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Hó nem szitál. Az ég derűs. 
Csupán az este hűs.

A szív örül: (ézusra vár.
A lélek: fénysugár.

Havatlan pusztán mély a csend 
egy csillag megjelent.

Az arcokra kíváncsiság 
mély áhítata szállt.

Idézve látom múltamat... 
a gyémántos havat.

S míg lelkem Jézust keresi: 
szívem békével van teli.

2015. december

Euróbán is megmutatkozott 

a precíz elszámolás hozadéka

ELISMERÉS BRÜSSZELBŐL
Hiánypótlásra való kötelezés nélkül, 
pozitív megjegyzéssel fogadta el az 
Európai Unió Európa a polgárokért 
programirodája Aszód Város Önkor
mányzatának a 24. Aszód Fesztivál, 
6. Testvérvárosok Találkozója című 
rendezvénysorozatával kapcsolatos 
elszámolását, amelynek megrende
zéséhez Brüsszel 16.500 euró vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott.

Az elismerés ezúttal euróbán is mérhető. A prog
ramiroda ugyanis nemcsak befogadta városunk
nak a 2016-os esztendőre a 25. Aszód Fesztiválra 
és 7. Testvérvárosok Találkozójára benyújtott 
pályázatát, hanem már döntött is róla. Eszerint 
a már említett rendezvényre minden eddiginél 
nagyobb összeget, 22 ezer eurót biztosít.

R. Z.

Bernáth William

!'Karácsony

Ezt követően gyönyörű karácsonyi dalok csendültek fel svédül, németül és természetesen ma
gyarul. A legszebb hangszer, az emberi hang ezúttal is több szólamban és többféle módon szó
lalt meg, hiszen a gyermekek mellett vendégként fellépett a Stellaria Media Nőikar, tagjai közül 
szólót énekelt Murányi Anita, és az ő csodálatos női hangjának méltó párja volt egy férfi hang, 
Mukk József operaénekesnek, Aszód díszpolgárának éneke, aki ezúttal is beiktatta naptárába ezt 
az aszódi eseményt, nagy-nagy örömet és élvezetet okozva ezzel a közönségnek. A koncert élmé
nyét pedig tovább fokozta Tóth Rita orgona- valamint Nagyné Kánya Andrea és Nagy Tihamér 
hegedújátéka.

A legcsodálatosabb talán mégis az volt, amikor az előadók és a közönség az előre kiosztott kot
táknak köszönhetően együtt énekelte: „Ezrek ajkán egy szívvel zendúljön az ének! Mondjunk 
hálát egy hittel a menny Istenének!”

R.Z.

Advent időszaka van, ideje a lelkünket is felkészíteni az ünnepre, és 
megállni a rohanásban legalább egy kis időre. Kitűnő alkalom volt erre 
a Csengey iskola énekkarának -  Enok Nagy Levente vezényletével - 
immáron hagyományos adventi koncertje, amelynek december 6-a 
délutánján ezúttal is az evangélikus templom adott otthon. Köszön
tőjében az advent fontosságára hívta fel a figyelmet Lőrincz Csaba 
parókus lelkész is, majd a közönség együtt mondta el a Miatyánkot.

„Ezrek ajkán egy szívvel zendüljön az ének!”

ADVENTI KONCERT
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. november 19.

A képviselő-testület az ülése kezdetén egyperces néma vigyázzállással 
tisztelgett a világban a közelmúltban történt merényletek során elhunyt 
áldozatok emléke előtt, illetve így tiltakozott a terrorcselekmények el
len. Ezt követően Sztán István polgármester a napirendi pontok ismer
tetését követően zárt ülést rendelt el, mivel személyi kérdésben, a Gyer
mekétkeztetési Intézmény vezetői megbízatásáról döntöttek.

□  Mint ismeretes, a jelenlegi vezetőnek, Olá- 
hné Bordi Editnek év végén lejár a megbízatá
sa, ezért az önkormányzat új pályázatot írt ki 
az álláshely betöltésére. Erre csak a jelenlegi 
vezető nyújtott be pályázatot. A végeredmény 
ismertetésekor -  amelyre már az ülés nyílt 
részében került sor -  elhangzott, a képvise
lő-testület úgy ítélte meg, hogy jó kezekben 
van a város közétkeztetése, így elfogadva a 
pályázatban leírtakat, újabb öt évre megbízta 
a jelenlegi vezetőt.

□  Elfogadta a képviselő-testület a Kistérségi 
Gondozási Központ Alapító Okiratának mó
dosításáról szóló előterjesztést. Mint ismere
tes, az Országgyűlés idén nyáron megszavaz
ta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényt. A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a 
gyermekjóléti központ szabályai módosításra 
kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy mó
dosul a feladat-ellátási kötelezettség szabálya:
• a polgármesteri h ivatalt működtető telepü

lési önkormányzat és a közös önkormány
zati hivatal székhelye szerinti települési ön- 
kormányzat lakosságszámtól függetlenül 
köteles család-és gyermekjóléti szolgálatot 
működtetni;

• a járásszékhely település, a fővárosban a fő
városi kerületi önkormányzat és a megyei 
jogú város lakosságszámtól függetlenül 
köteles család- és gyermekjóléti közpon
tot működtetni; (Aszód városnak tehát a 
minimumszolgáltatások, általános segítő 
feladatok biztosításán túl a hatósági felada
tokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére 
irányuló tevékenységek, valamint a spe
ciális szolgáltatások biztosítása, szakmai 
támogatás nyújtása is a feladata lesz.)

• Fentiek alapján új intézményi formaként 
jelenik meg tehát a család- és gyermekjóléti 
szolgálat, valamint a család- és gyermekjó
léti központ; ez utóbbihoz kerülnek átcso
portosításra a speciális szaktudást igénylő 
feladatok, valamint a hatósági feladatok
hoz kapcsolódó tevékenységek.

□  Aszód város az Aszód és Társult Önkor
mányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
keretein belül jelenleg is egy szolgáltató keretein 
belül biztosítja a családsegítést és a gyermekjóléti 
szolgáltatást, mindkettő a Kistérségi Gondozá
si Központ szakmai egységeként működik. Új 
intézményt nem kell létrehozni, azonban -  a 
végrehajtási rendelet szerint -  a két szakmai egy

ség összeolvad, és mint család- és gyermekjóléti 
szolgálat működik tovább, ami ellátja család-és 
gyermekjóléti központ feladatait is.

□  Ugyancsak egyetértett a képviselő-testület 
az iparűzési adóról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztéssel. 
Erre jogszabályi változások miatt volt szükség, 
az iparűzési adó mértéke nem változott, ma
radt a törvényi előírásban megszabott 2 %.

□  Megszavazta a grémium a telekadóról szó
ló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
szóló előterjesztést. A telekadó mértéke 2016. 
január 1-től 200 Ft / négyzetméter.

□  Ugyancsak elfogadták a döntéshozók a ma
gánszemélyek kommunális adójáról szóló új ön- 
kormányzati rendelet megalkotására tett javaslatot. 
A témáról részletesen, külön cikkben olvashatnak.

Aszód varos OnkorTOrnyZi—  _ 
ra jz - é s fe s tm é n y p á ly a z a to t h ircw t

i , ,  e _ mAszód Város 25. évfordulója alkalmából
iSZOu dZG rG tlG n3-JS éves ko rig ; 14-18 éves korig; 
^  cím m el ^ l £ n 0u  6-10 eves korig ; felnőtt korosztály4n 4A ^  ---------korosztály

10-14 eves kong;
A  p á lyá zó k  ra jza iko n  ö rö k íts é k  m e g  Aszód  vá ros, 

Aszód vá ro s  tö r té n e lm e  szá m u kra  le g k e d v e s e b b  ré sze it. 

(az alkalmazott technika szabadon választható, pl.rajz, vlzfesték, pasztell, montázs, kollázs, vegyes technika stb.
A rajzok A/4-es méretben készüljenek)

a pályázatokat 2016-január 5-ig
az Aszódi P o lgá rm este ri H iva ta l T itká rságán 

(2 1 7 0  A szód , Szabadság té r  9 .)
kell leadni zárt borítékban -Aszód szeretlek rajz pályázat” megjelöléssel.
Az a lk o tá s o k b ó l k iá llítá s  n y ílik  és k a te g ó r iá n k é n t a 3 le g s ik e rü lte b b  

rajz- és festm ény alkotói a várossá nyilvánítás 25. évfordu ló ja  tiszte letére 
re n d e z e tt ü n n e p s é g e n  v e h e t ik  á t az é rté k e s  d íja ka t.

A pályamű beadásával úgy tekintjük, hogy mind felnőttek, mind a 18. életévüket 
be nem töltöttek esetében a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való 

részvételhez és hozzájárul, hogy a szervező a beküldött és kiválasztott alkotásokat honlapján, 
promóciós anyagaiban, rendezvényein térítésmentesen, időbeli és minden egyéb korlátozás 

nélkül használja, a pályaműveket kiállításokon, rendezvényeken szerepeltesse.
Az alkotó nevét, életkorát, iskoláját, nevezési kategóriát, az elérhetőségét (cím. telefonszám, e-maii cím) 

és a pályamű címét egy külön lapon és a beküldött munka hátoldalán is kérjük feltüntetni!
A nyertes pályázókat telefonon vagy e-mailben értesítjük a díjátadás pontos helyszínéről és időpontjáról.

Sztán István polgármester

' '  I

2015. december
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□  A képviselő-testület megszavazta az ön- 
kormányzat tulajdonában lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér
letének és elidegenítésének szabályairól, a 
lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapí
tásáról szóló önkormányzati rendelet módo
sításáról szóló előterjesztést. A 2016. január 
1-től érvényes lakbéreket, bérleti díjakat kü
lön táblázatban közöljük.

□  Ketten nyújtottak be pályázatot a 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Isko
la meghirdetett intézményvezető állására. 
Az intézményvezetőt a KLIK nevezi ki az 
önkormányzatnak csupán véleményezési 
joga van. A képviselő-testület megismerve a 
beérkezett pályázatokat, dr. Magyari Zita Ida 
elképzeléseit támogatta.

□  Elfogadta a grémium az Aszód várossá 
nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából 
kiírandó rajzpályázatról szóló határozati ja 
vaslatot. A pályázati feltételeket lapunkban 
olvashatják.

ü  Módosították a képviselők az ez év már
ciusában elfogadott Gazdasági Program 
2015-2019-re tervezett tételeit, illetve ütemét. 
A témával részletesen, külön cikkben foglal 
kozunk.

□  Támogatta a képviselő-testület Pest Me 
gye önkormányzata azon kezdeményezését, 
hogy a megye a társadalmi-gazdasági fejlődé
se érdekében önálló, NUTS 2-es régióvá vál 
jón. Erre azért volna szükség, mert a jelenleg 
Budapesthez sorolt megye a főváros fejlettsé
ge miatt minimális európai uniós fejlesztési 
pénzre pályázhat, holott a mutatói alapján 
égető szükség volna az infrastrukturális be
ruházásokra.

□  Elfogadta a képviselő-testület az Aszód 
Város Önkormányzat 2016.évi belső elle
nőrzési tervének jóváhagyásáról szóló elő
terjesztést. Eszerint a belső ellenőrzési fel
adatokat a Galga Menti Önkormányzatok 
Társulása keretén belül kívánják elvégez
tetni. Ez az önkormányzatnak 960.000 Ft + 
AFA összegbe kerül 2016-ban.

□  Egyelőre csak érintőlegesen foglalko
zott a grémium az Aszód belvárosában 
bevezetésre kerülő parkolási rendszerrel. 
Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a képvi
selők a következő esztendő elején vitatják 
majd meg.

□  Elfogadta a képviselő-testület az önkor
mányzati utak építésének rangsorára tett

javaslatot. A sort a Dózsa György út vezeti, 
amit a Hegyalja út, a Tél út vége és a Kakas
hegy út követ. A döntés azt jelenti, hogy a 
város ezekre az utakra készítteti el az építési 
tervet. A megvalósításuk időpontja az önkor
mányzat anyagi helyzetétől függ majd.

□  A képviselő-testület döntése értelmében 
az önkormányzat meghirdeti a Kossuth Lajos 
utca 21. szám alatti, nem lakás célú önkor
mányzati ingatlan bérleti jogát, mivel azt az 
előző bérlő felmondta.

□  A képviselő-testület végül jelentést hallga
tott meg a lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés közt tett intézkedésekről, majd egyéb 
bejelentésekre került sor.

Politikai hirdetés

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Aszódi Polgárok!

A Fidesz kötelező kvóta elleni petícióját 
aláírásával már közel 1000 ember támo
gatta Aszódon! Amennyiben ö n  is élni 
kíván ezen jogával, megteheti a Szabadság 
tér 4-576. szám alatti irodában.

