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A 2006-os önkormányzati választásokhoz hasonlóan ismét szoros versenyben dőlt el a polgármesteri tisztség sorsa. Sztán István, Aszód
korábbi polgármestere 1170 szavazatot, míg kihívója, a FIDESZ-KDNP
színekben induló Asztalos Tamás 1134 voksot kapott. A korábbi képviselő-testületből öten kerültek be, mellettük két Fidesz-KDNP-s és egy független képviselő-jelölt alkotja az új képviselő-testületet.

Asztalos Tamás 34 szavazattal maradt alul

TOVÁBBRA IS SZTÁN ISTVÁN
VEZETHETI ASZÓDOT
Tamást (1126, FIDESZ-KDNP) és a szintén
függetlenként induló Kovács Tamást (1114).
1074 voksot kapott Rigó Lászlóné (független), 1043-at pedig az újonc Rizsák Krisztián (független). Buzás János (független) 990
szavazatot könyvelhetett el, megelőzve a FIDESZ-KDNP két jelöltjét, Kerényi Normant
(834) és Urbán Lászlót (756). Az előző képviselő-testület tagjai közül nem jutott be a
mostani grémiumba dr. Leitl Norbert (711),
Szovics Pál (649) és Gál Gyula (640).
R.Z.

Fotó: Rácz Zoltán

Aszód városában a névjegyzékben szereplő
4.987 választópolgár közül 2.370-en mentek
el szavazni. A polgármesterekre leadott szavazólapok közül 2.306 volt érvényes. A hat
szavazókör közül négyben Sztán István diadalmaskodott, kettőben pedig Asztalos
Tamás. Utóbbi jelölt a 3-as számú – vagyis
ahol lakik – és a 6-os számú szavazókörben
szerzett ellenfelénél több szavazatot.
A képviselő-jelöltekre leadott szavazólapok közül 2.336 bizonyult érvényesnek.
A legtöbb szavazatot ezúttal is Koncz István
(független) kapta (1170), megelőzve Asztalos
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Választási körkép

VERSEGTŐL TURÁIG

Aszód térségét tekintve öt településen változott a polgármester személye.
Versegen – ahol négyen is versenybe szálltak
– dr. Rácz Jánost a független jelöltként indult
Józsa Csaba váltotta. Kartalon 19 szavazattal
szerzett többet a független Némethné dr. Keresztes Katalin, mint a korábbi polgármester
Tóth Ilkó Mihály. Váltás történt Galgamácsa
élén is. Itt nyolc jelölt pályázott a polgármesteri tisztségre. A falu lakói Ecker Tamás független jelöltnek szavaztak bizalmat, A vártnál
jóval szorosabb küzdelmet hozott a négy ikladi, függetlenként induló polgármesterjelölt
csatája. A toronymagasan esélyesnek tartott
Madarász István mindössze nyolc szavazattal előzte meg Klenk Zoltánt. Domonyban
ugyancsak négy aspiránsa volt a polgármesteri címnek, de elmaradt a meglepetés, továbbra
is Tantó Csaba vezetheti a falut. Bagon a régi
polgármester, Jamrik László (független) legyőzte Tóth Gábort, a Fidesz-KDNP jelöltjét,
ráadásul meggyőző fölénnyel. Hévizgyörkön
viszont éppen a Fidesz-KDNP jelöltje, Bazan
Tibor diadalmaskodott a korábbi polgármester, Tóth Tibor fölött. Itt hárman versengtek,
mivel a 2006-2010 közötti időszak polgármestere, Bobál István is ringbe szállt. Galgahévízen a négy induló közül Vanó András fölényes
győzelmet aratott kihívói felett, így továbbra is
ő maradt a falu élén.
Turán hiába indította a Fidesz a helyi labdarúgó klub elnökét, Horák Máriát a független Szendrei Ferenc ellenében. Utóbbi
ugyanis a szavazatok 76,14% -át gyűjtötte
be, így továbbra is ő a polgármester.
A megyei listára leadott szavazatok alapján Pest Megye Közgyűlésébe a Fidesz-KDNP 23, a Jobbik 8, az MSZP 5, a DK 4, míg
az LMP 3 képviselőt delegálhat.
R.Z.
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Interjú

Egészségügy

Beszélgetés Sztán Istvánnal, városunk régi-új polgármesterével

Alapellátási orvosi ügyelet: szorosabb együttműködés az OMSZ-szel

SOKAN AKARNAK VELÜK IDŐT SPÓROLNI

„TOVÁBBRA SEM ÍGÉREK OLYAT,
AMIT NEM LEHET VÉGREHAJTANI”

Beszámolt a képviselő- testületnek a tavalyi esztendőben végzett munkájáról a környék öt településén – beleértve Aszódot is – az alapellátási
orvosi ügyelet ellátó Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. A hozzájuk forduló
betegek 65 % át az orvosi rendelőben látták el, 35% -ukat otthonukban,
illetve – minimális százalékukat – közterületen.

Amíg a környező települések némelyikén már folyik az átadás-átvétel, az
aszódi Polgámesteri Hivatalban erre nincs szükség, a választáson elért
eredményének köszönhetően továbbra is Sztán István polgármester
vezeti tovább a várost. Természetesen a szavazás eredménye településünkön is eredményezhet változást. Többek között erről is kérdeztük a
város régi-új első emberét.
Polgármester úr, hogyan kezdődött a hete?
Úgy, mint máskor, fél hét után beérkeztem
a hivatalba. De az igazság az, hogy annyiban
mégiscsak más volt, hogy le sem feküdtem. Fél
ötkor értem haza, mivel a csapatommal megvártuk a 3-as számú szavazókörzet eredményét, ami három óra után érkezett be. De úgysem tudtam volna aludni, nagyon izgultunk,
hiszen nagy volt a tét. Rövid regenerálódásra
volt tehát csak időm.
Szorosnak mondható eredmény született…
Ez igaz. De egy futószám esetében is az a világbajnok, aki a legjobb időt éri el, az akár csak
egy ezreddel lemaradó sportolót csak ezüstérmesnek hívják.
Mit szólt a hatos számú szavazókörben elért
eredményéhez?
Meg kell mondjam, számomra érthetetlen,
hogy a vetélytársam miért ott érte el a legjobb
eredményét. Hiszen ott az utóbbi időben azon
a területen jelentős fejlesztéseket hajtottunk
végre. Nyilván végiggondolom majd, hogy mit
rontottam el, min kell esetleg változtatnom.
Hogyan vélekedik a lezajlott választási kampányról?
A sajátomról kívánok beszélni. Úgy gondolom, hogy a csapatommal tisztességes kampányt folytattunk, és egyetlen szóval sem
becsméreltük az ellenfeleinket. Jelöltként nem
kívántam reagálni a nekem címzett mondatokra, még úgy sem, hogy tudtam, ezzel esetleg voksokat veszíthetek, veszíthetünk. Természetesen tanulságos volt arról olvasni, mit
kifogásoltak, milyen rossz tulajdonságaimat
sorolták fel. Ám abból indultam ki, hogy a
kampány lezajlik, nekünk meg hétfőtől akár
tetszik, akár nem, együtt kell dolgoznunk a város érdekében. Fontos megjegyeznem, hogy én
minden aszódi polgár polgármestere kívánok
lenni, azoké is, akik nem engem támogattak. A
célunk, a vágyunk közös: egy még jobb, még
élhetőbb várossá fejleszteni településünket.

Azt is tudni kell, hogy nem tervezek a beosztottaim között „tisztogatást”, noha közülük
néhányan a köztisztviselői esküjükhöz méltatlan módon viselkedtek ebben az időszakban.
Akik ismernek, tudják, hogy a bosszúállás
nem az én műfajom. Még azokat is igyekeztem
álláshoz juttatni, akik közben a kampány során az ellenfélnek segítettek.
Nyilván Ön is tanulmányozta az ellenfél
programját. Mutatkozott egyezés az Ön elképzeléseivel?
Aki elolvasta mindkét oldal programját, láthatta, hogy vannak átfedések. Éppen ezért
bízok abban, hogy a másik oldalról bekerült
képviselőtársaim együtt fognak működni velünk a város érdekében.
Milyen fejlesztések várhatók?
Továbbra sem ígérek olyat, amit nem lehet végrehajtani. Az előző négy év terveit maradéktalanul
végrehajtottuk. A most következő ötéves ciklusra
kész, reális terveink vannak. Bizonyos fejlesztések esetében az előkészítő munkák is megtörténtek már. Ilyenek az intézményeink energetikai
korszerűsítése, új járdák és kerékpárút építése.
Ezekről egyeztettünk a VEKOP-program lebonyolításáért felelős Pest Megye Önkormányzatával. A pályázatok önrésze rendelkezésünkre áll.
Azt azonban el kell mondjam, hogy bizonyos fejlesztések esetében hosszú menetre lehet számítani. A nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokra gondolok, vagyis a kastélyra, és a laktanyára.
Csak annyit tudok ígérni, hogy folyamatosan
bombázzuk az illetékeseket, hogy Aszód javára
elmozdulás történjen ezen a téren. Ugrásra készen állunk olyan pályázatok esetében is, amelyekről még nem tudunk, de menet közben egyszer csak megjelennek.
A kampány időszakában Lázár János miniszter úr arról beszélt az egyik kereskedelmi tévében, hogy a munkahelyteremtő pályázatokat fogják tudni támogatni. Hogyan
tud erre Aszód felkészülni?

