnybe kerülni, a volt aszódi játékos, Sinkó )ó 
zsef találatával egyenlítettek a hazaiak. Szeren 
cséré a félidő végén Simek Péter is betalált, így 
előnyből várhattuk a folytatást. A hazaiak a má 
sodik játékrész elején az öltözőben maradtak, 
így Kovács Dani második találatával megnyug 
tató előnyre tettünk szert. A folytatásban min 
dent megtettek a hazaiak, de a mieink kézben 
tartották a meccset. A 87. percben Sinkó József 
révén mégiscsak összejöt t a szépítés, de a három 
pontot az Aszód szerezte.

Aszód FC -  Galgahéuíz SK 2-0 (1-0)
Gólszerzők: Terjéki Dávid, Simek Péter
Papírforma szerint kötelező győzelem várt hazai 
pályán Dobes Attila tanítványaira, akik ennek 
szellemében kezdtéka találkozót. Az első 10 perc 
végén Terjéki Dávid talált a kapuba. A félidő hát
ralevő részében uraltuk a játékot, de újabb gól 
már nem született. A püspökhatvani meccshez 
hasonlóan most is remekül kezdtük a második 
félidőt és a 48. percben Simek Peti góljával sike
rült megduplázni a vezetést. A gól megnyugtatta 
a csapatot és ezután már nem forgott veszélyben 
a három pont. A vendégeknél még történt egy 
kiállítás, de ez már nem befolyásolt semmit. Jól 
sikerült a főpróba a nagy rangadó előtt.

Bagi TC’96 -  Aszód FC: 1-2 (1-0)
Gólszerzők: Krecsmarik Patrik, Dobes 
Raymond
November első hétvégéjén került sor a Galga- 
mente talán legnagyobb rangadójára, ezúttal 
Bagón. A számos volt aszódi játékost soraiban 
tudó hazaiak idén csak középcsapatnak számí
tanak,de ettől még ezek a meccsek mindig há
romesélyesek. Sajnos Nagy Péter révén a bagiak 
a 10. percben előnybe kerültek. Innentől átvet
tük a játék irányítását, de ez az első játékrészben 
csak helyzetekben mutatkozott meg, az egyen
lítés nem sikerül. A második félidőre cserékkel 
próbálta a mester felpörgetni a csapatot, az igazi 
fordulatot azonban egy hazai fegyelmezetlenség 
hozta meg. Maros Szabolcs műesése sárga la
pot ért, és mivel volt már neki ilyen színű lapja 
az 50.percben mehetett zuhanyozni. Hatalmas 
nyomás alá kerültek a hazaiak, csak idő kérdése

volt az egyenlítő gól. F.z végül a 83. percben jött 
össze. Simek Peti remek beadását Krecsmarik 
Patrik fejelte a hazai kapuba. Ám ezzel még nem 
volt vége: 3 perccel később a fordítás is összejött. 
Dobes Raymond remek cselek után bombázta 
a hazaiak kapujába a 3 pontot érő gólt. Nagyot 
küzdve megérdemelt győzelmet arattunk Bagón.

Aszód FC -Iklad KSK: 0-1 (0-1)
A remek bagi győzelem után egy újabb ranga
dóra várt a csapatra a másik szomszédvár, Iklad 
gárdája ellen. A remek időben már-már annyi
an voltak kíváncsiak a találkozóra, mint egy NB 
l es meccsre... Sajnos ez a rangadó sem indult 
jól csapatunk számára, már a második percben 
előnybe kerültek az ikladiak. Más kérdés,hogy 
a gól körülbelül 1 méteres lesről született. A fé
lidő további részében hiába uraltuk a játékot, ez 
helyzetekben nem mutatkozott meg. A második 
játékrészben talán a cseréknek is köszönhetően 
már aktívabbá vált a csapa,t és helyzetek soka
ságát dolgozta ki, ám hol a remek napot kifogó

Varró István, hol pedig a kapufa akadályozta 
meg az egyenlítést. Vereséggel zártuk az őszt a 
hazai pályán. A csapat a szabadnapos hétvége 
után Isaszegen zárja a szezont, ahol,ha sikerül 
pontot szerezni, megőrizzük a második helyet.

Köszönet az információkért az aszodfc.hu- 
nak! Hajrá Aszód!

ifi. Rácz Zoltán

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉK-TAPÉTA ÜZLET

5 %
kedvezmény a tapétákra! 
AJÁNDÉKUTALVÁNY

vásárlási lehetőség

■ Poszterek széles választékban, 
kedvező áron azonnal elvihető

> Díszlécek külső-belső
> Baumit termékek
flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat 

«Szerszámok
> Vékony-vastag lazúrok
> Hőszigetelési rendszer
> Dulux, Supralux színes beltéri festék

■ Öntapadós tapéták, falmatricák
■ Sima és habosított mintás és VLIES, 

fűrészporos tapéták
■ készleten és rendelésre
■ Bordűr csíkok különböző szélességekben

■ ; .

Elérhetőség: (+36)28 401 691 panczelhajni2@gmail.com 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 06-17 Szombat: 08-12
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Rendőrségi hírek

ÉLETET M ENTETT A BEJELENTÉS
Viszonylag kevés bűncselekmény történt városunk
ban az eltelt időszakban, de néhány rendőri intézke
désre így is sor került. A MÁV állomáson például egy 
24  éves fiatalembert igazoltattak a járőrök, mivel 
felfigyeltek bódult állapotára. Az igazoltatás során 
ruházatából kábítószergyanús anyag került elő. Min
tavételre és kihallgatásra előállították.