Szeretettel várjuk péntekenként 16 és 19 
óra között vagy előzetes időpont egyeztetés 
alapján (+36 70 413 9670) bármikor.

Köszönettel: 
Urbán László Zoltán 

a Fidesz-MPSZ aszódi szervezetének elnöke

Apróhirdetés

□  Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, 
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, szinkorrekcióval 
javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borító
ban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” Tel.: 20 824-4687

□  Aszód központjában, a Szabadság térhez közel, két szobás, felújításra szoruló családi ház 
telekár alatt eladó.

) ÁTÉK-A) ÁNDÉK-1LLATSZERTÁR
Aszód, Kossuth L. u. 38 S  (+36) 28 400 957 (+36) 20 570 2284

Nyitva ta rtás : H-P 8-17, Sz: 8-12

KARÁCSONYI 
VÁSÁRLÁSÁT 

KEZDJE NÁLUNK!

Itt minden korosztálynak
talál ajándékot!

Karácsonyi díszítők, angyalkák, 
gyertyák, bögrék, képkeretek 

és sok-sok játék 
kicsiktől a nagyokig.

rr  zrjr

HUTOGEPSZERVIZ
sze re lé s  és ja v ítá s , rö v id  h a tá r id ő v e l,  g a ra n c iá v a l!

M értén József hűtőgépszerelő 
Aszód, Kossuth L.u.38 
S  (+36) 20 941 62 56

2015. december



a ASZÓDI TÜKŰR H e ly i k ö z é le t

A z állam folyamatosan csökkenti a szociális kiadások támogatását

ADÓEMELÉS: KÉNYSZERPÁLYÁN AZ ÓNKORMÁNYZATOK?
Egyre nőnek az önkormányzatok terhei, amelyek ellen hiába tiltakoznak a különféle önkormányzati szövetségek. 
Bár a települések elvileg sokféle adót kivethetnének a kiesett bevételek pótlására, ennek a polgárok terheléstűrő 
képessége határt szab. Ugyanakkor nemrégiben maga az állam írt elő olyan iránymutatást, amit akár kényszerpá
lyának is tekinthetnek. Ez jövőre bennünket, aszódi polgárokat is érinte, ugyanis a képviselő-testület novemberijén 
hozott döntése értelmében 2016-ban jelentősnek mondható mértékben emelkedik a kommunális adó.

A képviselő-testület idén januárban elfogadta a 
2014-2019-os időszakra vonatkozó Gazdasági 
Programot, amelyben meghatározta azt, hogy 
a kommunális adó mértékét több lépcsőben a 
maximálisan meghatározható összeg 50 %-ára 
emeli és azt folyamatosan ott tartja. Két képvi
selő szerint a törvény alapján 2016-ben 11.000 
Ft/építmény/év, 2017-ben 13.500 Ft/építmény/ 
év, 2018-tól pedig a mindenkori kivethető 
kommunális adóplafon 50%-a lett volna.

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény kép
viselők által hivatkozott szakasza valóban a két 
képviselő által hivatkozott összeget határozza 
meg adómaximumként.. Ezt a szakaszt azonban 
a törvény összefüggésében kell értelmezni, és

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ának 
c) pontja szerint az önkormányzat adó megállapí
tási joga kiterjed arra is, hogy az adó mértékét a 
helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdál
kodási követelményeihez és az adóalanyok teher
viselő képességéhez igazodóan -  az a törvényben 
meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) 
pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. 
§-ának a) pontjában meghatározott felső határok
nak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozó
an közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 
2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet meg

előző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvo
nal változásai szorzatával növelt összegére (a felső 
határ és a felső határ növelt összege együtt: adó
maximum) figyelemmel -  megállapítsa.

Erre hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasá
gi Minisztérium Jövedelemadók és (árulékok 
Főosztályának levele, amelyet 2015. október 14- 
én az elsőfokú önkormányzati adóhatóságok és 
a kormányhivatalok részére küldött az egyes té
teles adómértékek valorizációjáról, melyet 2016. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

2016. január 1-jétől az említett adónemekben 
az adómaximum:

Építményadó 
Telekadó 
Magánszemélyek 
kommunális adója 
Tartózkodási idő utáni 
idegenforgalmi adó 
A képviselő-testület három bizottsága -  tartva 
attól, hogy az állam tovább emeli az adóplafont és 
emiatt a későbbiekben a jelenleginél is nagyobb 
adóemelést kellene végrehajtani, támogatta azt 
a határozati javaslatot, hogy 2016. január 1-től a 
kommunális adó mértéke 14.300 Ft/ingatlan/év 
legyen. A napirendi pont tárgyalása során kide
rült, nem minden képviselő ért egyet az emeléssel,

sőt, akadt, aki azt javasolta, maradjon m inden a ré
giben. A hozzászólásokból az is kitűnt, az igennel 
voksolók sem lelkesedésből álltak az emelés mellé, 
de elfogadták azt az érvelést, amit Rizsák Kriszti
án, a Városfejlesztési Bizottság elnöke markánsan 
megfogalmazott: vagy felvállalják a népszerűtlen 
döntést, és ezzel stabil marad a város költségveté
se, biztosítható az intézmények működtetése, és 
végrehajthatóak maradnak a Gazdasági Program 
célkitűzései, vagy meghátrálnak a döntés előtt, és 
hagyják, hogy Aszód fejlődése megálljon. Az a 
törekvés is megmutatkozott, hogy az emelés mér
tékének nagysága miatt az önkormányzat tegye 
lehetővé, hogy ezt az összeget -  amennyiben a 
polgárok kérik részletekben is lehessen fizetni. A 
képviselő-testület támogatta is ezt a módosítást, 
csakúgy mint azt a javaslatot, hogy 2016-ban te
kintsék át az adózás rendszerét, és igyekezzenek 
azt ésszerűsíteni. A részletfizetésről külön hirdet
ményt olvashatnak lapunkban.

BIZTOSÍTÁS
BIZTONSÁG

TOVÁBBRA IS VÁROM 

KEDVES ÜGYFELEIMET 

AZ AEGON IRODÁBAN, 

ASZÓD

KOSSUTH LAJOS ü. 1.

SZÁM ALATT,

AZ UDVARHÁZBAN'

PROBOCSKAI LÁSZLÓNÉ 

TEL.: 06 30 663 6961 

NYITVA TARTÁS:

H-P: 8-15

^ E G O N

Önkormányzati Adóhatóság Közleménye

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Aszód Város 
önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
november 19-ei döntése értelmében 2016. ja- 
nuárOI-től:
• magánszemélyek kommunális adójának 

mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti 
jogonként 14.300 Ft/év összegre módosul

• telekadó mértéke 200 I t/m2-re változik
• ideiglenes jelleggel végzett iparűzési te

vékenység esetén az. adó mértéke naptári 
naponként egységesen 5.000-Ft/nap 
összegben került meghatározásra.

A hatályos helyi adórendeletek teljes terje
delmükben Aszód Város honlapján (www. 
aszod.hu), rendeletek menüpont alatt meg
találhatóak.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Adózóinkat, 
hogy az. adómérték változásával összefüg
gésben bevalkisi/bejeientési kötelezettségük 
nincs, viszont adókötelezettség keletkezésé
re, változására, megszűnésére vonatkozóan 
önbevallási kötelezettség van.

A Képviselő-testület az adó rendeletek el
fogadásával egyidejűleg határozatot hozott 
arról, hogy az adózók a helyi adófizetési kö
telezettségüknek négy részletben, vagy ha
vonta is eleget tehetnek. A befizetési határidő 
továbbra is az í. félévi adóra vonatkozóan 
minden évben március 15., illetve a 11. félévi 
adóra vonatkozóan szeptember 15.

Köszönjük együtt mű ködösüket!

Aszód Város Önkormányzat Adóhatósága

1.852.1 Ft/m2 
336,7 Ft/m2 

28.624,3 Ft/adótárgy

505,1 Ft/fő/vendégéjszaka

2015. december
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A VÁROS LEGIFJABB POLGÁRAIT KÜSZŰNTÖTTÉK
Aszód Város képviselő-testülete nevében 29  újszülöttet köszöntött Sztán 
István polgármester december 3-án a Kistérségi Gondozási Központ épü
letében. A képviselőtestület idén januárban hozta azt a rendeletét, hogy 
ajándékkal kedveskedjenek az ez évben született gyermekek szüleinek.

A köszöntőkre évente két alkalommal ke
rül sor, a város első embere májusban 13 
újszülött szüleinek nyújtotta át a város 
ajándékát: 15 ezer Ft értékben vásárlási 
utalványt, az anyukáknak virágot, a picik
nek pedig egy-egy élőkét. Mindezek mellé 
most a Riva-Lux Kft. egy-egy ajándékcso
magot ajánlott fel.

Sztán István sajnálkozását fejezte ki amiatt, 
hogy nem születik elegendő gyermek a vá
rosban. Ahhoz ugyanis, hogy ne csökkenjen 
a város lakossága, évente 80-90 új kis jöve
vénynek kellene érkeznie a jelenlegi 50-60 
csecsemővel szemben. A város infrastruktú
rája mindenesetre megengedné a magasabb 
születésszámot, hiszen mind a bölcsőde, 
mind az óvoda rendelkezik szabad kapaci
tással. A polgármester mindenesetre megkö
szönte a szülőknek az eddigi gyermekválla
lást, és bizakodott abban, hogy megfordul a 
csökkenő folyamat.

R.Z.

HÁLAADÁS A MEGÚJULT GYÜLEKEZETI TEREMÉRT ASZÓDON
2015. december 6-án, advent 2. vasárnapján istentisztelet keretében a megújult gyülekezeti terem ért adtak 
hálát az aszódi evangélikusok.

Ezen az alkalmon Dr. Fabiny Tamás püspök 
hirdette az igét, a liturgiában pedig Detre János 
nyugal mázott esperes, Lőrincz Csaba parókus és 
Szakács Tamás lelkész szolgáltak. A gyermekek 
és a gyülekezet énekkara énekszóval szolgált.

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen 
Lőrincz Csaba gyülekezeti lelkész számolt be a

munkálatokról. Néhány hónappal ezelőtt egy 
nyertes Európai Uniós pályázat alapján fogtak 
hozzá a helyi evangélikusok a gyülekezeti terem 
energetikai korszerűsítéshez. A lelkész úr be
számolójából kiderült, hogy a gyülekezeti ter
men kívül, egyéb felajánlásokból a parókián is 
sikerült elvégezni a felújítási munkákat.

Az istentiszteletet után a püspök úr megál
dotta a megújult épületet, majd szeretetven- 
dégség várta a gyülekezeti tagokat, ahol meg
tekinthették az elkészült munkát.

Rizsákné Bíró Judit

Módosított a Gazdasági Program ütemtervén a képviselő-testület

A SZABADSÁG TÉR FELÚJÍTÁSA LESZ 
A 2016-0S ÉV KIEMELT BERUHÁZÁSA
A 2016-os év legnagyobb feladata a Szabadság tér felújítása lesz, amely 
a tér rendezése mellett az emlékmű felújítását is tartalmazza. Ahhoz, 
hogy ez megvalósulhasson, a képviselő-testület a novemberi ülésén módo
sított a 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programján. 
Az egy ütemben végrehajtandó projektre 50  millió Ft-ot szán a grémium.

A már említett Gazdasági Program 2015-re meghatározott fejlesztési célkitűzései közül éppen a 
Szabadság térrel kapcsolatos terv, mégpedig a köztéri szobor felállítása nem valósult meg. A képvise
lő-testület I. Podmaniczky János szobrának elkészíttetésére és felállítására 3 millió Ft-ot tervezett be, 
ugyanakkor közel 30 milliós ajánlatokat kapott, így elállt a megvalósítástól. A többi célkitűzés ma
radéktalanul teljesült, sőt, ráadásként a Falujárók úti lakótelepen a Street workout pálya is elkészült.

A 2016-os esztendőben a Szabadság tér felúítása élvez elsőbbséget, amelyre 50 millió Ft-ot tett 
fél re az ön kormányzat. Üt- és járdaépítésre 15 millió Ft-ot szán nak, és a célkitűzések között szere
pel a Baross utcai parkoló megépítése 3 millió Ft-ból. A temető belső világítása egyelőre nem épül 
meg, az Újtelepre tervezett játszótér megvalósítását pedig 2017-re ütemezte át a képviselő-testület.

R.Z.