2014. október

ASZÓDI TÜKÖR

Városunk ezen a téren sajnos nem a legjobb
feltételekkel rendelkezik, hiszen nincs olyan
földterületünk, amit ipari területként lehetne
hasznosítani. Emiatt egyelőre újabb cégeket
sem tudunk letelepíteni Két lehetőségünk van.
Az egyik, hogy a jelenlegi iparterület rehabilitációjával mégiscsak területet tudunk nyerni,
és akkor egy-két céget be tudunk még fogadni.
A másik lehetőség a laktanya. Ha a kormány
figyelembe veszi az általunk tett javaslatot, akkor ott kialakulhat egy újabb vállalkozói övezet. Minden követ meg fogok mozgatni, hogy
ezt az esélyt megkaphassuk.
Járási székhely polgármestereként, illetve
társulási elnökként nyilván figyelemmel kísérte a többi település választási eredményeit. Mit szól a változásokhoz?
Társulási elnökként nekem az a feladatom,
hogy a partner önkormányzatok polgármestereivel együtt működjek. Természetesen
tudomásul veszem, hogy voltak települések,
amelyek lakói változást akartak. Az elkövetkezendő időszakban megtörténnek az egyeztetések a további együttműködés zavartalan
biztosítása érdekében. A már említett VEKOP-program esetében is rengeteg közös szálunk van. Fontos, hogy a program részleteit az
új polgármesterek mielőbb megismerjék.
Mikorra fog megalakulni a város új képviselő-testülete?
Mire az Aszódi Tükör megjelenik, addigra
bizonyosan megalakul, hiszen a törvény értelmében erre és az eskü letételére a választást
követően 15 nap áll a rendelkezésünkre. Az
alakuló ülésen a bizottságokra, a bizottsági
elnökök és az alpolgármester személyére is javaslatot fogok tenni. Erről a következő számban olvashatnak az aszódiak.
Köszönöm a beszélgetést. Önnek és az új
képviselő-testületnek jó munkát kívánok!
R. Z.

A segítségre szorulók közel 15 %-a kórházi ellátásra is szorult. Az ügyelet egyik nagy gondja,
hogy sokan a háziorvosi rendelés 24 órás meghosszabbításának gondolják, krónikus betegségekkel jelentkeznek be, és időt rabolnak azoktól,
akik ténylegesen sürgősségi ellátásra szorulnak.
A beszámolóból az is kiderült, egy ideje az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserközpont fogadja a segélykérő hívásokat.
Az alapellátási ügyeletet biztosító társaság jelenleg 7 megyében 20 ügyeleti központból 103
település több, mint 550 ezer lakoson igyekszik
baj esetén segíteni. 2013-ban összesen 62.027
ügyeleti ellátás történt a hozzájuk tartozó térségben. Aszódon és a városhoz csatlakozott négy
településen – Ikladon, Domonyban, Versegen
és Kartalon – 1951 esetben kellett segíteniük.
A számot, és a lakosság lélekszámát tekintve ez
százalékosan csaknem azonos az országos átlaggal. A létszámba minden korosztály beletartozik, ugyanis semmi nem indokolja, hogy külön
szervezzenek gyermek- illetve felnőttellátást.
Aszódon 685-en, Kartalon 555-en kérték a segítségüket. Érdekesség, hogy nemcsak az idősebb
korosztályra volt jellemző az ügyeleti aktivitás,
hanem a 20-29 év közöttieké is.
Az ügyeleten személyesen jelentkezőket az
ügyelet rendelőjében látják el a munkatársak. A

telefonon jelentkezők hívását immáron az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes irányítócsoportjának kiképzett mentésirányítói fogadják,
és az elmondottak alapján, valamint egy speciális
protokoll alapján döntenek a feladat megfelelő
progresszivitási szintű szolgáltatónak történő átadásáról. Így lehetőségük van közvetlenül a megfelelő szintű mentőegység riasztására is.
A kórházi ellátásra szorulókat a hatvani Albert
Schweitzer Kórházba szállítja a mentő, de speciális esetekben – ilyen például a szívinfarktus vagy
szélütés – lehetőség van arra, hogy a beteg az
ezekre a területekre szakosodott centrumok valamelyikébe kerüljön. Sajnos Aszódon továbbra
sem állomásozik rohammentő, azt továbbra is
Gödöllőről kell igényelni.
A beszámolót készítő és a testületi ülésen is
jelen lévő dr. Jancsó Zoltán szakmai vezető elmondta, hogy az utóbbi esztendőkben jelentős
fejlesztést hajtottak végre a műszerezettséget

AZ ASZÓD VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY
TÁJÉKOZTATÓJA
Az Aszód Városért Alapítvány
2014. október 9-én megtartott
kuratóriumi ülésén az 1%-ra beérkezett pályázatok elbírálásánál az alábbi eredmény született:
1. Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
2. Aszódi Hagyományőrző Csoport
3. Cukorbetegek Egyesülete
4. Római Katolikus Egyházközség
5. Aszód Városi Óvoda Szivárvány

20 e Ft
20 e Ft
20 e Ft
20 e Ft
25 e Ft

Gratulálunk a nyertes pályázatok készítőinek!
Pála Sándorné
Kuratóriumi elnök
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tekintve. A legkorszerűbb, megbízható, főként
amerikai gyártmányú mobil eszközök állnak
rendelkezésükre. A személyi állományukat tekintve pedig úgy látja, tapasztalt, elhivatott orvosok látják el a szolgálatot, akiket rendszeresen
továbbképzésre küldenek, munkájukat pedig
rendszeresen ellenőrzik. A tavalyi esztendőben – de korábban sem – egyetlen panasz vagy
bejelentés nem érkezett a munkájukkal kapcsolatban. Ez egyben válasz volt arra a képviselői
kérdésre, amely azt firtatta, hányszor „tagadták
meg” a beteg otthonához való kiszállást. Ezzel
kapcsolatban a szakmai vezető megemlítette azt
a problémát, hogy sokan úgy gondolják, az orvosi ügyelet a legalkalmasabb arra, hogy elkerüljék
a háziorvosi rendelőben való várakozást. Számos
esetben előfordul, hogy két-három hetes, krónikus panaszokkal fordulnak hozzájuk, ráadásul
mindezt úgy adva elő, hogy mindenképpen az
otthonukban várnak segítséget. (A statisztika
szerint az öt településen a háznál történő ellátás
száma 3 %-kal meghaladja az országos átlagot.)
Mindez időt rabló, és azoktól veszik el a segítségnyújtás lehetőségét, akik valóban rászorulnának.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a beszámolót és további sikeres, lelkiismeretes
szolgálatot kívánt az alapellátási orvosi ügyeletet
végző munkatársaknak.
R. Z.
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Közéleti portré

Iskolai élet

A KUTATÓK NAPJA
A PETŐFI GIMNÁZIUMBAN

dr. Bodó Zsolt Aszód idei díszpolgára

„AZÉRT LETTEM ORVOS, MERT
SEGÍTENI AKARTAM MÁSOKON”

Az országos hírű Kutatók Éjszakája alkalmából mi, a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 12. C osztályos tanulói
először szerveztünk saját kísérletbörzét. Fizikai, kémiai és biológia kísérleteket is bemutattunk. A különleges alkalomra meghívtuk a Csengey
Gusztáv Általános Iskola felső tagozatos diákjait is. Nagy szeretettel
készültünk és vártuk őket, így örömmel olvastuk leveleiket, élménybeszámolóikat. Néhány idézet ezek közül:

A betegek közül sokan azt mondják, ő a legkedélyesebb az aszódi orvosok között. Személyisége, humora rendre megnyugtatja őket, ami
nagyon fontos egy magát kiszolgáltatottnak érző embernek. Szabadidejében – amiből nyugdíjasként is mindig kevés van – szívesen horgászik, télen pedig síelni indul. Dr. Bodó Zsolt belgyógyász, az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet nyugalmazott főorvosa munkásságát
a Szent István-napi ünnepség alkalmából a képviselő-testület Aszód
Város Díszpolgára címmel ismerte el.
A fiatal Bodó Zsolt viszonylag korán eljegyezte
magát az egészségüggyel: 14 évesen, diákként
a nyári szünetben betegszállító volt a miskolci
megyei kórház belgyógyászatán. Aztán ebben
a városban járt gimnáziumba, és végül az orvosi pálya mellett döntött.
– A szüleim pedagógusok, nyelvtanárok voltak – meséli beszélgetőtársam. – Sajnos korán
elváltak, így hét éves koromban elváltak, én meg
ingáztam Sárospatak és Miskolc között. Édesanyámnál maradtam, aki Miskolcon lakott.
Érdekes módon nem akartak lebeszélni a tanári
pályáról, de rábeszélni sem. Saját döntésem volt,
hogy az orvosi egyetemre jelentkezek. Igaz, azt
is tudom, ezzel édesanyámnak nagy örömet
okoztam, az ő álma valósult meg ezzel.
Miskolc után így Szeged következett, ahol a
boldog, de nehéz évek nemcsak a diplomát hozták meg, hanem a szerelmet is. dr. Bodó Zsolt
még az egyetemi évek alatt házasodott össze
feleségével, dr. Vass Annával. A fiatal házaspár
ezt követően előbb Szikszóra, majd Mezőtúrra
került, ahol mindkettőjüknek jutott állás.
– Nehéz évek voltak – emlékezik vissza a
főorvos. – Kórházban dolgoztam, rengeteg
munka volt. Ahogy mondani szokás, bedobtak
bennünket a mélyvízbe. Hat évet töltöttünk ott,
ezalatt megszereztük a szakvizsgát. Hagytak
bennünket gyógyítani, ami óriási felelősséggel
járt. Volt olyan év, amikor fél évig folyamatosan
ügyeltem, a másik felében meg felváltva ketten.
Úgyhogy azt mondtam, bárhová is kerülök,
nagy meglepetés már nem fog érni.
Emlékszem, egyszer operáltak egy nőbeteget,
aki a szülés után nagyon vérzett. A főorvos –
aki hetente kétszer elutazott haza Szolnokra –
éppen távol volt. A tapasztaltabb kollégák sem
tudták, mi lehet az erős vérzés oka. Meghatároztuk a vércsoportját, és túlnyomással igyekeztünk visszapótolni neki a vért. Egyszer csak azt
vettem észre, a kollégák szépen otthagytak vele
engem meg egy fél éves tapasztalattal bíró nőgyógyászt. Azt mondtam magamban, nem hal-

hat meg egy nő csak azért, mert szült. Úgyhogy
folyamatosan pótoltuk a vért, és minden ilyen
esetben adható gyógyszert beadattam. Aztán
egyszer csak csillapodott, majd elállt a vérzése.
Később kiderült, egy rendkívül ritka betegségben szenved. De túlélte a hölgy, mi pedig rendkívüli jutalomban részesültünk. Egy biztos: a
kórházban mindent meg lehetett tanulni.
A család jól érezte magát Mezőtúron, aztán
mégis úgy alakult, hogy Aszódra költöztek.
Bodó doktor egy évig a rendelőintézetben
úgynevezett sávbelgyógyászként dolgozott,
ami azt jelentette, hogy mindennap két körzetben végzett felülvizsgálatot, ezt követően
kezdhetett rendelni.
– Szerencsére nagy rutinnal bíró csodálatos
asszisztensnőt örököltem Homoki Istvánné
Eta személyében, aki nagy-nagy segítségemre
volt. Sokszor – amikor végre öt óra körül végeztünk – hóna alá vette az adminisztrációt, hogy
otthon befejezze, és reggelre naprakész legyen.
Azóta is tartom velük a kapcsolatot. Eta nyugdíjazása után több asszisztensnővel dolgoztam,
mindannyian kiváló segítők voltak.
A megbízotti jogviszony egy évig tartott,
ezt követően Bodó doktort kinevezték intézményvezetőnek. 28 évig volt a rendelőintézet
igazgatója, belgyógyásza, évekig üzemorvosa
a Ferromechanikának és a PÁÉV-nek. Egy idő
után pedig már nem csak a rendelőintézetet
vezette, hanem az akkor még nagyközségként
szereplő Aszód közéletében is szerepet vállalt,
mint tanácstag. Igaz, az orvosi munkája miatt nagyon sokat hiányzott a tanácsülésekről.
Két alkalommal finoman invitálták, hogy
lépjen be a pártba. A rendelésekre hivatkozva
megúszta a beszervezést. Később önkormányzati képviselőnek választották, majd rövid ideig alpolgármesteri posztot is betöltött.
– Megvolt a közszereplésemnek a praktikus
oka. Úgy éreztem, hogy illik az egészségügyet
és a rendelőintézetet képviselni. Talán sokan
emlékeznek arra, az SZTK önhibáján kívül
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milyen nehéz helyzetekbe került. Ilyenkor jól
jött a lobbizás, és az önkormányzat segítsége.
Egyébként a szociális bizottságban betöltött
szerepem testhez álló feladat volt.
A sok munka utáni kikapcsolódást Bodó
főorvosnak a horgászat jelenti. Mint meséli,
már Szegeden kacérkodott a gondolattal, aztán Mezőtúron elkezdett hódolni ennek szenvedélynek. Amikor pedig idekerült Aszódra,
és megismerkedett dr. Asztalos Istvánnal, hamar horgásztársak lettek.
– Az egyik közös horgászásunkra a mai napig
emlékszem. November volt már, és az egyik nap
megbeszéltük, hogy másnap hajnali háromkor
indulunk Adácsra. Igen ám, de alaposan elromlott az idő, szinte téliessé vált. Biztos, ami biztos,
felmentem Pistáékhoz, hogy megyünk-e. Persze, ilyenkor kapnak legjobban a halak – jött a
válasz. Esett az eső, és olyan cudar hideg idő
volt, hogy a prémes télikabát alatt fáztam. Még
a horgot is nehezen lehetett bedobni. Gyönyörű
ezüst kárászokat fogtunk. Évekkel később Asztalos Pista felidézte ezt az alkalmat. Elmondta,
az járt a fejében, hogy aki ilyen pocsék időben
képes volt elmenni vele, abból horgász lesz.
Bodó főorvos és felesége házasságából két fiú
született. Csak az idősebbik lett orvos, bár először
ódzkodott tőle, gyermekként ugyanis megtapasztalta, mennyi lemondással jár ez a hivatás. Aztán
mégiscsak emellett döntött. Végül gyermekorvos
lett, és most együtt praktizál az édesanyjával.
A kisebbik fiú szintén kacérkodott a gondolattal,
de végül a közgazdaságot választotta.
A főorvos úr időközben nyugdíjba ment,
ám a mai napig rendel, most éppen egy kis
körzetben, amit mindig is szeretett volna.
Mint mondja, annak idején azért választotta
a pályát, mert segíteni akart a betegeken. És
mindmáig ez vezérli: segíteni másokon, enyhíteni a szenvedést. A jövőre is van terve: ha már
nem praktizál, a nyelvtudását szeretné tökéletesíteni. Ha már a szülei nyelvtanárok voltak…
R. Z.

Forrás: Petőfi Gimnázium
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„Elsőként a tűztornádó nevű kísérletet mutatták be, amit egy igazi élmény volt látni. A
látvány – mikor a kukában forgó kis láng, ami
hirtelen hatalmas „tornádóvá” vált – felejthetetlen élmény. De ami mégis legjobban tetszett, az
az volt, mikor felgyulladt a kezünk (szó szerint),
és nem fájt. De arra sem gondoltam volna soha,
hogy a saját szememmel fogom látni a híres papucsállatkát, amiről már annyit hallottam. Ez a
kiállítás felejthetetlen élménnyé vált sokak számára” –mondta Horváth Martin
„Nekem személy szerint a papucsállatkák
mikroszkóppal való megfigyelése tetszett. Meg
a „kukackeltetés”. Az osztálytársaim és én is azt
hittük, hogy igazi kukacot fogunk látni, ahogyan kikel a homokból. Itt egy kis tűz segítségével szénből kukac formájú alakot varázsoltak
elénk. De persze még sokkal több kísérlet is várt
ránk. Köszönjük a gimnáziumnak, hogy ilyen
élményben lehetett részünk.” – Szabó Réka
„A kedvencem a tüzes volt mikor a kezemet
meggyújtották, de az az érdekes, hogy nem is
éreztem! Láttam tűztornádót is meg plazmagömböt, mikroszkóppal megnéztem a papucsállatkákat, vasreszelékkel és mágnessel kicsi szörnyecskét meg hidat csináltam. Kólába tettek Mentost
és robbant, ami nagyon tetszett. Még ami klassz

volt, a newtoni folyadék, ami elfolyt a kezembe,
de még is megkeményedett, és még a színe is nagyon tetszett! Nagyon jól éreztem magam, még az
áram is megrázott egy picit!” – Kovács Panni
„Nagyon tetszett, mikor az elején tűztornádót
néztünk. Az is nagy élmény volt, amikor a ke-
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zemben a habot meggyújtották, és én voltam a
Fair Tailból Natsu. A varázshomokos király volt!
A kólás kísérlet nem sikerült, de eszméletlen volt.
A rózsaszín anyag, ha megszorítottam, akkor kemény volt, ha elengedtem, akkor lefolyt. Élveztem,
amikor a gömbön lévő alufóliához hozzáértem,
megégettem az ujjam, és olyan szaga volt, mint
amikor mamám tyúkot vág, és lepörköli a szőrét.
Köszönöm szépen a mai napot!” – Parszag Adél
„Nekem a nem-newtoni folyadék tetszett. Elmondták, hogyan kell elkészíteni: csak kell hozzá
kukoricakeményítő és víz. Nekem az a fura benne,
hogy ha összeszorítjuk, akkor megszilárdul. De ha
elengedjük, akkor megint folyékonnyá válik. Kipróbáltam, és mindenkinek ajánlom.” – Nemes Máté
„Nekem nagyon-nagyon tetszett a rózsaszín
trutyi. A varázshomok is, és az, amikor a kezemet be kellett vizezni, rá hab és meggyújtották. Nagyon örülök, hogy ott lehettem, remek
élmény volt! Nagyon érdekes, komoly és persze
vicces dolgok voltak. Legjobban a plazmagömb
tetszett. És persze a reszelt vaspor. És az a különböző buborékformás is!” – Bocsányi Mirella
„Sok érdekes és nagyon izgalmas kísérlettel találkozhattunk. Tetszett az összes kísérlet, de a két
legjobb számomra talán az volt, amikor a tenyerünkben lévő buborékot meggyújtották, és a varázshomokos kísérlet. Az is tetszett nekünk, hogy ezekből tanulni is lehetett. Szórakoztunk és tanultunk
egyszerre. Ez volt a legjobb talán az egészben. Remélem a következő évben is lesz, hogy a többi évfolyam
is átélhesse újra ezt a jó napot!” – Czira Krisztián
Nemcsak a gyerekek, hanem mi, szervezők
is nagyon jól szórakoztunk és élveztük a kísérletezést, a közös programot. Reméljük, még
színesebbé és érdekesebbé tettük a tanulást, és
jövőre is részesei lehetünk ennek az új kezdeményezésnek.
Sándor Ramóna 12. C
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Újra sikert aratott az Itt vagy otthon, Magyarország szeretlek rendezvény