Ismeretlen tettes ajtóbefeszítés módszerével hatolt be a Special Gyros 
büfébe és onnan 500 ezer Ft készpénzt tulajdonított el. A rongálási kár 
is jelentős, 80 ezer Ft.

Egy Budapesten körözött személyt fogtak el városunkban a rendőrök, 
akit átszállítottak a Javítóintézetbe. A fiatal azonban később innen is 
megszökött. A lavítóintézetnek két saját növendéke is engedély nélkül 
távozott el, őket szintén keresi a rendőrség.

Ismeretlen tettes próbált behatolni a Kossuth Lajos utca egyik ékszer
boltjába, de nem járt sikerrel. Ugyan a hátsó ajtót befeszítette, de hogy 
onnan tovább jusson, újabb rácsokkal és ajtóval kellett volna megbir
kóznia. Végül úgy döntött, felhagy a kísérlettel. A perceken belül a hely
színre érkező biztonsági szolgálat már nem tudta őt elfogni.

Ugyancsak ismeretlen személy tulajdonított egy kerékpárt a Szőlő ut
cából. A kár 15 ezer Ft.

Betörés történt a Pesti úti tésztaüzemben is. A tettesek hengerzár tő 
rés módszerével hatoltak be, és onnan mérleget, szerszámkészletet tu 
lajdonítottak el. A lopási kár mintegy 146 ezer Ft, ehhez adódik még a 
rongálási kár összege.

Életet mentett az a bejelentés, amely a rendőrségre érkezett. A bejelentő jelez 
te, hogy egy nénit lát mozdulatlanul feküdni egy ingatlan udvarán. A kiérkező 
járőrök azt észlelték, hogy a hölgy fején sérülés van, és nem tud válaszolni a 
kérdésekre. A rendőrök értesítették a mentőszolgálatot, amelynek munkatár 
sai stroke, illetve kihűlés gyanújával kórházba szállították a hölgyet.

Történt egy baleset is. Gödöllő és Aszód között egy szlovák állampolgár
ságú férfi személygépkocsijának sebességét nem a forgalmi viszonyoknak 
megfelelően választotta meg, és nekiütközött az előtte haladó gépkocsinak.

A baleset következtében személyi sérülés nem történt, de az anyagi 
kár jelentős.

R.Z.

IM PR ESSZU M
Felelős kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
(+36) 20 824 4687, aszoditukor2013@gmail.com 

Levélcím:
Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),

2170 Aszód Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai előkészítés:

ElektroPress Stúdió, 1048 Budapest Lakkozó u. 35. 
Készült 2400 példányban a 

Prime Print Kft. gödöllői nyomdaüzemében 
Nyomdavezető: Rózsavölgyi Sándor ügyvezető igazgató 

Terjeszti a Magyar Posta ISSN-1217890X 
Lapunk teljes terjedelmében letölthető 

PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról

REJTUÉNY
Vízszintes: 1. Falu Tamás gondolata az ünnepről (zárt betű: A) 12. Eltépődik 13. 

Medve, angolul 14. Veszélyes ragadozó 15. Aromás ital 16. Igen, németül 17. Lenti 

közepe! 19. Sugár jele 20. Léggömb 21. Becézett női név 23. Sérelem 24. Gramm 25. 

Ipszilon 26. Feltűnő 28. Apró mesebeli lény 31. Óvja 33. Fedél, borító, angolul 35. 

Félsz 36. Egye! 37. ASR 38.... Mohamed Abdulmajid Szomáliái modell 41. Kén 42. 

A nő párja 45. Átmérő 46. EKA 47. Folyó, angolul 48. Rugalmas 50. Vén 51. Keserű, 

németül 52. Európai állóvíz

Függőleges: 1. Egyes! 2. Zsanett, becézve 3. Hiányos azúr! 4. Világtalan S.Szán- 

dékozik 6. IAS 7. Magyar Dénes 8. Méter 9. Férfinév 10. ... Madrid, spanyol 

futballcsapat ll.Vízijárm ű 14. Ilyen erdő is van 15. Kopasz 18. Néma takarodó 

20. Merész 22. Római 3 23. Pici 27. Kálium 28. Szemeim része! 29. Arra fele! 

30. Nitrogén 32. Észak 34. Volt 37. Afrika, rövidítve 39. Ilyen a nap sugara 40. 

Amire párja 42. Tűz, angolul 43. Esztendők 44. Elbeszélés 45. Dátum, angolul 

47. Malac mondja 48. Vallás 49. JTN 51. Házba 53. Idő jele 54. Félre!

- fné  -

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Egyszer majd nem fogok visszasétálni 

többé". A Móni Fotó 1500-1500 Ft értékű ajándékutalványát Izsó lózsef (Kossuth 

Lajos utca 99. Falujárók útja 5/11 Lem. 7.) és Bognár Tímea (Bethlen Gábor utca 30.) 

nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését december 8-ig szíveskedjenek elküldeni 

szerkesztőségünkpostacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

HELYESBÍTÉS
Előző számunkban az Adomány a Richard Fritz Kft-től cikkünkben 
rosszul írtuka cég ügyvezető igazgatójának nevét és titulusát. Öt Kállai 
Balázsnak és nem Gábornak hívják. Az érintett szíves elnézését kérjük.

Tisztelettel: 

Rácz Zoltán felelős szerkesztő

Következő lapzárta: december 8. 
Megjelenés: december 17.
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