2015. december
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Évértékelő beszélgetés Sztán István polgármesterrel

SZÁMVETÉS
Néhány napja ünnepi díszbe öltözött Aszód, kigyúltak a Szabadság téren  
felállított fenyőfa fényei, vagyis mind-mind több jel mutatja, közeleg a 
karácsony, és az év vége. Ünnepre készülődünk, és számvetést is készí
tünk, mit hozott az esztendő, mi tö rtént velünk, mit értünk el. Sztán Ist
ván polgármestertől a város szemszögéből kértünk értékelést. Elsőként 
azonban arról faggattuk, hogyan készül karácsonyra.

-  Munkával készülök, hiszen vannak olyan 
feladataink, amiket nem tudtunk még befejez
ni, bár az is igaz, hogy az események egy része 
már a karácsony jegyében telik. Magánember
ként is vannak kötelezettségeim, hiszen két 
gyermekem és négy unokám van, és együtt 
ünnepel majd a család. Díszítjük az erkélyt, 
már előkészítettük a karácsonyfát és a süte
mények hada is kezd már gyűlni. A napokban 
megvásárolom a halat, amiből én főzöm a ha
lászlevet. Ugyanakkor az is átfut rajtam, meny
nyi sok embernek -  köztük aszódiaknak -  lesz 
nehéz ünnepe. A városban erőnkhöz mérten 
igyekszünk segíteni a rászorultakon.

-  December ltt-én utolsó alkalommal ta
lálkozik idén a képviselő testület. Mit fog 
mondani a képviselő-társainak?
-  Azt, hogy úgy látom, hogy a 2015-re beter
vezett feladatokat maradéktalanul végrehaj
tottuk, hiszen Aszód város gazdasági helyzete 
stabil, likviditási gondok nincsenek, minden 
intézményünk megfelelően működik. Olyan 
feladatokat is végrehajtottunk, amik nem 
voltak betervezve. Ilyen a Falujárók úti lakó
telepen a szabadidő park, emellett bővült egy 
játszótérrel a város, és egy fitness parkot is lét

rehoztunk a 14 éven felülieknek. A Céhmester 
utcai vízelvezető árok megépítését követően 
kezdődik az úthálózatnak a kisebb helyre- 
állítása. A Síklaki hegyen is oldottunk meg 
vízelvezetési problémákat, és mire az újság az 
utcára kerül, aszfaltszőnyeget kap a Szentke
reszt utca. A városban a hibabejelentés beve
zetésével kevesebb panasz érkezik, gyorsabban 
tudunk reagálni a jelentkező problémákra. A 
betervezett feladatokat 147%-ban teljesítettük. 
Ez mindazért történhetett meg, mert Aszód 
képviselő testületé jól gazdálkodott a város 
lakóinak pénzével, és tudott együtt dolgozni. 
Nem mondom, hogy mindenkivel egy húron 
pendülünk, de azt mindenkinek tudomásul 
kell venni, hogy nekünk is van egy elöljárónk: 
Aszód lakossága. Ügy érzem 2015-ben nincs 
szégyenkezn ivalón k.

-  Két, az utcán elhangzó véleményt szeret
nék Önnel megosztani. Az egyik szerint a 
2015-ös év olyan volt, mintha kampány idő
szak lett volna és a polgármester úr indulna 
a következő választáson. A másik vélemény 
szerint a nagy dolgokban - kastély, ipari 
park - nincs előrelépés.
-  Ezeket én is hallottam. A kastély -  többször

elmondtam már -  állami tulajdonban van, és 
nem mi rendelkezünk vele. Sajnos ma már tud
juk, hogy mivel a Közép-Magyarországi Régió 
Budapesthez van csatolva, ebben a ciklusban 
nem jut elegendő uniós forráshoz, így a kastély 
felújítására ebből remélt pénz nem áll rendelke
zésre. Sajnos ez csak évek múltán változhat.

Az ipari parkot annak értékesítésekor a ko
rábbi városvezetés minimális összegért adta el 
a tulajdonosoknak, akik tudták, cserében be 
keli szállni az útépítésbe. Sajnos ezt ma már 
nem mindenki akarja tudomásul venni, és 
egyelőre nem tudtunk közös nevezőre jutni.

Az ipari parkban egyébként még 10 ezer 
négyzetméter terület van, ami nem túl nagy, 
bővíteni nem tudjuk, de másutt sem igen van 
lehetőségünk földterület vásárlásra. De nem is 
szeretnénk Aszódból ipari várost létrehozni. 
Ügy gondolom, ha az elkövetkezendő időszak
ban elérjük a hétezres lakosságszámot, akkor 
továbbra is élhető marad a településünk, és eh
hez a létszámhoz a szükséges infrastruktúrával 
is rendelkezünk. Visszatérve a kampányként 
nevezett észrevételre: mi nem kampányolunk, 
csak végezzük a dolgunkat. Egy a célunk, hogy 
ha kis lépésekkel is, de jól haladjunk előre. Ko
rábban is azt mondtam, hogy emeletes házakat 
nem fogunk építeni, meg azt is, hogy kolbász
ból nem lesz a kerítés. Nem jár nekünk dicséret 
a végrehajtott feladatok után, de mint minden
kinek, nekünk is jólesnek az elismerő szavak. 
Ugyanakkor állnunk kell a kritikákat is.

-  Azt hallani, hogy az. imént a kastélynál 
említett okok miatt a VEKOR pénzekből 
seni annyi érkezik, mint amennyiről szó 
volt...
-  A VEKOP -  pályázatokkal kapcsolatban azt 
gondolom, hogy alapos munkát végeztünk, és 
felmértük, mire volna szüksége a Galga men
tének, illetve az aszódi járásnak. A feladattal 
engem bíztak meg. A tervek szerint milliárdos 
nagyságú összeg érkezett volna, ugyanis az. 
alapkoncepció az volt, hogy az aszódi járást fel 
kell zárkóztatni. Utak , járdák épültek volna, 
intézményeket kívántunk korszerűsíteni, bő
vült volna a városi piac stb. Ma az látszik, hogy 
a pénznek csak m i ntegy az egyötöde áll rendel
kezésre, és nem tudni, jut e ide belőle. Mondok 
egy példát: több tíz kilométer kerékpárút épült 
volna a járásban. A jelenlegi helyzet szerint tíz 
kilométer kerékpárút épül az egész megyében. 
Útra már nem jut egy fillér sem, tehát az ön- 
kormányzatoknak, így az aszódinak is -  a la
kosság által befizetett adókból kell fejlesztenie. 
Mi is ezt tesszük, és folytatjuk jövőre is, illetve 
a ciklus során. Az előbb említettek ellenére 
optimista vagyok, mert lesznek olyan felada
tok, melyek esetében kormányzati segítséget 
kaphatunk. Két intézmény esetében energeti-

2015, december
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kai korszerűsítést kívánunk végrehajtani, ez a 
Il-es iskola és az SZTK. Utóbbi intézményben
-  pontosabban a hozzá tartozó Tüdőbeteg
gondozó Intézetben egy nagyon korszerű di
gitális röntgengép áll szolgálatba. A Szakorvo
si Rendelőintézetben komoly felújítás várható, 
és az már biztos, hogy az átépítést követően a 
tüdőgondozó is ide költözik majd.

-  Említette, hogy a fejlesztések egy része a 
helyi adóforintokból valósulhatnak meg. 
Mennyire jó adózók az aszódi vállalkozók?
-  Meg kell dicsérnem az aszódi adózókat, 
mert egész magas szinten állunk az adófizetői 
skálán. Nem azt mondom, hogy nincsenek 
csúszások, de a legtöbb esetben a felszólításo 
kát követően befizetésre kerülnek az elmaradt 
összegek. Ugyanakkor volt olyan is, akivel 
bíróságra kellett menni, mert nem fizetett, 
új cégeket csinált, hogy ne kelljen fizetnie, de 
összességében pozitív a kép. Persze az is igaz, 
hogy egy kis településnek, mint Aszód, zsebbe 
nyúló, ha elmarad 19 millió El befizetése. Mert 
abból már két út megépülhet ne.

-  Maradjunk az adózás témakörénél. 
A képviselő testület úgy határozott, hogy a 
kommunálisadót 9 ezer forintról 14.30011 / 
év /ingatlanra emeli.
-  így van. Akik követnek minket a Cialga le 
lévízión vagy éppen a honlapon, ahol lél van 
téve az anyag, és a sajtót is olvassák, azok t udják, 
hogy az emeléssel a törvényi előírásokat akarjuk 
betartani. A korábbi évek során alig emeltünk 
kommunális adót, hiszen nem akartuk meg 
sarcolni a lakosságot, ahogy ez elhangzott ezen 
a képviselő testületi ülésen,de ha a kormány 
hoz egy rendeletet, amiben azt írja le, hogy a 
kommunális adó mértéke 28.600 Ft a felső ma 
ximum és utána pedig azt írja, hogy minden 
önkormányzat 2016. január elsejére érje el az 
50%-ot ebből az összegből, akkor annak utána 
kell menni. Ez egyfajta telelem is, hogy ha nem 
vezetjük be, akkor nem tartunk be egy törvényt, 
amit a kormány előírt. A dolog másik vetülete 
az, hogy ha az önkormányzatok pénze folya
matosan csökken, akkor nem lesznek olyan 
pénzeszközeink, amihez nyúlni lehet. A kom
munális adó 95%-át a városba forgatjuk vissza, 
tehát az nem megy máshova. Aszódon 2340 
lakás van, ha ezt megszorozzák a 2015-ös és a 
2016-os adóösszeggel, láthatják, hogy nem is 
olyan nagy a különbözet, a terheink meg egyre 
nőnek. Megy a közmunkaprogram, de az állam 
nem a teljes összeget fizeti a munkás után. A kö
zét keztetés esetében az ingyenes étkezőknek az 
állam csak a nyersanyagot adja, a munkadíjat és 
az egyéb rezsiköltséget az önkormányzatoknak 
kell odatenni. Miből? Csak ilyen pénzekből, 
bár azt mondom, mi a kommunális adót a vá

ros komfortjának javítására használjuk, arra, 
hogy tiszta, és rendezett városkép fogadja az 
ide érkezőt. A szociális szféra 3 év alatt nagyon 
sokat változott. Éves szinten módosult ez a fel
adatrendszerünk, amit korábban 93-94%-ban 
támogatott az állam. Ez most 25%-al csökkenni 
fog, tehát ide is pénzt kell tennünk. Ha a város 
lakossága látja majd a honlapon a pénzügyi 
számvetést, észreveszi majd, hogy hagyunk 
pénzügyi tartalékot, amit általában pályázati 
lehetőségre használunk. Visszatérve az elejére: 
kél adónem -  a telekadó és a kommunális adó

vonatkozásában érkezett kormányrendelet, 
amihez most alkalmazkodnunk kellett.

- Bocsánat, de rögtön lesz, aki azt mondja, 
hogy va n ben ne egy szó, egy menekülőkapu, 
hogy lehetőleg vezesse be az önkormányzat. 
Nyilván lesznek, akik meg arra hivatkoz
nak, hogy vannak városok - például Kapos
vár -  ahol nem emelnek.

Én egyetértek azzal, amit most mondott, de 
azt is tudom, hogy Kaposvár az elmúlt évek
ben több milliárd kormánytámogatást kapott, 
mi meg nem. Azt is tudom, hogy lesz, akinek a 
különbözet miatt kevesebb jut kenyérre és tej
re. A teljesítés terén igyekeztünk úgy enyhíte
ni, hogy az összeget az eddigi két részlet helyett 
kilenc részletben lehet majd befizetni.

Optimista hangvétellel kezdtük a beszél
getést, de most a nehézségekről esett szó. 
Továbbra is optimistán látja a 2016-os esz
tendőt?

Abszolút, azt gondolom, hogy az a prog
ramterv, amit beterveztünk 2016-ra, azt sike
rül megvalósítanunk, és bízom a már említett 
két projekt sikerében is, amire írásos ígéretem 
is van. ( Csütörtökön találkozom Vécsey László 
országgyűlési képviselővel, akivel a jövőképet 
átbeszéljük, és remélem, hogy Vécsey úr is 
melle lóg állni. Bízom abban, hogy azt is nézi,

hogy Aszódon is segítették az országgyűlési 
mandátumához, tehát elvárható, hogy segít
sen nekünk.