CSALÁDI KERÉKPÁRTÚRA, TŰZGYÚJTÁS,
ÜNNEPLÉS AZ IDŐSEKKEL
Több, mint 1600 település nyújtotta be igényét kisebb-nagyobb összegre az Itt vagy otthon, Magyarország, szeretlek országos programsorozatnak az önkormányzatok számára fenntartott keretéből. Aszód idén
is eredményesen pályázott, és 520 ezer forintot nyert. Bár a szervezésre ezúttal is kevés idő maradt, a programok közönségsikert arattak.
Délelőtt az Aszód Város Kulturális Központ
udvarán az I. Görökség Túra néven meghirdetett családi kerékpártúrára várták az érdeklődőket. Azok pedig jöttek is szép számmal.
A rendezvény felelőse, Odler Zsolt az intézmény igazgatója maga is nyeregbe pattant,
hogy családjával letekerje a mintegy 30-35
km-es távot. Ám a szervezők ezúttal nemcsak
a mozgás lehetőségét kívánták biztosítani.
– Arra gondoltunk, hogy a túra során megállunk az érintett települések azon nevezetességeinél, látnivalóináI, amelyek mellett szinte
nap mint nap elsuhanunk az autóinkkal, és bizony eszünkbe sem jut megállni, körülnézni,
milyen értékek halmozódtak itt fel. Útközben
megnézzük az ikladi Falumúzeumot, Galgamácsán a Vankóné Dudás Juló Emlékházat,
Domonyban pedig Huszárik Zoltán filmrendezőre emlékezünk. Kalauzunknak Klamár
Balázs történészt kértük, fel, ő fog az egyes
állomásokon egy kis előadást tartani – nyilatkozta lapunknak Odler Zsolt, aki a rajtnál azt
is jelezte, amennyiben a jó idő kitart, és igény
is mutatkozik, még az ősszel sort kerítenek a
második „görökség túrára”.
Amíg a kerékpárosok javában tekertek, a
nyugdíjas korosztály tagjai már a Csengey iskola tornatermében gyülekeztek az Idősek Világnapja alkalmából tartott rendezvényre, amely
ezúttal a fent említett pályázat részeként is szerepelt. A szervezők hatszáznál is több vendéget
vártak az immáron 24. éve rendszeresen meg-

tartott eseményre, amelyet nyolcadik alkalommal kistérségi szinten ünnepeltek.
A vendégeket elsőként köszöntő Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezetője
elmondta, az ENSZ 1991-ben rendezte meg az
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Idősek Világnapját. Azóta minden évben ünneplik Földünk 600 millió főt meghaladó 60
év feletti lakóját, köztük Magyarország több,
mint 2 millió szépkorú polgárát. A világnapi
megemlékezés egyben figyelemfelkeltés arra,
mennyire fontos a méltóssággal megélt öregkor, és arra, hogy az időskorra elért tudás, tapasztalat társadalmi érték.
A vezető arról is beszélt, hogy az eseményt
már tavasztól várják a nyugdíjasok, és készülnek is rá, mert ez nemcsak a beszélgetésekre és

a táncra remek alkalom, hanem arra is, hogy
a klubok, csoportok jelezzék, aktív közösségi
életet élnek. Ezt egyébként a rögtönzött kis kiállítás fotói mind-mind bizonyították.
Sztán István, városunk polgármestere Aszód
és Társult Önkormányzatok Társulása elnökeként is köszöntötte a jelenlévőket. Örömmel
szólt arról, hogy sikerült a közös ünneplést,
a szép hagyományt folytatni, egyben megköszönte mindazok segítségét, akik jelentős részt
vállaltak ennek előkészítésében és lebonyolításában. Beszédében emlékeztette a fiatalabb
korosztály tagjait, hogy az idősebbekről nekik
kell gondoskodniuk, mert ez az emberiesség
egyik alapszabálya.
A finom ebéd elfogyasztása után elsőként
eredményhirdetésre került sor, mégpedig a süteménykészítő versenyé. Az elkészült műremekekről zsűri döntött. Az első helyezést az aszódi
Szőkéné Takács Vera érte el meggyes tekercsével.
Az idei rendezvény számos meglepetéssel szolgált. Köszöntötték például a születésnapjukat e
napon ünneplőket, valamint a Mihályokat. A
csoportok műsorai előtt az aszódi nyugdíjasklub tagjai nevettették meg a vendégeket mazsorett bemutatójukkal. Ezt követően a települések
nyugdíjas klubjainak műsora, majd táncverseny
következett. Idén sem maradt el a meglepetésműsor, ezúttal Koós János volt a vendég.
Este hét órától a piactéren gyülekeztek
mindazok, akik esti programként a Vándorok Táncszínház – amely ezúttal is kiegészült
a Könyvtárlakók tánccsoportjával – István a
király című előadását választották. 20.30-kor
pedig – csakúgy, mint a programba bekapcsolódó másik 1608 településen - fellobbantak a
hatalmas máglya lángjai. Fényénél talán nemcsak a meleg járta át a tüzet körülállókat, hanem az az érzés is, ami miatt az egész sorozat
született: itt vagyunk itthon.
R. Z.

2014.
2014.
szeptember
október
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Hírek és tervek

ASZÓDI DIÁK SZALON
Örömünkre szolgál, hogy a Toll,
ecset és orgona… című Barlai Béla
Emlékkiállítás és az Emlékszem minden egyes gyermekhangra… című
Tarr Gábor Emlékkiállítás rendkívül
népszerű és látogatott az aszódiak körében, az óvodásoktól az idősebb korosztályokig.
A kiállítások november 8-ig látogathatók. A két
alapítvány munkatársaiként (OGELMA, TaGOK), a régi iskola épületének használóiként,
azt szerettük volna elérni, hogy az aszódiak
ismét bejöhessenek egykori szeretett Alma Materükbe és ez újra az oktatás és a kultúra színterévé válhasson. Erre alapozva úgy érezzük tovább léphetünk, és az iskolához kötődő egykori
szellemi nagyságok életműveinek bemutatása
és emlékük megőrzése után a jövő és a fiatalabb
generációk felé fordulhatunk.
Az augusztus hónapban elkezdődött pályaorientációs beszélgetések és tréningek tovább
folytatódnak, hiszen a végzős diákok fontos
döntés előtt állnak a továbbtanulás kapujában. Az általunk kínált tréning a család és
az iskola támogatását igyekszik kiegészíteni.
Ezen kívül tematizált esti beszélgetésekre
várjuk az érdeklődő fiatalokat, melyek részleteiről facebook oldalunkon tájékozódhatnak:
http://www.facebook.com/aszodidiakszalon
2015 tavaszán a szalon-enteriőr megújul, de
ehhez az Önök és a Ti segítségetekre is szükségünk van. Ezért gyűjtésbe kezdünk: várunk minden olyan tárgyat, amely új külsőt
kapva beilleszthetővé válik abba az érdekes,
színes, fiatalos környezetbe, amely a Szalon
új arcát jelenti majd. Az alábbiakra gondoltunk: asztali lámpák, állólámpák, kis asztalok, székek, fotelek, lócák és padok, kisebb
polcok, faládák, üvegtárgyak, régi kofferek,
képkeretek, fel nem használt tapéták és textilek, terítők, függönyök, szőnyegek… stílustól
függetlenül, az antiktól, a retrón át a modernig! A tárgyakat a Diák Szalon címén tudjuk
fogadni: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 4. (parkolás a Csengey utcán), vagy a szállítást mi
magunk vállaljuk! Jelentkezni a következő
telefonszámon lehet: (+36) 30 506 6124 (Vargáné Marsal Ágnes).
A tárgyak átalakítását és megújítását a Kreatív Műhely folyamatosan bővülő csapata végzi, melybe fiatalok jelentkezését most is várjuk!

Bereczki Norman felvétele

A Zene Világnapját ünnepeltük

A ZENE AZ KELL, MERT KÖRÜL ÖLEL….