- A 2016-os egy ünneppel kezdődik, amire 
a város nagy előkészületekkel készül, hiszen 
25 évesek leszünk.
-  1991. január elsejével kapta vissza Aszód 
a városi rangot, ugyanis korábban mezővá
rosi címe volt. Érdekesség, hogy pontosan a 
100 éves évfordulóra kaptuk vissza a járási 
központ rangot is, aminek nagyon örültünk. 
Az ünnepségen közel három hónapja dolgo
zunk, és biztos vagyok benne, hogy január 23- 
án az. elképzeléseknek megfelelően fogjuk tud
ni megrendezni. Azt sajnálom, hogy nem lehet 
nyárig elhúzni, hogy szabadtéren tartanánk, 
mert az evangélikus gimnázium tornacsar
noka csak 500 főt fogadhat be. Köszönet illeti 
az igazgató urat, aki helyet biztosít nekünk. 
Az előírások miatt csak meghívóval lehet be
lépni, és nagyon széles a paletta, hiszen várunk 
vendégeket a testvérvárosokból, mindazokat, 
akik a 25 év alatt képviselők voltak, és sorol
hatnám. Bízom benne, hogy ezt megértik az 
aszódiak, és akik nem jutnak be, azok a Gal- 
ga Televízióban megnézik az ünnepséget, és 
együtt örülnek majd velünk.

-  Polgármester Úr! Azt kívánom akkor ma
gunknak, hogy amiket elmondott, az való
suljon meg 2016-ban.

-  Én is ezt kívánom. Az aszódiaknak azt ígé
rem, hogy ugyanolyan elánnal fogok dolgozni 
jövőre is, ahogy az idén tettem, és végszóként
-  nem kampányjelleggel -  mondom, hogy 
Önökért, Önökkel együttműködve szebbé te
hetjük a várost. A közelgő ünnep alkalmából 
ezúton kívánok áldott karácsonyt valamennyi 
aszódi polgárnak, valamint erőt és egészséget 
és a jövő esztendőre is!

R .Z .

2 0 1 5 . d ecem b er



ASZÓDI TÜKÖR Közlekedés

Vasútfejlesztés

LESZ-E ÚJ UASÚTÁLLOMÁS ASZÚDON?
Közel kétéves tárgyalássorozat zárulhat a decemberi képviselő-testület 
határozatával, melyben a képviselők jóvá hagyhatják Aszód Helyi Építési 
Szabályzatának módosítását és ezzel zöld utat kaphat a vasúti pálya 
fejlesztése. Legalábbis Aszód részéről...

Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam az 
előzményeket. Régi elképzelés, hogy a Budapest 
-  Miskolc országos főközlekedési vasútvonalon 
a vonatok maximális1 sebességét megemeljék 
160 km/h-ra. Térségünkben ennek egyik leg
főbb gátja az Aszód -  Bag közötti vasúti kanyar, 
melyben a vonatok sebessége nem haladhatja 
meg a 80 km/h-t, bár az utazók ettől jóval ki
sebb sebességet tapasztalnak. A kanyar „ki- 
egyenesítése” illetve nagyobb sugarúvá alakítá
sa csak új nyomvonalon lehetséges. Az új vasúti 
pálya érinti a jelenlegi sportpálya területét úgy, 
hogy éppen a gondnoki lakás -  régi lőtér helyén 
haladna és biztonsági övezete mintegy csonkol
ja a labdarúgó füves pálya területét is.

A nyomvonal áthelyezésének számos egyéb 
következménye van. Üj vasúti híd épül Bag- 
nál, emiatt a Galga patak is új mederbe kerül. 
Aszódon a jelenlegi vasútállomás is új helyre, 
kb. 100 m-rel a Galga patak irányába költözne, 
ahol új állomás épülne. Az új állomást a Baross 
út felől a vágányok alatt kiépítendő aluljáróból 
lehet majd megközelíteni, a meglévő állomást 
elbontanák, helyén új, nagykapacitású P+R 
parkoló létesülne. Természetesen mindez csak 
akkor, ha a projekt megvalósul.

A teljes beruházás (Rákos -  Hatvan szaka
szon) tervezett költsége mintegy 170 Milliárd 
Ft, ennek nagy része Európai Uniós forrás. A 
tervek, engedélyek elkészültek, a pályázat be
adásának határideje 2016. február.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.- 
vel még az előző önkormányzat idején megala
kult ideiglenes bizottság kezdte meg a tárgya
lásokat, s a képviselő-testület engem bízott meg 
a bizottság vezetésével. A kártalanítással kap
csolatos első NIF ajánlat a nulla szintet célozta

meg, vagyis a város a vasúti nyomvonal céljára 
kisajátított területért konkrét kártalanítást nem 
kapott volna, „örüljünk, hogy új vasútállomást 
építenek Aszódon", ez volt az indoklás. Ebben a 
formában a projekt elfogadhatatlan volt Aszód 
számára, jeleztük, hogy így nem lesz megállapo
dás. A bizottság keményen védte az önkormány
zat érdekeit, és több nehéz tárgyalási forduló 
után sikerült egy, a város számára is elfogadható 
kompromisszumot kötnünk. A NIF írásban is 
rögzített vállalása alapján:
• az elbontásra és új nyomvonalra kerülő 

Aszód -  Balassagyarmat vasútvonal régi 
területe rekuKiválásra kerül, ez lehet majd 
a belvárost elkerülő, tehermentesítő út;

• a jelenlegi közös vasúti vágányok területe (a 
futballpálya előtti szakasz) szintén elbontás
ra, rekultiválásra kerül, ezt a területet a vá
ros tulajdonba kapja, itt tudja majd pótolni 
a sportpályából kisajátított területet;

• a Baross úton a Rendelő alatt kanyarban 
körforgalom épül, ide csatlakozhat be majd 
az új elkerülő út nyomvonala és innen 
nyílik majd a sportpálya új bejárata is;

• a várost a lebontásra kerülő sportpálya 
gondnoki lakásért, a lőtér, és a pályából 
elvett területért kártalanítani fogják, mint 
ahogy rendezik a változásokhoz kapcsolódó 
üzemátszervezési költségeket is, ennek vár
ható összege 35 -  50 millió Ft között lesz.

A város képviselő-testülete tehát december 10-i 
ülésén várhatóan elfogadja a HÉSZ módosítását. 
A következő lépés a projekt pályázatának uniós 
benyújtása lesz. Ezzel kapcsolatban azonban 
nem hivatalosan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
amennyiben Budapest olimpiát rendezhet -  en

nek pályázata is most van folyamatban -  akkor a 
kormány teljesen átírhatja a megvalósításra ter
vezett közlekedésfejlesztési feladatok sorrendjét, 
és a Hatvan -  Rákos vasúti korszerűsítésre nem 
kerül sor. Annak mérlegelése is most zajlik, hogy 
a felújítás mennyi előnnyel járhat, illetve jár-e 
annyi előnnyel, amelyért érdemes 170 milliárd 
Ft-ot erre a szakaszra fordítani. Ismerve az állo
mások sűrűségét az érintett vonalon, a vonatok 
akkor sem tudnának 160 km/h közelébe gyor
sulni, ha a pálya műszaki állapota ezt lehetővé 
tenné. Hangot is adtunk annak a véleményünk
nek, hogy ezt talán a 2,5 milliárd Ft-ba kerülő 
előkészítési és tervezési munkák megkezdése 
előtt kellett volna átgondolni.

Összegezve úgy látom, meglehetősen kevés az 
esély a projekt megvalósulására. De ha mégis 
zöld utat kap, akkor városunk jól profitálhat a 
beruházás minket érintő részéből. Ezúton is 
szeretném megköszönni a bizottság tagjainak 
hathatós segítségét, mert a végeredményben 
nagy szerepe volt a bizottság határozott, önkor
mányzati érdekeket képviselő álláspontjának.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék min
den kedves aszódi polgárnak áldott, békés ka
rácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag 
új esztendőt kívánni!

Kovács Tamás 
alpolgármester

DIGITÁLIS KÁBEL TV 

VÉTELÉHEZ 

BELTÉRI EGYSÉGEK 

KAPHATÓK

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS LAPTOPOK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

(ÚJ ÉS HASZNÁLT), 

SZERVIZELÉSE

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK,

ALKATRÉSZEK,

KELLÉKANYAGOK

FORGALMAZÁSA

GALGACOM KFT.

2181 IKLAD, SZABADSÁG TÉR 21. 

(+36) 30 399 7407 

(+36) 30 330 2858

2015. december
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Kuckó Sóbarlang

MÁS AZ ÜNNEP?
Nem tudom, ki hogy van vele, de én néhány évvel ezelőtt besokalltam 
a karácsonytól. Persze nem attól, amit ilyenkor ünnepiünk, hanem a 
körülötte levő felhajtástól, a „kötelező” ajándékozástól, a giccses rek
lámoktól, a gyerekeket elborító műanyag játéközöntől. És akkor elkezd
tem körbekérdezni az ismerőseimet, hogy ők hogy védekeznek ez ellen, 
van-e, amit másképp csinálnak?

LEHET

A többség egyetértett velem abban, hogy a 
mostani karácsonynak már semmi köze ah
hoz, amit még gyerekkorunkban izgatottan 
vártunk, és amit igazi ünnepként éltünk meg. 
De hogyan varázsoljuk ezt vissza az életünk
be? Van néhány trükk, apró változtatás, ami 
segíthet, lássuk, mik ezek:

1. Ajándékozzunk másképp!
Ha nagy a család, sokkal egyszerűbb közösen 
összefogni, így nem kell annyit törni a fejünket, 
és akár egy nagyobb ajándék is belefér, ha min
denki belead valamennyit. Még jobb, ha a ne
veket december elején bedobjuk egy kalapba, és 
mindenki csak azt ajándékozza meg, akit húzott.

2. Kerüljük a sablonos ajándékokat!
Ajándékozzunk valami egyedit, személyre 
szabottat, amiből látja a másik, hogy tényleg 
szívből adjuk. Figyeljünk oda már hónapokkal 
karácsony előtt a körülöttünk élőkre; ki mire 
vágyik, mire lenne szüksége.

3. Készüljünk együtt az ünnepre!
A ráhangolódást segíti, ha adventkor együtt 
készülődik a család. Készítsünk a gyerekekkel 
együtt valamit, amit akár ajándékba is adhat
nak a nagyszülőknek. Ez lehet asztali dísz, ka
rácsonyfadísz, mézeskalács, vagy egy szép rajz. 
Tervezzük meg a karácsonyi menüt, ebben a 
férfiak is szívesen részt vesznek.

4 Ne hagyjuk a uásárlást az utolsó pillanatra!
Ezt mindenki tudja, mégis sokan csak ekkor jön
nek rá, hogy valaki kimaradt az ajándékokból. Ír
junk listát arról, hogy kiket szeretnénk megaján
dékozni, és ha valami eszünkbe jut, véssük fel a 
neve mellé. A beszerzés ráér, ha megvan az ötlet.

S. Lélekben is készüljünk fel!
Egyre kevesebb ember tekint a karácsonyra úgy, 
mit vallási ünnepre. Pedig e nélkül az egész ki
üresedik! Ilyenkor nézzünk magunkba, tegyük 
félre a haragot, a rohanást, a stresszt, figyeljünk 
oda jobban a körülöttünk levőkre, segítsünk a 
rászorulókon. Nálunk már hagyomány a cipős 
doboz készítése, amiben a gyerekek is segédkez
nek, közben pedig elmeséljük nekik, hogy miért 
van szükség erre. Látogassunk el ilyenkor egy

gyülekezetbe még akkor is, ha nem vagyunk 
nagy templomba járók, hiszen a pásztorjáték, az 
élő zene, egy szép karácsonyi beszéd megnyug
tatja a lelket, ünnepi hangulatot teremt.

Végül következzen néhány nem szokványos 
ajándékötlet a Kuckó Sóbarlang és Egészség
centrumból:

Ha valaki szereti a kozmetikumokat, de nem 
a hagyományos tusfürdő-dezodor kombi

nációt adnánk neki, válasszunk vegyszer- és 
tartósítószer mentes, kézzel készített szappant, 
krémeket (szemránckrémtől az ajakbalzsam
ig), természetes izzadás gátlót. Ha az illető kre
atív, meglephetjük egy kencekészítő kurzussal, 
vagy szappankészítő tanfolyammal.

Sokan nem is tudják, hogy nemcsak wellness 
hotelekben lehet infraszaunázni, sóbarlangoz- 
ni, masszíroztatok Nálunk mindez megtalál
ható, helyben van, és persze az árak is barát
ságosabbak. Egy kombinált ajándékutalvány 
telitalálat lehet párok részére.

A barátok, távoli rokonok ajándékozása min
dig nehéz kérdés, erre találtuk ki a karácsonyi 
vásárt a Kuckóban. I lelyi kézműves termékek 
nagy választéka kapható ilyenkor nálunk: ke
rámiák, fonott kosarak, kecsketejes szappa
nok, babaholmik, stb.

fó készülődést és hangulatos ünnepeket kí
ván a Kuckó Sóbarlang! (x)

2015 (11 |10.

ASZÓDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG JOGI SZEMÉLY

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ASZÓDI EVANGÉLIKUS 
KORSZERŰSÍTÉSE

EGYHÁZKÖZSÉG KÖZÖSSÉGI TERMÉNEK ENERGETIKAI

Aszódi Evangélikus Egyházközség vissza nem térítendő támogatás segítségével a közösségi termének 
energetikai fejlesztését valósítja meg, melynek tervezett befejezése 2015.11.15.

A pályázati konstrukció a kiemelt jelentőségű energiahatékonyság fokozására Irányuló beruházások 
megvalósításával mintegy 167,24 GJ/év energia megtakarításával járulhat hozzá a Nemzeti 
Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazott célhoz.

A projekt keretében Aszódi Evangélikus Egyházközség energetikai korszerűsítése valósul mog, melynek 
keretében homlokzati hőszigetelés és nyílászáró cserék valósultak meg, biztosítva ezzel az épületek hosszú 
távú fenntarthatóságát, mely jelentős energia megtakarítást eredményez.

A fejlesztése során az épület a jelenlegi E energetikai minősítésből A minősítésűvé változik

A beruházásnak köszönhetően az Aszódi Evangélikus Egyházközség jelentős energia megtakarítást tud 
elérni, a megtakarított pénzösszeg további beruházásokat tesz lehetővé, biztosítva ezzel az Egyházközség 
hosszú távú tevékenységét.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében Aszódi Evangélikus Egyházközség 19 622 500 forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a fenti fejlesztés megvalósítására

A projekt azonosító száma: KEOP-5.7.0/15-2015-0165 

A projekt megvalósulásának kezdete:2015.08.28.

A projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2015.11.15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.

További információ:

Név/cím: Lőrincz Csaba lelkész 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.

Telefon/fax: +36-28-400-417

Email: aszodi.evangelikus@gmail.com

2015. december
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Jövőre is meghirdeti az önkormányzat

TELT HÁZ UOLT A KÉZMŰVES VÁSÁRON
Nagy sikert arato tt az Aszód Város Önkormányzata által meghirdetett 
kézműves kiállítás és vásár, amelyet november 26-án rendeztek a Pe
tőfi múzeum Galériájában. A zsúfolásig megtelt teremben az érdeklődők 
nemcsak gyönyörködhettek a helyi és környékbeli kiállítók portékájában, 
hanem vásárolhattak is belőle.

A rendezvény hangulatát Bóka Borbála éneke 
és Rónai Lajos dudajátéka alapozta meg. A ze
neiskola igazgatója nem véletlenül választotta 
ezúttal a dudát, ugyanis a hangszere igazi kéz
műves remekmű.

Remekművekben egyébként sem volt hiány, 
az pedig igazi meglepetés volt, hogy számos 
aszódi polgár teljesen más oldaláról mulatko 
zott be. Ki gondolta volna például, hogy valaki 
végzett jogászként kézműves egyedi kivitelű 
szappanokat gyárt, vagy az. egészségügyben 
dolgozó hölgy fantasztikus sógyurmákat ké 
szít? De a kulináris élményt szeretők sem ma 
radtak finomság nélkül, a szomszédos község 
egyik vállalkozója például kitűnő kecskesajt 
kóstolására invitálta a jelenlévőket.

A kiállítást és vásárt megnyitó Sztán István 
polgármester elmondta, idén nyáron Aszód 
belépett a Gödöllői Királyi Kastély Turisztikai 
Egyesületbe. Ősszel lehetőségei kapott volna a 
város, hogy bemutatkozott az OMÉK-on, ám

ASZÚDON IS JÁRT 
A MIKULÁS
Szerencse, hogy a Mikulás tud autót ve
zetni, és nincsenek a rénszarvas szánokra 
utalva, mert hó hiányában lassan sosem 
jutnának el a gyermekekhez. Mindenesetre 
december 4-én annak rendje és módja sze
rint Aszódra is megérkezett a Mikulás, rá
adásul nem is egy, hanem kettő. Bizony már 
sok-sok lelkes gyerek várta őket. De mivel 
a Mikulás is szereti a szépet és a jót, előbb 
megvárták a Csengey iskola gyermekkó
rusának műsorát, hogy a végén együtt 
tapsoljanak az egyre növekvő közönséggel. 
Szegény Mikulások alig győzték a munkát, 
hiszen 300 csomagot kellett kiosztaniuk. 
Mire végeztek, a téren fölállított fenyőfán 
idén először kigyúltak a fények, jelezvén 
mindenkinek, ünnepre készülünk, ideje 
volna a szívünkkel-lelkünkkel is törődni 
egy kicsit. Erre emlékeztet az idén az ismét 
felállított jászol is, amely mellett talán so
kan elidőznek néhány percet, hogy rendez
zék gondolataikat.

R.Z.

az. idő rövidsége miatt ezt már nem lehetett 
megszervezni. Ebből jött viszont az az ötlet, 
hogy mutatkozzanak be az aszódiak, és derül

jön ki, ki mivel foglalatoskodik a szabad ide
jében, milyen tárgyakat, kézműves ötleteket 
valósít meg.

A város első ember szerint jövőre ismét meg
lesz a lehetősége annak, hogy Aszód -  a már 
említett turisztikai egyesület tagjaként -  be
mutatkozzon, a mostani kiállítás erre kitűnő 
erőfelmérő volt.

Az este folyamán az is elhangzott, az önkor
mányzat jövőre is meg kívánja rendezni a ki
állítást, ám a mostaninál tágasabb helyszínen, 
mert ezt elsőre kinőtte a város.

R.Z.
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ANGOL, NÉMET, OLASZ és 
MATEMATIKA TANFOLYAMOK 

INDULNAK ASZÓDON 
FEBRUÁRTÓL

TANFOLYAM TÍPUSAI ORASZAM

ANGOL /  NÉMET (több szinten)

A tanfolyamokok időtartama 50 óra.
Az ár tartalmazza a tandíjat a tanfolyam teljes hosszára, illetve a tananyagot. 
AZ ÁR 3 RÉSZLETBEN FIZETENDŐ! DIÁKOKNAK 5000 FORINT KEDVEZMÉNY! 

Jelentkezési határidő: 2016. JANUÁR 25.
KURIS BARBARA, (+36) 30 9 849 622

ÚJRAKEZDŐ/
HALADÓ /
NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ

heti 2 x 90 perc
50.000 Ft /  fő 
(1000 Ft/óra)

KEZDŐ heti 2 x 60 perc
40. 000 Ft /  fő 
(800 Ft / óra)

OLASZ

KEZDŐ Heti 2 x 60 perc
40. 000 Ft / fő 
(800 Ft / óra)

MATEMATIKA

Középszintű érettségi 
felkészítő

Heti 2 x 60 perc
40. 000 Ft /  fő 
(800 Ft/ óra)

Matematika korrepetálás időpont és ár egyeztetés alapján

2015. december



ASZÓDI TŰKOR AVKK

Békés, boldog  
karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben, 
eredm ényekben  

gazdag új esztendőt 
kívánunk!

Aszód Városi 
Kulturális Központ 

munkatársai
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója ez
úton szeretné megköszönni intézményünk látoga
tóinak, hogy részt vettek programjainkon.

Mindezek mellett köszönjük nindazok adományát, akik az intéz
ményt ilyen tormán támogat! ik.

• Dr. Asztalos István • l.ippai Anett
• Asztalos Józsefné • Lukács Judit
• Bodó Krisztina • Magyar Mihályné
• Bóka Borbála • Masznyik Márton
• Both Tamás • Rétfalvi Ildikó
• Fischl Vilmos • Szakács István
• Fodor Viktória • Szolnoki Ferencné
• Hajdú Hona • lakács Lajosné
• Flárs Dénes • Tóth Katalin
• Horgosné Deme Annamár ia • Urrl.ászló
• Hónig Antal • Zombori Sándor
• Kerekes lózsefné
• Kobzi Erzsébet • íródeák Papírbolt
• Kovács Veronika • Pollingalt Kft.

Az intézménynek tetl adományuk számunka kitüntetett módon
fontos és megtisztelő.

Odler Zsolt

adventi táncház
a Breda zenekarral

Időpont: december 18., péntek, 18 óra 

Helyszín: A V K K  Galériája
(Aszód, Szontíigh lépcső 2.)

Meglepetés előadás!
Bátyus terülj-terülj asztalkám.

A belépés díjtalan.

Részvételi szándékát 
kérjük jelezze az alábbi 

elérhetőségeken:
AVKK - 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72., 

tel.: 0628/400606, e-mail: info@avkk.hu.

^//////////////////////////////////^^^

Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, 
akik Kis Gábor búcsúztatásán részt vettek, 

virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

|  ^Van, amikor a csend hangosabban beszél, |
|  és a legnagyobb vigaszt az nyújtja, |

ha valaki csak ott van mellettünk.” |
-  William Paul Young |

A gyászoló család ^

Ország István és felesége adományozta a városnak portájuk díszét

ASZÚDI FENYŐFA ÁLL A SZABADSÁG TÉREN
Idén több család is ajánlott fel fenyőfát a város karácsonyfájának, amely decemberben igazi éke a Sza
badság térnek. A választás a Vörösmarty utcában élő Ország István és felesége felajánlására esett.

A gyönyörű fává terebélyesedett, valamikor lövésként vásárolt fenyő karácsonyfaként kezdte a pályafutását, a család minden év szentestéjén 
bevitte a lakásba, hogy körülötte ünnepelhessenek. Aztán ahogy az lenni szokott, a fenyő kinőtte a házat, és a porta dísze lett. Most az egész 
város lakói gyönyörködhetnek benne.

Az önkormányzat ezúton mond köszönetét Ország Istvánnak és feleségének, valamint annak a két családnak, akik szintén felajánlást tettek. 
Ezekkel a város valószínűleg a következő karácsonyok alkalmában élni lóg.

Külön köszönet jár Kelemen János vállalkozónak, aki a darus gépkocsiját biztosította a fa felállításához.

2Ü15. december

mailto:info@avkk.hu
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Budai András és barátai koncerteztek

FELEDHETETLEN AZ „ELFELEJTETT SZÚ”
Elfelejtett szó címmel ismét nagysikerű koncertet adott Budai András 
a barátaival, ezúttal Tóth-Deme Gabriellával, Ruszkai-Gergely Beátával, 
valamint Farkas Gáborral. A rossz idő ellenére te lt ház volt az Adidas 
bolt fölötti rendezvényteremben.

Budai Andás a rövid bevezetőben elmondta, 
amikor néhány évvel ezelőtt nyugdíjba ment, 
elhatározta, hogy minden évben összeállít 
egy koncertnyi anyagot, és azt előadja az aszó 
diák örömére. Azóta ezek a koncertek -  idén 
immáron az ötödik -  mindig teltházasak. 
Természetesen azt, hogy ez így legyen, Bandi 
bácsi már jóval korábban megalapozta, hiszen 
„aktív korában” is szívesen vállalt fellépéseket, 
amelyekre akkor is sokan kíváncsiak voltak.

A siker egyik titka, hogy Budai András min 
dig olyan dalokat választ, amelyek örökér 
vényük, amelyeket ma is szívesen hallgatnak 
idősebbekés fiatalok egyaránt. Bár az 11 fele j 
tett szó az egyik LGT sláger címe, nem csupán 
LGT és Presser-dalok szólaltak meg, hanem 
Cseh Tamás, a Republic, Bródy János, I )emjén 
Ferenc, a Quimby stb. néhány száma is, vala 
mint költők megzenésített versei. Olyanok, 
amiket tényleg nem lehet elfelejteni.

A siker másik titka, hogy Budai András jó ér
tékkel választja ki a barátokat, a zenésztársakat, 
akik mindig egyedi hangzást adnak ezeknek a 
számoknak. Ruszkai-Gergely Beáta cselló, va
lamint Tóth-Deme Gabriella fuvolajátéka is ezt 
bizonyította, azon meg csak ámult és bámult a 
közönség, hogy Farkas Gábor ütős szekciósként

milyen érdekes zeneszerszámokat képes elővará
zsolni, ami megint csak garancia az egyediségre.

A koncert végén Sztán István polgármester 
mondott köszönetét a szereplőknek, valamint a 
támogatóknak, amelyek között az önkormány
zat is szerepelt. Szponzorok nélkül ugyanis nem 
lehetett volna kifizetni a terembérletet, rendez
ni a számok után fizetendő jogdíjat, valamint 
egy minimális tiszteletdíjat adni a zenészeknek, 
amely egyébként messze nem áll arányban a 
koncertre fordított munka értékével. Mind
azonáltal a város fontosnak tartja, hogy a ren
dezvénynek legyen folytatása, Aszód első em
bere ugyanis bejelentette, a koncert szerepel a 
jövő évi eseménynaptárban.

R.Z.