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére
emelte 1975-ben október 1-jét a ZENE VILÁGNAPJA rangjára. A világszerte megrendezésre kerülő programok sorában az aszódi rendezvénynek a Katolikus Templom adott helyet.
Énok-Nagy Levente karnagy nyitotta meg a
zenei estet, amelyen a Csengey Gusztáv Általános ének-zene tagozatának gyermekkórusa,
a Stellaria Media Női Kar, valamint Tóth Rita
orgonaművész és Murányi Anita szólóénekes
nyűgözte le a népes hallgatóságot. Az igényes
programban többek között Johann Sebastian Bach orgonadarabjaiba, Antonio Vivaldi,
Kodály Zoltán, Eszterházy Pál kórusműveibe
feledkezhettünk bele.
A felhangzott dallamokon keresztül megtapasztalhattuk a muzsika és az ének gyógyító
erejét, rácsodálkozhattunk arra, ahogy a gyermekek tekintete, kiáradó tiszta hangja körbe

ölel mindannyiunkat. Feledhetetlen élményben volt részünk, amikor a fellépők közös produkciója nemcsak a fülünkben, de a szívünkben is szimfóniaként csendült fel.
A karnagy úr köszöntőjében a zene lényegét Jean
Molinet gondolataival fogalmazta meg: „A zene a
menny rezonanciája, angyalhang, madárének, az
Éden gyönyörűsége, az egyház orgánuma, szomorú szívek épülése, ördögűző csodaszer.”
Köszönet a szereplők lelkesedéséért, kitartó
munkájáért, Énok-Nagy Levente odaadó szakértelméért, melyek által mi is tovább épülhettünk.
B. Z-né

Vargáné Marsal Ágnes (mentor tanár)
Kovács Anna (OGELMA elnök)
Veres Katalin (TaGOK elnök)
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
A Képviselő-testület a 120/2014. (IX.11.) ÖKT sz. határozattal döntött
Csatlakozási Nyilatkozat elfogadásáról, mellyel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához a korábbi
évekhez hasonlóan csatlakozik. Döntött arról, is hogy az önkormányzat
által nyújtott támogatás összegét hallgatónként 4.000 Ft/hó összegben határozza meg az e célra 2015. évi költségvetésében biztosított
pénzügyi keret erejéig. A csatlakozást 2014. október 1-jéig kell bejelenteni, az önkormányzat kiírja a pályázatokat („A” és „B” típus együttesen). 2014. október 10-étől a www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa
Hungarica” oldalán a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2015. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7.
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Aszód Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a
2014/2015. tanév második és a
2015/2016. tanév első félévére
vonatkozóan.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban
való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat

területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma
a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg,
amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amenynyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen .
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben vesz részt
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
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Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és
határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati űrlapot minden évben újra
fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2014/2015. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására okiratok.
4. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési
önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig.

5. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben
értesíti a pályázókat.
6. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév:
• a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve
• a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Aszód Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg
az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet szolgál.
Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat
területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben vesz részt
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016.
tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és
határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes
és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
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mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására okiratok.
3. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december
8-ig.
4. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben
értesíti a pályázókat.
5. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2015/2016. tanév első félévében megfeleljen a
pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
6. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016.
tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2015/2016. tanév első féléve.
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Adomány

Közélet

ADOMÁNY A RICHARD FRITZ KFT-TŐL

Javítóintézet

Öt nyomtatót és egy televíziót adományozott a Richard Fritz Kft az aszódi önkormányzatnak. Az eszközöket
Sztán István polgármester vette át Kállai Gábortól a cég vezérigazgatójától. A nyomtatók használtak, de teljesen fel lettek újítva, így minden bizonnyal sokáig szolgálnak majd a város által fenntartott intézményekben,
ahová kerülnek.

Fotó: Rácz Zoltán

R.Z.

FÉLMILLIÓS KÍNAI AJÁNDÉK A CSENGEY ISKOLÁNAK
540 ezer forintot adományozott a Kínai Köztársaság az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolának. A pénz
még a nyáron átutalásra került, így a negyedik osztályos gyerekek vadonatúj bútorokkal felszerelt tanteremben kezdhették meg a tanévet.
A hivatalos átadásra a minap került sor. Ebből az alkalomból látogatott
az iskolába Tao Wen Lung, a Kínai Köztársaság budapesti nagykövete,
Wellington Shih, a követség osztályvezetője, Juhász István, a Tajvani
Magyar Parlamenti Baráti Társaság főtitkára, Tóth Gábor volt országygyűlési képviselő, a Baráti Társaság tagja, és Sztán István, városunk
polgármestere. A vendégeket a megújult tanteremben Skuczi Erika

igazgató köszöntötte, majd a gyermekek egy kis ajándékkal, valamint
angol nyelven előadott műsorral lepték meg őket. Ezt követően a szülők
egy kis állófogadással kedveskedtek nekik.
Tao Wen Lung nagykövet úr lapunknak elmondta, büszke arra, hogy
hazája ma már megengedheti magának, hogy más országokat támogasson. Ő maga gyerekként rossz körülmények között élt, de megtapasztalta, a tanulással sok mindent el lehet érni. Arra a kérdésre, hogy miért
pont az aszódi iskolát választották ki, azt felelte, olyan intézményt kerestek, amelyik az úgynevezett kötelező feladatokon túl pluszt is ad a
diákjainak. A Csengey iskola ebből a szempontból jó választás, hiszen a
diákoknak van lehetőségük a magas szinten való sportolásra, az éneklésre, és nem utolsósorban angolul is tanulnak.
R.Z.

Fotó: Rácz Zoltán
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2014. október 6-án este, a javítóintézeti Jézus Szíve Kápolnában,
püspöki szentmisén emlékeztek meg az Intézet fennállásának 130.
évfordulójára.
Ünnepi misét mondott Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök, Dr. Gyurkovics István aszódi plébános segédletével. Közreműködött a
Javítóintézet női kamarakórusa és a Kartali
Római Katolikus Egyházközség Ifjúsági Gitárzenekara.
A jeles eseményre zsúfolásig megtelt a Javítóintézet kápolnája az intézet növendékeivel, dolgozóival és az aszódi hívekkel.
Dr. Beer Miklós homiliájában hivatkozott
a szeptember 28-án, az egyházmegye minden templomában felolvasott körlevelére,
amelyben felhívta a papok és a hívek figyelmét az országban és az egyházmegyében is a
cigány lakosság nehéz helyzetére. Az intézeti
szentmisén ezt a gondolatot bontotta ki részletesebben. A keresztényi szeretet és segítőkészség több, jó példájának a bemutatásával
buzdította a jelenlévőket e nagy, országos

probléma megoldásának a részvételében. Kiemelte, hogy az aszódi Javítóintézet nevelési
rendszere jó úton halad, ahol a növedékek
sokrétű nevelésében lehetőséget nyújtanak
a keresztény hitélet megélésére is. Azt már
nemcsak ezen a napon, hanem más alkalommal tett látogatásakor is megtapasztalta,
hogy a Kápolnában a növendékek, nevelőikkel és az aszódi hívekkel egységben, keresztényi szeretettel vesznek részt a szentmiséken,
a vallási ünnepeken.
A püspöki áldás előtt Szarka Attila igazgató úr köszönte meg a Püspök úrnak, hogy
szentmise bemutatásával tette ünnepélyesebbé a 130. évfordulót. Röviden utalt a szentbeszédben elmondottakra, mely gondokkal a
Javítóintézet nap, mint nap szembesül. Az itt
dolgozók élethivatása a rájuk bízott fiatalok
sokoldalú nevelése, oktatása, hogy megtalál-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelt Aszódi Szavazópolgárok!
Nagy öröm számomra, hogy negyedszer is
megtiszteltek szavazatukkal. Köszönöm a lehetőséget, igyekszem megszolgálni bizalmukat. Kérem, továbbra is forduljunk egymáshoz kérdéseinkkel, kéréseinkkel, ötleteinkkel
és legyünk nyitottak a kritikára, hiszen a sikeres és hatékony kommunikáció teszi lehetővé
a kapcsolatok megőrzését és kiépítését.
Együtt Aszódért a Jövőnkért!
Rigó Lászlóné
Ui: Köszönöm a polgármesteri hivatal dolgozóinak és a választásban részt vett külsősöknek a munkáját!
Tisztelt Aszódi Választópolgárok!
Köszönöm a bizalmukat, a támogatásukat,
a szavazataikat,- mellyel elősegítették önkormányzati képviselői megválasztásomat!
Ígéretemet betartva, méltóan szeretnénk a jövőben az Önök elvárásainak megfelelni képviselői munkámmal – Önökért – Aszódért!
Megtisztelő bizalmunkat köszönöm:
Rizsák Krisztián
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ják az életben a helyes utat, és felkészüljenek
felnőtté válásuk folyamatában a tisztességes,
becsületes munkás életre.
A szentmise után a résztvevők agapén vettek részt. Ennek bevezető részében intézeti
dolgozók kis műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek: Hegyi Dorottya szép énekszáma
(zongorán kísért Furmann Gergely) után Leitli Ferenc mondta el Reményik Sándor erdélyi
költő 1925-ben írt a Templom és Iskola című
költeményét.
Az agapé elfogyasztása előtt a jelenlévők
Miklós püspök kezdeményezésével együtt
énekelték el az asztali áldást.
A. I.