ÓRA-ÉKSZER
M IN D E N  A R A N Y  ÉKSZER ÁRÁT  

25% -K A L  CSÖ K K EN TETTÜ K !
(készpénzfizetés esetén)

T Ö R T A R A N Y  F E L V Á S Á R L Á S

N A P I Á R F O L Y A M O N !

Fizessen használt, megunt aranyával!
Akár ráfizetés nélkül is!

További nagy karácsonyi kedvezmények egyes órák, 
arany és ezüst ékszerek árából.

Arany gyűrűk m ár 9990 Ft-tól

Szeretettel várjuk aranyvasárnap is 8.30-12 óráig.
Aszód, Kossuth L. utca 26. (+36) 30 636 3115 

(volt mozi épülete, a Műszaki bolt és a Menyasszonyi ruhás között)



ASZÓDI TÜKÖR História

Újra megjelent a Galga mente népdalait tartalmazó kötet

„RÓZSÁT ÜLTETTEM A GYALOGÚTRA”
1990  után immáron másodszor jelent meg a „Rózsát ültettem a gya- 
logútra” című, Galga menti népdalokat tartalmazó könyv. A javított, má
sodik kiadás megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta a 
közgyűjteményeknek kiírt pályázata segítségével, amely lehetőséggel az 
Aszód Város Kulturális Központ élt.

Rónai Lajos, a Podmaniczky Művészeti 
Alapiskola igazgatója, a kötet egyik szerzője 
lapunknak elmondta, a könyv nem fedi le a 
Galga mente teljes népdalkincsét. Annak ide
jén, amikor Maczkó Mária népdalénekessel 
közösen felkérést kaptak dr. Asztalos István
tól, a Petőfi Múzeum akkori igazgatójától a 
kötet összeállítására, a kiadó a terjedelmet is 
meghatározta. így is nagyon örültek a lehető
ségnek, hiszen korábban erre nem volt példa.

-  Szerencsére a gyűjtés a kötet megjelenése 
után sem állt le, ezért foglalkoztat a gondolat, 
hogy nyugdíjba vonulásomat követően ezeket 
is előkészítsem egy esetleges új, bővített kötet 
számára -  avatott be terveibe Rónai Lajos. -  
Tekintélyes gyűjteménnyel rendelkezik Maczkó 
Mária, Iglói P.va, és jómagam is sok-sok népdalt 
felvettem. Több száz értékes énekről van szó, 
amelyek nem vesztek el, a rendelkezésünkre áll
nak, csupán nem tudtuk még közreadni.

Odler Zsolt az AVKK igazgatója a pályázattal 
kapcsolatban azt mesélte el, hogy a határidő 
már rövid volt ahhoz, hogy olyan kutatási 
területről állítsanak össze anyagot, ahonnan 
korábban még nem volt publikálva, így azt 
nézték meg, a rendelkezésre álló anyagok kö
zül melyek azok, amelyek a későbbiekben is 
bővíthetők. így esett a választás a már említett, 
több, mint 100 népdalt tartalmazó kötetre.

-  A legnagyobb munka a kötet digitalizálása 
volt, a dalok kottáit speciális kottaszerkesztő 
programmal kellett bevinni a gépbe, amit aztán 
Rónai Lajosnak egyenként lektorálni kellett, 
hogy a hangok tényleg a megfelelő helyre kerül- 
tek-e -  számolt be a munkáról az igazgató. -  
Szerencsére innentől a következő kiadások már 
könnyebben megvalósulhatnak.

Az elnyert 300 ezer Ft 150 kötet megjelente
tését tette lehetővé, amiből 66 (!) darabot köte
les példányként kellett biztosítani, így a könyv

nagyon korlátozott számban kapható, és biz
tos, hogy utánnyomásra szorul. Hogy nagy ér
tékről van szó, az nem kérdés, mint ahogy az 
sem, hogy a dalok nagy élményt adnak mind 
hallgatva, mind énekelve. Erről az AVKK által 
szervezett könyvbemutatón a jelenlévők sze
mélyesen is meggyőződhettek Maczkó Mária 
énekét hallgatva.

R.Z.

25 ÉUE ÍRTUK
Két novemberi szám is megjelent 
1990-ben. Igaz, az utóbbi, amely
ből most szemelgetünk, a decem
beri akart lenni, csak a nyomda ör
döge megtréfálta a szerkesztőket.

Ebben a számban olvashattak először az aszó
diak képviselő-testületi, nem pedig tanácsü- 
lésől. A grémium meghallgatta a Eiűnevelő 
Intézet tájékoztatóját. Tárgyalta továbbá az 
Omega Tours ajánlatát. Az utazással foglal 
kozó cég a volt orosz laktanya területére ide
genforgalmi centrumot és többek között egy 
háromcsillagos motel kialakítását tervezte. 
Szóba került a gázprogram indítása is, az ak
kori döntéshozók megbízták Bagyin József 
polgármestert, hogy járjon el az országgyűlési 
képviselőnél a gázprogram megvalósításához 
szükséges gerincvezeték kiépítéséhez szüksé
ges állami támogatás érdekében a veszélyes 
hulladéklerakó telep kompenzációjaként.

A szovjet katonák Aszódról való eltávozásá
val megszűnt az úgynevezett hármas tévécsa
torna. Az újságból kiderült, hogy a Művelődé
si Ház megvásárolta a gödöllői M ÉH teleptől 
az oroszok által oda leadott adóberendezést, 
valamint az antennarendszert, és azt tervezte, 
hogy egy körzeti adást indít majd.

Igazi érdekesség volt a Podmaniczky Fri
gyes emlékei című, keresik Mihály által 
jegyzett írás, amely arról tanúskodott, hogy 
milyen is volt anno a kastélyban az élet. A 
gyerekek például igen katonás rend szerint 
éltek, délelőtt és délután is voltak tanóráik. 
Ha valahonnan elkéstek, azt bizony az édes
anyjuk igen zokon vette. Este a szórakozás az 
ozsonna utáni séta volt, amelyet a 21 órakor 
feltálalt vacsora követett. 22-kor viszont már 
mindenkinek ágyban kellett lenni.

Beszámoló jelent meg az önvédelmi cso
port működéséről, amelynek létszáma né
hány hét alat I a kezdeti 14-ről 40 főre duzzadt.

A lap beszámolt arról is, hogy novemberben 
igazi ünnep volt a Fiúnevelő Intézetben, hiszen 
az októbertől használt intézeti kápolnába lá
togatott a váci megyéspüspök, Marosi Izidor.
A kápolnát az intézeti fiúk újították föl, ők 
meszelték ki, mázolták az ajtókat, ablakokat és 
a berendezések egy részét is maguk készítették.

2015. december



H o b b i ASZOD! TUKÜR

Magyarországon is hódít a hangerő-tuningolás

HANG? NYOMÁS!
Jómagam azok közé tartozom, akik hangosan szeretnek zenét hallgatni. 
Mióta családom van, és rájuk is tekintettel kell lennem, eme szórakozá
som helyszíne jobbára a gépkocsira korlátozódott, már amikor egyedül 
ülök benne. Szokták is mondani a gyerekeim, apa, halljuk, amikor beka
nyarodsz a sarkon. Pedig ha indulnék egy hangnyomás versenyen -  való
színűleg a gépkocsimba gyárilag szerelt berendezés meg sem mozdítaná 
a mérőműszert.

A hangnyomás verseny, mint az érdekes őriile 
tek többsége Amerikából származik. A lénye 
ge, hogy az autóban elhelyezett gyári vagy épí 
tett eszközökből összeállított hifi berendezés 
által keltett hangnyomást mérik egy adott idő 
tartamig, általában egy percig. Az nyer, akik 
nek a cucca a legtöbb decibelt adja le, amit egy 
speciális, úgynevezett TERM-LAB műszerrel 
mérnek meg.

A magyarországi hangnyomás versenyek 
egyik szervezője az aszódi Válóczi István, aki 
mindmáig imádja a zenét, na meg a hangszó 
rókát. Már gyerekkorában szívesen átépítette 
a gyári berendezéseket, hogy azok még szeb 
ben szóljanak. Amikor pedig megtudta, hogy 
van lehetőség Magyarországon is arra, hogy 
kiderüljön, melyik kocsiban dübörög a leg
hangosabban a zene, nem volt kérdés, hogy 
versenyezzen.

-  Volt olyan időszak, amikor mindent át 
építettem. Ma már nem itt tartok. Szerintem 
egy-egy komolyabb berendezés hangzása úgy 
jó, ahogy kitalálták, ha nem tetszik, akkor in
kább egy másik márkát kell választani. Bizo
nyos hangok az egyiken szebbek, más hangok 
a másikon. Ezt mindenkinek a saját ízlésére 
kell bízni.

István sikeres versenyzőnek bizonyult, 2007- 
ben a Hungaroringen megrendezett bajnoksá

gon az ő autójában mérték a legnagyobb hang
nyomást. Manapság az jelenti számára az igazi 
örömet, ha versenyt rendezhet, ami szigorú 
szabályok és előírások szerint zajlik.

A versenyekre nevezni kell, ami pénzdíjas. 
Persze nem ez a 2.000 Ft jelenti a legnagyobb 
költséget az indulóknak- ez csak a győztesek 
által elnyerhető kupák beszerzési költségeinek 
fedezésére kell -, hanem a berendezés megépí
tése. Ahhoz ugyanis, hogy valaki legalább a 150 
decibelt elérje, minimum 2500-300 W teljesít
ményre van szükség. A versenyzők négy kategó
riában, rutinjuknak és korábbi eredményeiknek 
megfelelő kategóriákban mérhetik össze a tu
dásukat. Eszerint különböztetünk meg kezdő, 
haladó, profi és extrém kategóriát. Utóbbi ese
tében gyakorlatilag nincs megszabva semmi: 
sem a wattok, sem az amperek, de még a mély
nyomók száma sem. Ráadásul itt pótakkumulá
torok beépítése is lehetséges. A verseny -  amely 
rendszerint valamilyen autós kiállítás show 
részeként szolgál -  általában 9-10 órakor indul. 
Ilyenkor gépátvétel történik, a bírák ellenőrzik 
a technológiákat és megtörténik a kategóriákba 
sorolás. Itt a bíráknak különösen figyelniük kell, 
mert sokszor olyan régi erősítők bukkannak elő, 
amik jóval többet tudnak annál, mintami rájuk 
van írva. A maiaknak pont fordítva van: a ráírt 
teljesítményeknek jó, ha a felét tudják.

Az éles küzdelemben a versenyzők ugyanazt 
a demoanyagok kapják, kinek-kinek a legmeg
felelőbb adathordozón, ami lehet pendrive, 
CD stb. Ezt kell megszólaltatni a kocsiba szerelt 
berendezéssel, amire rákötik a mérőműszert, 
és kezdődhet az egy perces mérés. Az autós, ha 
akar, benn maradhat a kocsiban, amivel persze 
a halláskárosodást is kockáztatja. Ez ugyanis 
már 130 decibel környékén bekövetkezhet, ám 
ennél lényegesen nagyobbat szólnak a holmik. 
A jelenlegi magyar bajnok Ladájában 160-nál 
is több decibelt mértek, ami már tényleg csak 
füldugóval viselhető el, bár az indulók egy ré
sze ezt sosem használja.

Beszélgetőtársam az autó fontosságára is 
felhívta a figyelmet. A siker sokszor úgy kez
dődik: végy egy megfelelő kocsit! Általában 
a kisebb gépkocsik a nyerők, ugyanis minél 
kisebb egy autó, annál nagyobb frekvencián 
szól. A legalkalmasabbak az egyterűek, kü
lönösen a Fiat Panda építhető jól, ráadásul a 
lemezei is megfelelő vastagságúak, nem úgy, 
mint a Suzukiké. Bár ezek a versenygépek au
tóként funkcionálnak a legkevésbé, ugyanis 
mindent kiszerelnek belőle, ami rossz irány
ba terelné a hangot. A már említett bajnok 
Ladájában például csak egy sámli van, azon 
ül a versenyző, amikor az ő autójának a pro
dukciója következik. Az extrém kategóriában 
az is megengedett, hogy az illető kibitumen- 
ezze vagy kicsempézze a kocsi alját vagy ol
dalfalát, hogy ezzel akadályozza meg a hang 
elszökését. Erre egyébként öt segítőt is al
kalmazhat a versenyző, akik a „produkció” 
során megtámasztják a gépkocsik különböző 
pontjait. Persze a show része az is, hogy a ko
csi tetejére mindig egy csinos, miniszoknyás 
lány ül fel... De legalább ő képviseli az eszté
tikumot, mert ez a kapott zenei demoanyag- 
ról nemigen mondható el.