Fotó: Bereczki Norman

Az autóalkatrészeket gyártó vállalatnál tavaly
tulajdonosváltásra került sor, a német család
eladta az üzemeit. A magyar gyárnak török
tulajdonosa lett. Szerencsére – legalábbis
a példák azt mutatják – a cégnek fontos az
önkormányzattal való jó kapcsolat. Nem
csupán az említett eszközök jelentik a támogatást, a kft. több alkalommal is támogatott
városi rendezvényeket.
Örömteli, hogy a Richard Fritz Kft. stabil
munkahely a városban. Jelenleg 330 embernek ad munkát. Tavaly óta a termékpaletta is
bővült, most már a Mercedesnek is beszállítói
lettek, és nem csupán kecskeméti gyárnak, hanem Németországba is szállítanak.

PÜSPÖKI SZENTMISÉVEL EMLÉKEZTEK AZ
ÉVFORDULÓRA
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Az AVKK oldala

Kultúra

Október 29, november 19.

VIII. ASZÓDI HONISMERETI AKADÉMIA
Október .,  óra—AVKK Galéria
Előadások
• A Monarchia egyik hadiüzeme, a Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár
Aszód –
Géczi Csaba, történelem-földrajz szakos gimnáziumi tanár
• Életmódminták a 18. században, avagy a fényűző „kéjlak”, a felsőtárkányi
Fuorcontrasti – Odler Zsolt, igazgató
November .,  óra—AVKK Kamaraterem

Igazi meglepetés a Llyoyd-gyártmányú repülőgép modellje

KIÁLLÍTÁS ASZÓD ELSŐ VILÁGHÁBORÚS
MINDENNAPJAIBÓL
Pattogó katonazene fogadta a Petőfi Múzeum Galériájában Az első világháború egy Galga-menti kisváros tükrében címmel az Aszód Város Kulturális Központja által megrendezett kiállításra érkezőket. A nagy háború
– ahogy sokáig emlegették – kitörésének 100 éves évfordulója van. Ezen
jubileum alkalmából kezdeményezte a kulturális központ, hogy a családoknál még fellelhető ereklyéket összegyűjti, és ezen tárgyak, fényképek
segítségével igyekszik bemutatni az akkori időszak mindennapjait.

A KIÁBRÁNDULÁS
RÍMEI
Ajkamon hűvös a lehelet.
Senki mellett
nem szólok már én senki ellen.
Fáj a mellem.

Nem állítnak meg hangos „halló”-k.
Nagyothallok.

Az előadások helyszínei:
Aszód Városi Kulturális Központ Galériája (2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.)
és Könyvtára (2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.).

Nem bizserget az illat forrón.
Rossz az orrom.
Felhívásukra számos tárgy, megannyi emlék
érkezett aszódi és aszód környéki családoktól: plakátok,hadikötvények, emlékérmek,
kitüntetések, frontról küldött, a családtagok
számára felbecsülhetetlen értékű levelek,
gyalogsági ásó, összecsukható tábori ágy.
Akadt, aki a saját, idevonatkozó emlékeit
vetette papírra. A kölcsönadott tárgyaknak
és az intézmény saját tulajdonú darabjainak
összerendezéséből valósulhatott meg szűkebb otthonunk múltjának felidézése.
A már említett katonazene a Podmaniczky
Művészeti Iskola fúvószenekara tolmácsolásában volt hallható. Rónai Lajos és csapata
arra vállalkozott, hogy összegyűjti azokat
a katonadalokat, amelyek bizonyíthatóan „slágerei” lehettek az első világháború
időszakának. A megnyitó alkalmából két
blokkot hallhattak ebből az érdeklődők, de
rövidesen többet is közzétesznek az ugyancsak az évforduló tiszteletére megjelenő
CD-jükön, amelynek kiadását az AVKK-val
karöltve tervezik.
A kiállítást megnyitó Odler Zsolt, az AVKK
igazgatója éppen ezt az összefogást emelte ki.
Nemcsak a tárgyakat, emlékeket adományozók, valamint munkatársai járultak hozzá az
emlékező sorozat megvalósításához, hanem
több más szervezet, intézmény is. Így például a Közép- és kelet Európai Történelem és
Társadalomkutatásért Közalapítvány, amely

anyagilag támogatta a programokat és a CD
megjelentetését. A Podmaniczky Alapfokú
Művészeti iskola növendékei már hónapok
óta gyakorolnak, hogy a CD-és a koncerten
úgy pattogjanak az indulók, ahogy kell. Igazi
kuriózumnak számít a Javítóintézet segítsége, amely azon túl, hogy rendelkezésre bocsátotta az I. világháború idejéről fennmaradt
dokumentumokat, három növendékével –
Bata Richárddal, Siroki Lászlóval és Sárközi
Márkóval – elkészíttette egy, itt a Lloyd Repülőgépgyárban gyártott repülőgép makettjét. A fiúk bravúros munkát végeztek, pedig
mindössze egy 15 centiméteres rajzról kellett
megalkotniuk a gépet. Ennek ellenére valósághűre sikerült az alkotás.
A kiállítás csak az első állomása volt a centenáriumra való megemlékezésnek. Erre
ugyanis több más programot is felfűztek.
Így a kiállítást az Aszód Akadémia legújabb,
immáron nyolcadik sorozatának első előadása követte. Klamár Balázs történész Aszód
első világháborús éveinek hétköznapjairól
beszélt. A sorozatot november 10-én a művészeti iskola fúvószenekarának koncertje
zárja, amelyen a már említett CD anyaga
lesz hallható.
A Galériában berendezett tárlat december
10-ig látogatható a múzeum nyitva tartási
idejében.

Következő lapzárta: november 15.
Következő megjelenés: november 25.
Hirdessen az Aszódi Tükörben!

2014. október

Dsida Jenő

Nem bűvölnek a tarka holmik.
Szemem romlik.

Koncert
Az első világháború a zene tükrében –
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós zenekara

A részletekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
(+36) 28 400 606; adoryanemese@avkk.hu, odler.zsolt@avkk.hu.
A program a Közép– és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány támogatásával valósult meg.
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Nem beszélünk már soha ketten.
Berekedtem.
A bor, mely korsómban vereslett,
ecetes lett.
Élőre és halottra béke.
Vége. Vége.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
NOVEMBER:
01-02.: Dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319
08-09.: Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529
15-16.: Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
22-23.: Dr. Németh Mihály
(+36) 30 275 4718
29-30.: Dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat: 08.00-12.00
Vasárnap: 09.30-11.30
Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2. Tel.: 500-015)
Páros hétvégén a Szent István Patikában
(Kondoros tér 49. Telefon: 400-552)
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Várostörténet

Várostörténet

TEMETŐK ÉS
TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK

Közeledik november másodika, Halottak napja, amikor az ország számos
temetőjében felkeresik az emberek közeli hozzátartozóik sírjait, és a
kialakult szokás szerint – emlékezésül – virágot helyeznek a sírra, síremlékekre, gyertyát, mécsest gyújtanak, a vallásos emberek mindezt
imádkozással is kiegészítik.

A Föld országaiban élő népek történetük és
hozzájuk kötődő hitéletük, vallásuk szerint
többféleképpen alakították ki a halálhoz való
kapcsolatukat, temetkezési szokásaikat. Ezek
a történeti idők változásával folyamatosan átalakulóban voltak. Aszódon és a Galga vidéken a régészeti kutatás több új-kőkori, bronzkori, vaskori, római kori, népvándorlás-kori,
kora Árpád-kori temetőt tárt fel, amelyek
mindegyikében más és más temetkezési szokást, halottkultuszt tapasztalhatott.
A település északi sarkában találjuk a keresztény temetőt (katolikus és evangélikus), ahová
csak a XIX. század közepétől temetkeznek a város keresztény, és az újabb időkben a vallásukat
nem gyakorló (és vallástalan) lakói. A középkori
Magyarországon a kereszténység felvétele után,
a nyugat-európai szokásokat átvéve a temetőt a
templom körül alakították ki. A keresztény hit
alappillére, hogy a meghaltaknak csak a teste
alakul át („porból lettél, porrá leszel”), a lelke
örökké él. Ezért is nevezték a temetőt cinteremnek (mely latin kifejezés a görög coemetorium
szóból származik), melyeknek jelentése „alvóhely”, így tehát Krisztus újbóli eljövetelekor a
halottak feltámadnak. Mindezekből kifolyólag
mind a templom, mind a temető megszentelt
helynek számított. Egy nagyon fontos temetkezési szokás illeszkedik ide. A hit szerint mivel a
halál csak egy átmenet az örök életbe, továbbá a
meghaltak a túlvilágon találkoznak majd, ezért

a kereszténység első századaiban és még ezt követően is nagyon hosszú ideig nem sírva, jajgatva vettek búcsút a halottól, hanem zsoltárokat
énekelve. Ez a hit tette elviselhetővé a szülőknek
a gyermekeik korai elvesztését, a gyermekeknek
a szülőknek, a házaspárok a szeretett férjnek,
vagy feleségnek a halálát.
A történeti kutatás bebizonyította, hogy
Aszód földrajzi területén a középkorban két