A beszélgetést követően egy kis ízelítőt is 
kaptam hangnyomásból. Beültem István Vitá
jába, aminek a hátuljában egy kisebb koncert 
hangosítására is elegendő hangfalsort saccol 
tam. Nem sokat tévedtem, épp egy MikeOldfi- 
eld koncertfelvételbe kóstoltunk bele. Egy idő 
után tényleg az az érzésem támadt, hogy ott 
ülök az első sorokban, és előttem történik a 
varázslat. Ugyanakkor a dobhártyám jelezte, 
nem ekkora hangerőhöz szoktam. Szerencsére 
István megkönyörült rajtam.

Az utánpótlásról feltett kérdésemre István 
azt felelte, mindig vannak újabb és újabb ar
cok, a régiek meg lassan kikopnak. Sokaknál 
éppen a családalapítás vet véget a versenyzés
nek. Érdekes módon a miniszoknyás barátnők 
feleségként már nem viselik el azt, hogy a hét
végék ilyen versenyekkel teljenek. De legalább 
a férjeik nem siketülnek meg idejekorán, és 
még időben meghallják párjuk kéréseit.
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Generációk találkoztak a karácsony jegyében

A SZÉPKORÚAKAT IS KÖSZÜNTÖTTÉK
Generációk találkoztak az aszódi 70-75-80-85 évesek köszöntésén, 
ugyanis a Csengey iskola énekkarának legfiatalabb tagjai adtak műsort a 
szépkorúaknak. A képviselő-testület nevében Sztán István polgármester 
gratulált, és adott át ajándékutalványokat.

Első alkalommal került sor a 70-75-80-85. születésnaposok köszöntésére városunkban. A képvi
selő-testület ez évben döntött arról, hogy karácsony tájékán egy kis ajándékkal lepjék meg váro
sunk kerek évfordulós idősebb polgárait. Az összesen 138 érintettet az Aszódi Evangél ikus Petőfi 
Gimnázium és Kollégium ebédlőjében várták egy kis uzsonnára. A vendégeket Sztán István pol
gármester üdvözölte, aki köszöntőjében elárulta, nem feledkeztek meg a 90 évesekről is, de őket a 
saját otthonukban, illetve az idősek napközi otthonában lepik meg majd.

Az ajándék átadása előtt a Csengey Gusztáv Általános Iskola énekkarának legfiatalabb tag
ja kedveskedtek egy kis műsorral Énok Nagy Levente vezényletével, ezt követően a város első 
embere nyújtotta át az 5.000 Ft értékű Erzsébet utalványt, kicsit szabadkozva, hogy a település 
anyagi helyzete most ennyit engedett meg. Ám, hogy a gesztus számított igazán, azt Geizer Lász- 
lóné fogalmazta meg, amikor odasúgta nekem:

-  Tudja, igazából az fontos, hogy nem feledkeztek meg rólunk. Még soha nem fordult elő, hogy 
ilyenkor ajándékot kapjunk a várostól, de ez most nagyon jólesik!

R . Z .

FONTOS
TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 1 301-6969

Háziorvosok:
dr. Karaynédr. Lóska Izabella 

(+36) 30 452-9674 
dr. Jólesz József 

(+36) 20 593-8628

Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna

(+36) 28 500-025; (+36) 30 6352-608 
dr. Vass Anna 

(+36) 28 500-035

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Szombat: 8.00-12.00 
Vasárnap: 9.30-11.30

Páratlan hétvégén:
Városi Gyógyszertár 

Szabadság tér 2., (+36) 500 015 
Páros hétvégén 

Szent István Patika 
Kondoros tér 49., (+36) 28 400 552

Rendőrjárőr:
(+36) 20 516-5940 

Polgárőrség:
(+36) 70 339-6165 
w w w.aszodpolga rorseg. h u 

Városrendész:
Szabó Imre 
(+36) 30 816-0437

HOGYAN NE HÁLJUNK 
IDŐS KORUNKRA 
CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ...
Szépkorú családtagjaink, ismerőse
ink, szomszédjaink fokozott figyel
met igényelnek jóindulatuk, hiszé
kenységük vagy pusztán a korukból 
adódó figyelmetlenségük miatt.

Információink szerint a Gödöllői Rendőrka
pitányság illetékességi területén nem vesztett 
népszerűségéből a bűnelkövetők körében a hi
székeny, jóindulatú időskorúak kihasználása. 
Jellemző, hogy telefonon keresztül névtelenül 
keresik fel az idős embereket és megpróbálnak 
olyan információkat megtudni, ami alapján 
kiderül, hogy egyedül élnek, nagyon idősek, 
melynek következtében nagyobb eséllyel vál
hatnak bűncselekmény áldozatává.

Az ilyen beszélgetések után - a szükséges in
formációk birtokában - jól megtervezetten újra 
hívják a csalás áldozatául kiszemelt idős sze
mélyt és kisebb-nagyobb összegeket kérnek tő
lük különböző kitalált indokokra hivatkozva.

Kérjük, ha ismeretlen személyek telefonon sze
mélyes információkat (milyen korúak, hányán 
élnek egy háztartásban, van-e családtagjuk, 
sűrűn látogatja-e a családja? stb.) szeretnének 
megtudni, gondolkodás nélkül tagadják meg a 
válaszadást. 1 la rég nem látott rokonnak adják 
ki magukat és pénzbeli segítséget szeretnének 
kérni, akkor mondják meg, hogy nemsokára 
visszahívják Öt telefonon. Ekkor a hivatkozott 
rokonnál ellenőrizzék le, hogy valóban ő telefo
nált-e és segítségre szorul e. Továbbá fordulja
nak bizalommal az ingyenesen hívható 112-es 
központi segélyhívó telefonszámon keresztül a 
Gödöllői Rendőrkapitányság kollégáihoz!

Továbbiakban kérjük, hogy minden idősko
rú ismerősüket, rokonukat tájékoztassák, hogy 
velük ne fordulhasson elő a fentiekhez hasonló 
bűncselekmény.

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA, 
FIGYELJÜNK AZ IDŐSEKRE!

ASZÓDON IS CSALÓK UTAZNAK AZ IDŐSEKRE
Sajnos a sok figyelmeztetés ellenére is be tudják csapni az idős embereket, és ez alól városunk sem kivétel. 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen két olyan történet is elhangzott, amelyeknek aszódi kárvallottjai voltak.

Így például azzal csaptak be egy idős hölgyet a 
csalók, hogy azt mondták, a háziorvostól jöt
tek, hogy megmérjék a vérnyomását, illetve 
ajándékba vitaminokat hoztak. Egy másik csa
pat azzal jutott be idős emberhez, hogy az. ön- 
kormányzat megbízásából érkeztek, felmérni,

hogy milyen segítségre van szüksége. Amikor 
ezek a csalók bejutnak a házba, szinte már nyert 
ügyük van, mert pillanatok alatt el tudják terel 
ni az idős ember figyelmét, hogy hozzájussanak 
a nehezen összekuporgatott értékeihez. Az ön- 
kormányzat felhívja mindenki figyelmét, hogy

lehetőleg ne engedjenek be idegent úgy a házba, 
hogy előtte nem kérnek tőlük igazolványt, illet
ve megbízólevelet. Jelenleg kéményseprő járja a 
várost, hogy elvégezze a megfelelő szolgáltatást. 
Az illető megbízólevéllel rendelkezik, amit a 
Polgármesteri Hivatal jegyzője írt alá.
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HÍREK RÖVIDEN
n Közvetlenül lapunk nyomdába ke
rülése előtt elkészült a Szentkereszt utca 
eddig szilárd burkolattal nem rendelkező 
szakaszának aszfaltozása. A munka to
vább folytatódik, mivel a vízelvezető árok 
megépítése, valamint a tereprendezés hát
ra van.

□  December 10-én egyeztető tárgyalás
ra került sor Vécsey László országgyűlési 
képviselő és Sztán István polgármester 
között. A megbeszélésen többek között 
szóba kerültek városunk településfej
lesztési elképzelései, amelyek megvaló
sításához Sztán István támogatást kért, 
valamint a migránskérdés. Ezzel kapcso 
latban a honatya örömét fejezte ki, hogy 
Aszód is csatlakozott a Fidesz által ke/ 
deményezett aláírásgyűjtéshez. Vécsey 
László a képviselő-testületi ülésen nem 
vett részt, mivel a Legyen az ö n  Szívügye 
Is Alapítványnak az ugyanebben a/ idő 
pontban tartott évértékelő rendezvényére 
volt hivatalos.

□  Karácsonyig minden aszódi család 
postaládájába meg kell érkeznie Aszód 
2016-os naptárának, amely a város jövő 
évi fontosabb eseményeinek időpontjait is 
tartalmazza.

□  Újra világítanak az evangélikus temp
lomhoz vezető lépcsősor kandaláberei. 
Sajnos ezt a lámpasort vandál elemek 
rendre megrongálják, emiatt a városnak 
többször kellett már javíttatnia.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

December 19-20.:
dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938

December 24-25.:
dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

December 26-27.:
d r. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529

December 31 -  január 1.:
dr. Márton János (+36) 30 400 9819

2016. január 2-3.:
dr. Németh Mihály (+36) 30275 4718

PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

ASZÓDI JÁRÁSI HIVATALA

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Kormányablak kialakítása miatt az Aszódi járási Hivatal ide
iglenesen új helyre költözött: Aszódi Javítóintézet, 2170 Aszód, Baross tér 2.

2015 12. 15-től az Aszódi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya ügyfélfogadási 
rendje a fenti címen a következő:
• Hétfő 8.00 -  16.00
. Szerda: 8.00 -  18.00.

Az Okmányiroda szintén a fenti címen, módosult ügyfélfogadási renddel működik:
2015.12.15. -  2016. áprilisig az ügyfélfogadás rendje a következő:
• Sorszámhúzás: minden nap 12 óráig
• Internetes bejelentkezés: 13-15 óráig
• Telefonos/személyes bejelentkezés: 16 órától -  ügyfélfogadási idő végéig.

Az épületben nincs akadálymentesített bejárat, így kérjük kerekesszékes ügyfeleinket, hogy 
az átmeneti időszakban szíveskedjenek a legközelebbi okmányirodához fordulni.

Ez idő alatt folyamatosan működő legközelebbi okmányirodák:

(íödöllői Járási Llivatal Okmányirodái Osztály, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.
. Hétfő: 07.00- 17.00
• Kedd: 08.00 -  18.00
• Szerda: 08.00 -  20.00
. Csütörtök: 08.00- 18.00 
. Péntek: 08.00 -  16.00

I latvani Járási Hivatal Okmányirodái Osztály, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
• I létfő: 7.00 -  17.00 
. Kedd: 8.00 -  12.00 
. Szerda: 7.30 -  17.30
• ( Mitörtök: 8.00 -  18.00
• Péntek: 8.00 -  16.30

Aszódi Járási Hivatal Okmányirodái Osztályának Túrái Kirendeltsége, 2194 Fura, Pe
tőfi Sándor tér 1.
. I létfő: 08.00 -  16.00 
. Kedd: 08.00 -  16.00
• Szerda: 8.00 -  18.00
• ( Csütörtök: 8.00 -16.00 
. Pétek: 8.00-12.00

Kérjük, további információért forduljanak a hivatal munkatársaihoz.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Dr. Bőhm András 
Járási hivatalvezető
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TUDOMÁNY A FIATALOKNAK
2015. november 12-én csütörtökön délután folytatódott az Aszódi Evan
gélikus Petőfi Gimnáziumban a közel másfél évtizedes hagyománnyal 
bíró előadás-sorozat, melynek keretében minden tanévben egy jeles tör
ténész ta rt előadást a 19-20. század egy-egy meghatározó kérdéséről.

Dr. Péterfi Gábor, a sorozat szervezője az ez 
előadást megelőzően felelevenítette, hogy az 
elmúlt 15 évben kik, milyen témában tar
tottak előadást az egyházi középiskolában. 
Az országosan is ismert Dr. Romsics Ignác 
Trianonról szóló előadása jelentette a nyi
tányt, majd a későbbiekben számos törté
nész fordult meg az intézményben. Ezúttal 
Dr. Varga Zsuzsanna, az ELTE egyetemi 
docense volt az iskola vendége, aki „Osz
tályharcos mindennapok vidéken a Ráko- 
si-diktatúrában” címmel tartott előadást 
az érdeklődő diákoknak. Az előadó először 
egy játékra invitálta a bátor jelentkezőket, 
akik egy-egy borítékot kaptak. A levelekben 
különféle büntetésekről értesítették az ötve
nes évek parasztgazdáit eljátszó diákokat, 
így kiderült, hogy egy kuláknak bélyegzett 
gazda a falevelek összesöprésének elmulasz
tása miatt miként kapott sokkal súlyosabb 
pénzbírságot, mint egy szegényparaszt. A 
kuláktalanítás folyamatát érzékeltető beve
zetőt követően az előadó felvázolta a máso

dik világháború utáni mezőgazdaság főbb 
változásait, külön kitérve a kolhozosításra. 
Az előadás végén a diákok kérdéseket tehet
tek fel, majd korabeli képeslapokat, leveleket 
tekinthettek meg.