2014. október

falu és két templom létezett. Aszód-szentkereszt falu maradványait még nem, de templomát és a körülötte létező temetőjét két
ásatással feltárták. (Ennek a templomnak a
helyét és a mögötte létezett települést 2003ban kereszttel jelölték meg.) Bár az itt megtalált Isten háza kisméretű falusi templomnak
számított, mégis tetten lehetett érni azt a
szokást, mely szerint a középkor századaiban a rangosabb emberek a templomba temetkeztek. Ma már ilyen gyakorlat nincsen,
csak a pápákat és a bíborosokat, püspököket
temetik koporsóban, székvárosuk templomának kriptájába. Aszód-szentkereszt falut
már – legkésőbb – a XV. században elhagyták lakói. Ám templomát a XVII. század
közepén megújította a törökvilág kezdetén
szétfutott, majd ismét visszatelepült Aszód
falu római katolikus vallást követő népe és ez
lett a hitéletük központja 1746-ig. Halottaikat már nem a régi szokás szerint, tehát nem
a templom körül temették el, hanem az Isten
házával szemben lévő Öreg hegy lábánál kialakított temetőjükben.
Aszód középkorban létező falut a török invázió kezdeti éveiben (1541-44 között) pusztították el a hódítók. Lakói vagy meghaltak,
vagy a szomszédos falvakba, erdőkbe menekültek. A falu csak a XVII. század közepén települt újjá. Az újjáépült Aszód a régi helyére,
a Galgára néző domboldal lejtőjére települt,
ezzel mintegy megsemmisítette, a régészeti
kutatás számára elérhetetlenné tette a középkori falu feltárását. A közelmúltig nem
volt ismeret arról, hogy hol lehetett ennek,
a birtokos nemesi család által is lakott középkori településnek a temploma? Az elmúlt
esztendőben, tehát 2013-ban a hegyen álló,
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gyobb zsidó kolóniája jött létre, amely folyamatosan növekedett, gyarapodott. Természetes volt tehát a zsidó temető létrehozása.
Amikor a XIX. század közepén a keresztény
temetőt áthelyezték a napjainkban is használt
helyére, akkor a régi keresztény temetőt átvette a zsidó hitközség, és a „betelt” régi zsidó
temető (amely napjainkban is létezik!) után
ebben az új részben temetkeztek. Ezt a részt
az 1970-es években sajátította ki (megfelelő
kárpótlással) az állam, az itt nyugvó halottak
földi maradványait – exhumálás után – közös sírba helyezték, majd ezen a területen építették fel az új általános iskolát.
Az aszódi zsidóság Auschwitz gázkamráiban pusztult el, az addig rendben tartott temetőben, a Schossberger bárók – napjainkban
már műemlék – mauzóleumában megindult a
pusztulás. Ezt állította meg a rendszerváltást
követő első években a Petőfi Múzeum dolgozója által vezetett, aszódi polgárokból álló
értékmentő csoport, akik munkájukért Koós
Károly Díj elismerést kaptak. Sajnos az elmúlt
évtizedben, az önkormányzat (mint résztulajdonos) a műemlék temető újbóli pusztulását
megállítani nem tudta.

a XVIII. század második-harmadik évtized
fordulóján épített evangélikus templomot
felújították. A tornyának alsó szintjén művészettörténészek falkutatást végeztek és arra a
következtetésre jutottak, hogy az a rész egy
gótikus építmény, feltehetően templom maradványa. Bár még további kutatásokra van
szükség, az valószínűsíthető, hogy itt állt a
középkori Aszód település temploma és e körül lehetett (?) a temető is. (Itt jegyezzük meg,
hogy a várost birtokló, Podmaniczky család
számos tagjának nyugvóhelye az evangélikus
templom alatti kriptában van.)
Egy korabeli írásos dokumentum bizonyítja, hogy 1811-ben a város keresztény temetője a település délkeleti részén, a Hatvan
felé vezető országút kivezető szakaszának
a bal oldalán, hozzávetőlegesen a mostani
Csengey Gusztáv Általános Iskola területén
helyezkedett el. Összehasonlító kutatás alapján azonban azt is megállapíthatjuk, hogy ez
volt a település temetője már a XVIII. század
második évtizede óta, véleményünk szerint a
Podmaniczky család itt lakásától kezdődően.
S amint fentebb jeleztük, a XIX. század közepén nyitották meg a jelenleg is használatban
álló két részes: a helyi római katolikus egyházközség és az evangélikus gyülekezet tulajdonát képező temetőt.
A XVIII. század elejétől használatos keresztény temető közvetlen szomszédságában
helyezkedett el a zsidó temető. Az 1720-as
évektől kezdve a Német-Római Birodalomból, majd a század második felétől a három
részre szakított Lengyelországnak a Habsburg Birodalomhoz csatolt részéből, Galíciából érkeztek Magyarország területére
– egyre nagyobb számban – zsidó telepesek.
Az evangélikus Podmaniczky uraságok vallási toleranciájuknak köszönhetően befogadták a kereskedelemmel és iparral foglalkozó
zsidókat. Így Aszód mezővárosban az akkori
Pest-Pilis-Solt vármegyének egyik legna-

A.I.
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Sport

Sport

Interjú Szó Ildikó tanárnővel az éjszakai futásról

ben, az esemény hirdetésében pedig a Térkép iskolaújság/Évkönyv nyújt segítséget a
Facebookon.

„SZERETNÉM, HOGY MÉG TÖBB CSALÁD ÉS
MÉG TÖBB BARÁT JÖJJÖN EL”
2014. szeptember 17-én éjszakai futáson vehettek részt az evangélikus
gimnázium tanulói. A rendezvény főszervezőjével, Szó Ildikó tanárnővel
másnap Petrovics Laura és Varjú Mónika beszélgetett.

– Milyen előkészületekkel jár egy ilyen sportesemény megszervezése?
– Az osztályommal, a 9.b-vel megnézzük a
térképet, hogy melyik útvonalon futnak a
résztvevők, és kijelöljük azokat a pontokat,
ahol segítőként útbaigazítják majd a futókat. A résztvevőknek egy befőttes üvegbe
helyezett mécsest kell hozniuk, ezeket előzetesen, a rendezvény napján helyezzük ki,
hogy segítséget nyújtson az útvonal betartásához. A helyszínen a zenét is az osztályom tagjai biztosítják, így lesz felejthetetlen hangulat.

Fotó: Bereczki Norman

– Minek köszönhető az éjszakai futás népszerűsége?
– Ez már a negyedik év, amikor megrendezésre kerül az éjszakai futás. A népszerűség egyik oka talán az, hogy ez egy olyan
rendezvény, ami nem a versengésről szól,
hanem arról, hogy jól érezzük magunkat,
szórakozzunk egyet sportos formában a
barátainkkal, családtagjainkkal. Ráadásul a
résztvevők a jó hangulat és a sportolás mellett jutalomként zsíros kenyeret és forró teát,
a diákok pedig testnevelésből egy-egy ötöst
is kapnak.

– Milyen segítséget kaptak az esemény lebonyolításához?
– Elsősorban az osztályomat szeretném
kiemelni, akik jelenlétükkel segítették a
program lebonyolítását, ők voltak azok,
akik a beérkezéskor forró teával és zsíros
kenyérrel kínálták a jelenlévőket. A kiadásokat természetesen a gimnázium finanszírozta. Egy nagyobb cég hozzájárulásának
köszönhető, hogy a résztvevők wellness
szeleteket kóstolhattak. Penák Dóra tanárnő is rendszeresen részt vállal a szervezés-

– Hogyan zajlott az idei program?
– Izgalommal vártuk, hogy vajon megfelelő lesz-e az időjárás. Szerencsére jól sikerült,
akárcsak a többi évben. Most olyan időpontot
igyekeztünk választani, hogy valóban sötét
legyen. Nagy meglepetésünkre az idei évben
olyan résztvevőnk is volt, aki jelmezzel készült,
és így futotta le a 3600 métert.
– Mekkora az érdeklődés a sportesemény
iránt?
– Szerintem ahhoz képest, hogy csak az iskolában hirdetjük, egész sokan vannak, nagyjából
70–80 fő szokott részt venni, bár én azt szeretném, hogy még több család és még több barát
jöjjön el. Az egyik probléma talán az lehet,
hogy a bejárós diákjainknak az esti órákban
nehézséget okoz a hazajutás.
– Milyen hangulatban telt a legutóbbi éjszakai futás?
– Jól sikerült, derűs hangulatban telt. Az elején közösen aerobikedzéssel melegítettünk
be, ami még jobb kedvre derítette a mozogni
vágyókat.
– Mikor lesz a következő ilyen rendezvény?
– Az éjszakai futást évente rendezzük meg,
így a következő időpont egyelőre bizonytalan.
Sok tényezőtől függ egy ilyen esemény megszervezése, de az biztos, hogy jövőre újra öszszejövünk egy közös, zenés, jó hangulatú esti
futásra.