A 2015-ös őszi előadás különlegessége az 
volt, hogy ettől a tanévtől kezdve a gimná
zium a diákok mellett várja azokat a városi 
polgárokat is, akik érdeklődnek a történelem 
iránt. így a következő előadás is -  melynek

témája az 1848/49-es forradalom lesz -  nyi
tott lesz az érdeklődők számára. Tavasszal 
(április 14-én) Dr. Hermann Róbert hadtör
ténész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke 
tart majd előadást az iskola dísztermében.

ÜNNEPRE KÉSZÜL A UÁROS

2016. január 23-án 15 órakor az 
Aszódi Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium tornacsarnokában ke
rül sor az Aszód várossá nyilvání
tásának 25. évfordulója alkalmá
ból rendezendő ünnepségre.

Poszterek széles választékban,
kedvező áron azonnal elvihető
Díszlécek külső-belső
Baumit termékek
flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat

Szerszámok
Vékony-vastag lázárok
Hőszigetelési rendszer
Dulux, Supralux színes beltéri festék

AJANDEK
UTALVÁNY
vásárlási lehetőség

É
ÜJ SZOLGÁLTATÁS!

Igény szerint 
HELYSZÍNI

ASZOD
LAKÓTELEPI FESTÉK-TAPÉTA ÜZLET

Öntapadós tapéták, falmatricák 
Sima és habosított mintás és VLIES, 
fűrészporos tapéták készleten és 
rendelésre
Bordűr csíkok különböző 
szélességekben

Kellemes Karácsonyt 
és Boldog Új Évet 

kívánunk!

Elérhetőség: (+36) 70 423 8290 
Hétfő-Péntek: 06-17 Szombat: 06-12

A jelenlévők a Himnusz és Európai Unió 
Himnuszának cléneklését követően Aszódról 
láthatnak egy összefoglaló filmet, majd ün
nepi műsor következik, amelyben városunk 
minden korosztálya az óvodásoktól egészen 
a nyugdíjasokig képviselteti magát. Ezt kö
vetően ünnepi beszédekre kerül sor. Sztán Ist
ván polgámesteri a pulpitusnál Dietmar Fieg- 
ler, Obemburg polgármestere, Tóth András, 
Nyárádszereda első embere és Anton Ardele- 
an, Tótmogyorós polgármestere követi.

Az ünnepség keretében belül kerül sor az 
Aszód, szerellek! címmel meghirdetett rajzpá
lyázat ered mei lylii rdetésére, majd dijak átadá
sára kerül sor. Az ünnepséget a Podmaniczky 
Alapfokú Művészeti Iskola szimfonikus zene
karának műsora, illet vea Szózat zárja.

Mivel a rendezvényekkel kapcsolatos 
előírások jelentősen szigorodtak, a torna- 
csarnok csupán 500 személyt fogadhat be. 
Aszód Város Önkormányzata ezúton kér 
megértési az aszódi polgároktól azért, hogy 
az ünnepségen csupán korlátozott létszám
ban lehet részt venni. Az. eseményről a Gal
ga Televízió felvételt készít, amely nemcsak 
a televízió adásidejében, hanem a Galga 
TV Facebook , illetve Youtube oldalán is 
látható lesz majd.
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Elkészült az idei mérleg

FELEMÁS ÉUET ZÁRT AZ ASZÓD FC
A bajnokságok befejeződtek, a hálók lekerültek a kapukról, a labdák a 
szertárban pihennek. Az év vége a számvetés és a következő év megter
vezésének az ideje az Aszódi Futball Clubnál is.

Létesítményünk tovább fejlődött, átadásra ke 
rült a 2x80 fős, ülőszékes mobil lelátó. A nyári 
kitartó hőség ellenére a centerpályánk és az új 
füves edzőpályánk gyepfelületét sikerült meg 
őriznünk, hiszen két kútból két nagyteljesít 
ményű szivattyúval folyamatosan öntöztük a 
pályákat. Az ősz közeledtével új, nagyteljesít 
ményű, fémhalogén lámpatesteket szereltünk 
fel a régiek helyére, jobb megvilágítást biztosi 
tottunk a villanyfényes edzésekhez.

A tavaszi szezon végén felnőtt csapatunk az. 
előkelő negyedik helyen végzett, igaz. elsősor
ban a 2014 őszén összegyűjtött pontok miatt. 
Az idei ősz is meglehetősen gyengén sikerült, 
hiszen hat győzelemmel, egy döntetlennel és 
nyolc vereséggel, 19 ponttal al l .  helyen várjuk 
a jobb tavaszi folytatást. A felemás képhez az. is 
hozzá tartozik, hogy az ősz legjobb mérkőzé 
sén éppen a listavezető Vác-Deákvár egy üt te 
sét győztük le itthon 4-1-re.

Utánpótlás csapatainknál az új versenykiírás 
miatt átrendeződtek a korosztályok, hiszen U10 
és U19 korosztályban kellett csapatokat indíta 
nunk. A nyár folyamán edző cserék is történtek.

Kvaka Zsolt külföldi munkavállalása miatt az 
U19 csapatot Pintér Miklós vette át, majd az 
U16 vezetőedzője Pálfi István családi okok mi
att köszönt el, helyette Kovács Erik Balázs fog
lalkozik e korosztállyal. Mindkét távozó szak
embernek ezúton is köszönöm munkáját.

Az U19 csapatunk alaposan beleerősített, 
hiszen az őszt csoportjában az előkelő 2-3. he
lyen zárta, holtversenyben Galgahévíz hason
ló korosztályú együttesével. U16 csapatunk 
nehezen kezdte az őszt és egyelőre a jó eredmé
nyekkel is adósok maradtak. A Bozsik-prog- 
ramban szereplő korosztályok (U7, U9, Ull, 
U13) végigdolgozták az őszt becsülettel, és 
helytálltak a versenyeken.

A tavaszra vonatkozóan felnőtt csapatunk 
részére az első hat közé kerülés a cél, a téli szü
netben ennek megfelelően szeretnénk a keretet 
megerősíteni. Utánpótlás csapataink részére új 
tervünk, egy egységes, egymásra épülő edzés
terv, edzésrendszer bevezetése. Az anyag kidol
gozására sikerült megnyernem Késedi Gábor 
„A” licenszes edzőt, aki a magyar labdarúgó 
válogatott stábjában dolgozik, és nem mellesleg

felnőtt csapatunkat erősíti. Május végén minden 
korosztályban az edzéstervben előírt feladatok
ból bemutató, vizsgaedzés kerül majd megren
dezése, ahol a gyerekek az évközben tanultakból 
szülők, edzői kar és igény esetén az Újpest FC 
utánpótlás edzői előtt adnak majd számot a 
tanultakból. A rendszer bevezetésétől az után
pótlás-nevelés színvonalának további javulását 
várom. Ennek érdekében egy rövid téli pihenőt 
leszámítva már január elejétől indulnak a torna
termi edzések, míg felnőtt csapatunk a megyei 
futsal bajnokságban alakítja majd formáját.

Az MLSZ elfogadta az új TAO évadra vonat
kozó pályázatunkat. Ez alapján eredményjel
ző-időmérő berendezés beszerzését tervezzük, 
új gépre cseréljük az idők folyamán alaposan 
elhasznált fűnyíró traktorunkat, új fűkaszát és 
öntöző szivattyút szeretnénk vásárolni. Bízom 
benne, minden tervünk sikerülni fog 2016-ban.

Külön szeretném megköszönni önkormány
zatunk támogatását, továbbá mindenki se
gítségét, aki bármiben és bármivel segítette a 
klub munkáját, hiszen nélkülük nem tudnánk 
a megkezdett munkát továbbvinni.

Szeretnék mindenkit arra biztatni, tavasszal 
jöjjenek el a hazai mérkőzéseinkre, szurkolja
nak és buzdítsák csapatainknak. Meglátják, 
megérdemlik a támogatást!

Áldott karácsonyt kívánok minden kedves 
szurkolónknak!

Kovács Tamás 
Aszód FC elnök

Kellemes Karácsonyt
és

sikerekben gazdag, 
boldog új évet kíván 

minden kedves 
Olvasójának

az Aszódi Tükör 
Szerkesztősége

Állatorvosi Rendelő és Patika

M E G N Y I T O T T U N K !
Állandó akciókkal és kedvezményes árakkal várjuk!

A s z ó d , K o s s u th  L. u . 4 . 

Tel.: 06 30

tartás:

tfflP

Rendelő:
Hétfő-Péntek: de. 10.00-12.00. 

du. 17.30-19.00

Patika:
Hétfő-Péntek: 9.00-19.00 

Szombat: 8.00-13.00
Hétvégi ügyelet: Szo-V:10.00-19.00 

Gödöllő. Faiskola u. 2. Tel.: 06 20 943-9898
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REJTVÉNY
„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan 
őrizzük meg, hogy...”
(JózsefAttila: József Attila c. verséből részlet)

Vízszintes: 1. A verssor folytatása 13. Szófaj 14. Egyik kereskedelmi 
tévécsatorna (. .. Klub) 15. Német diszkontáruház-lánc 16. Minden ellen

téte 18. Oroszországi folyó 19. Néma Dani! 20. Páros szán! 21. Becézett 

lámás 24. lód 25. AE 26. Amper 27. Televízió 28. Tudás 30. Olasz autójel 

31. Lombkoronás növény 32. Kettős betű 3-5. Élőlény 37. Kutat 39. Dolgo

zó szoba 40. Névelő 41. Táncos mulatság 43. Személyes névmás 44. Szén 
45. Éjfélig tart 47. Gramm 48. Magas társadalmi réteg 50. Kettős betű 

51. Kanna darab! 52. Ver 54. Ilyen orr is van 56. Jász-Nagykun-Szolnok 
röv. 58. Becézett Ibolya 60. Szaglószerv

Függőleges: 1. Egyik Kifolyónk 2. Helyeslő szó 3. Szintén nem 4. Félsz! 
5. Három tagú 6. Vatta darab! 7. Elek! 8. Egye! 9. Becézett Gabriel

la 10. Vissza: kettős betű 11. Miskolci rock zenekar 12. Kilenc, angolul 
17. Magyar televízió 18. Oxigén 22. Méhek termelik 23. Szintén 27. Du

nántúli város 29. Lakat 30. Becézett Ildikó 31. Szappan márka 32. Satöbbi 
röv. 34. Loretta becézve 35. Ankara határai! 36. Tanuló vezető 37. Méter 

38. Amper 39. Beteg, angolul 42. Ábel azonos hangzói 44. Tartalék játékos 
45. A verssor befejező része, zárt betű: D 46. Női név 47. Keményen dol

gozik 49. Vissza: kiscsibe 50. CZRR 53. Idő jele a fizikában 55. Rengeteg 

57. Esz! 58. Bikini darab! 59. Házba! 61. Nitrogén 62. Spanyol autójel

-  fné -

Novemberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „A halott igének szavából” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Varga Józsefné (Határ út 

13.) és Műller Anikó (Podmaniczky utca 37.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2016. január 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postací
mére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

Megérkeztek az oltóanyagok

ÚJRA JÖHET AZ INFLUENZA
Megérkeztek a most következő influenza szezonban várható influ
enza vírusok elleni védőoltások: 3 évesnél fiatalabb gyermekeknek 
Vaxigrip, felnőtteknek 3Fluart vakcina -  a 16  évesnél fiatalabbak ol
tásával kapcsolatban keressék gyermekorvosukat!

Kiknek ajánlott elsősorban? • tartósan szalicilál kezelt gyermekek és
• krónikus légzőszervi betegségben serdülők

szenvedők • m i nden 60 év felet t i
• súlyos elhízás, vagy izomdisztrófia miatt 

csökkent légzésfunkciójúak
• szív- és érrendszeri betegségekben szén-

Különösen ajánlott oltani
• egészségügyi dolgozók
• ápolást-gondozást nyújtó szociális intéz-védők (kivéve a kezelt hi pertóniásokat)

• immunhiányos állapotokban szenvedők mérn ek dolgozói
• krónikus máj- és vesebetegek • sertés-baromfi telepek, feldolgozók
• anyagcsre-betegségben szenvedők (cu- dolgozói

korbaj, pajzsmirigybetegség) 
• várandós nők Javasolt az időpont-egyeztetés háziorvosuk-
• nők, akik gyermekvállalást terveznek az kai.

influenza szezon idején dr. Jólesz József háziorvos
címzetes főorvos
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