ASZÓDI KARATESIKER KOLOZSVÁROTT

Eredményei:
Hajdú Gréta
– egyéni kata (18 év alatt ) – 1. hely
Hajdú Gréta
– egyéni kata (18–35 év között, felnevezés)
– 1. hely
Hajdú Gréta
– egyéni kumite (18 év alatt) – 3. hely
Hajdú Gréta
– csapat kumite (18 év felett), Asztalos Dorina és Asztalos Anett (Honbu Dojo) társaságában – 3. hely

Fotó: A versenyző albumából

Ötödik alkalommal került megrendezésre a WUKF szervezet Európai
Karate Bajnokok Kupája nemzetközi verseny Kolozsvárott. A megmérettetésre 15 ország 48 karate szervezete nevezett. A 870 versenyző hat
stílusban mérte össze tudását. A Galgamenti Wado-ryu Karate Egyesület egy sportolóját, Hajdú Grétát nevezte, aki kitűnő teljesítménnyel
hálálta meg a bizalmat.
Hajdú Gréta
– rotációs kumite (18 év felett) Asztalos
Dorkával és Asztalos Anettel (Honbu Dojo)
közös csapatban – 3. hely
Az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium és
Kollégium diákja helyezéseivel jelentősen hozzájárult a Magyarországi Wado-ryu Karate
Szövetség 10. helyéhez. A szövetség mindössze
három versenyzőt indított, akik olyan eredményesen teljesítettek, hogy a szerzett pontjaiknak köszönhetően jócskán megelőzték

2014. október

a – jóval nagyobb létszámmal induló – többi
magyar szervezetet.
Hajdú Gréta a kolozsvári EB legeredményesebb külföldi versenyzőjének bizonyult. Teljesítményéhez gratulálunk!
Fási Tibor

Labdarúgás

ASZÓDI TÜKÖR

verhetetlennek tűnő Kisnémedi gárdájára.

TOVÁBBRA IS AZ ÉLMEZŐNYBEN AZ ASZÓD FC
Folytatta remek szereplését városunk labdarúgó csapata a Pest megyei
másodosztály északi csoportjában. Dobes Attila tanítványai 7 győzelemmel és 2 vereséggel a tabella második helyét foglalják el a listavezető
100%-os Kisnémedi csapata mögött.

Fotó: Kovács Tamás

18

Aszód FC–Kismaros SE: 1-0 (0-0)
Gólszerző: Simek Péter
Szinte nyári időben, ragyogó napsütésben,
mérsékelt érdeklődés mellett fogadtuk Kismaros csapatát. Sérülés miatt Simek Péter a kispadon, irányítónk Györök Tamás még ott sem,
Késedi Gábor a válogatott mellett Telkiben.
Tartalékosan is nálunk volt többnyire a labda,
a 10. percben Dobes Raymond távoli lövése a
felső lécen csattant, jelezvén, győzni akarunk.
Aztán sokáig semmi.
A második félidőben Terjéki Dávidot szabálytalanul akasztották a kismarosi büntetőterületen belül. A csereként beállt Simek Péter
nem hibázott, nagy erővel a jobb felső sarokba
vágta a labdát (1-0). A játék továbbra is gyenge
volt, így ez maradt a végeredmény.
Köszönet az információkért az aszodinfo.hu-nak.
APRÓHIRDETÉS

Vácduka-Beton LM KSK –Aszód FC: 4-2 (1-2)
Gólszerzők: Miklósi Tamás, Horváth József
A Kisnémedi csapata ellen elszenvedett vereség után Vácdukán próbált javítani az aszódi
csapat. Az első játékrészben ez úgy tűnt sikerülni is fog. Először Miklósi Tamás révén sikerült korán vezetést szerezni, majd a hazaiak
egyenlítését követően Horváth József révén
sikerült előnnyel szünetre menni. A második
játékrészre azonban sajnos szétesett csapatunk, így fordítottak és megérdemelten győztek a hazaiak 4-2-re.
Aszód FC - Gödöllői EAC: 5-0 (1-0)
Gólszerzők: Györök Tamás, Simek Péter,
Terjéki Dávid, Miklósi Tamás, Kovács Dániel
Zsinórban elszenvedett 2 vereség után egy
hétközi pótolt bajnokin a GEAC csapata ellen
próbált kilábalni a kisebb gödörből az Aszód
FC. Már az első perctől kezdve kapujához szegeztük a vendégeket és Györök Tamás 11-esével meg is szereztük a vezetést. A mezőnyfölény megmaradt a szünetig, ám újabb gól nem
esett már. A második játékrészben azonban
már beindult az aszódi henger és sorban jöttek
a gólok. Végül öt találatig jutottunk és remekül
játszva magabiztosan gyűjtöttük be a három
pontot.
Aszód FC–Vác-Deákvár SE: 3-1 (3-1)
Gólszerzők: Kovács Dániel, Terjéki Dávid,
Tóth Levente
A hétközi magabiztos győzelem után ismét

hazai pályán bizonyíthatott Dobes Attila csapata. Már-már megszokott módon az elejétől
nyomás alá helyeztük a vendégeket, aminek
ismét meglett az eredménye. A félidő közepén
Kovács Dani egy remek beadást bólintott a kapuba. Szinte azonnal a semmiből egyenlítettek
a vendégek egy számunkra balszerencsés találattal. A bekapott gól nem fogta meg a csapatot
és két perc alatt eldöntöttük a három pont sorsát. Előbb Simek remek beadását Terjéki fejelte
a kapuba, majd Tóth Levente lövése talált utat
a kapuba, így két gólos előnnyel mehettünk pihenőre. A második játékrész eseménytelenebb
volt, a mieink megelégedtek a biztos vezetéssel,
a vendégekben pedig nem volt elég átütő erő a
szépítéshez, így megérdemelt győzelmet aratott ismét az aszódi csapat.
Csővár SE–Aszód FC 1-4 (1-1)
Gólszerzők: Simek Péter, Sárga László,
Miklósi Tamás, Horváth József
A nyolcadik fordulóban az újonc Csővár csapatához látogatott csapatunk. A mérkőzés
elején kapkodás jellemezte mindkét gárda játékát. A „csendet” a mieinknek sikerült megtörni, a Kovács Dani buktatásáért megítélt
büntetőt Simek vágta a vendég kapuba. Hamar jött azonban a hazai válasza szintén egy
büntető után, így 1-1-el vonultak a csapatok
szünetre. A második játékrészben szerencsére
sebességi fokozatot tudtunk váltani és szép gólokat szerezve végül simának mondható 4-1es
győzelmet aratni, és tovább tapadni az eddig
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☐ Aszód belvárosában, központi mégis csendes helyen új kialakítású, fiatalos,
társasházi lakások eladók. Minden fontos
intézmény egy karnyújtásra elérhető. Korszerű, energiatakarékos szerkezet, egyedi
közműmérők, alacsony rezsi. Földszinten
nagy teraszrész, emeleten déli fekvésű erkélyek. Pince, kert termő gyümölcsfákkal.
Érdeklődni: (+36) 30 816 0470.
☐ Aszódon a Falujárók úti lakótelepen november 1-től garzon kiadó! (+36) 30 360 7127
☐ XVI. kerületi kötöttáru varrására gyakorlott varrónőt felveszek. (+36) 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. (+36) 28 401 499.
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit 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!” (+36) 28 636 414.
☐ Aszódi telephelyre esztergályos és marós alapképzettségű NC-gépkezelő szakmunkást keresünk azonnali felvétellel.
(+36) 30 961 0416.
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Mozaik

Közlekedési baleset szamtanúját keresi a rendőrség

RENDŐRSÉGI HÍREK

Garázdaság bűntett és súlyos testi sértés
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy 61 éves és
egy 48 éves aszódi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember derekán a
két férfi heves szóváltásba keveredett Aszód egyik kereszteződésében. A 48 éves férfi a kezében egy közel 1 méteres fa karót, az idősebbik pedig 1 méter hosszú betonvasat tartott. A gyanúsítottak dulakodni kezdtek, melynek
során a fiatalabb férfi kicsavarta ellenfele kezéből a vascsövet, és azzal egy alkalommal fejen ütötte a férfit. Az
ütéstől a 61 éves gyanúsított a földre esett és megsérült.
Őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
A helyszínre érkező rendőrök a fiatalabb férfit elfogták és
előállították a Gödöllői Rendőrkapitányságra. A nyomozók mindkét állampolgárt gyanúsítottként hallgatták ki.
Ellenük a további eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya folytatja le.
A gödöllői rendőrök egy halálos kimenetelű közúti baleset kapcsán indított büntetőeljárásban várják a szemtanúk
jelentkezését. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint
egy személygépkocsi közlekedett 2014. július 13-án 15 óra
30 perc körüli időben a 3-as számú főúton Budapest irányából Aszód felé, amikor a 48-as kilométerszelvénynél - eddig
tisztázatlan körülmények között - frontálisan összeütközött egy szemből – Hatvan felől Aszód irányába – közlekedő járművel. A baleset következtében ketten megsérültek
és további két személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy a helyszínen életüket vesztette. A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a baleset bekövetkezésekor a helyszín környezetében tartózkodott és látott egy nagy sebességgel közlekedő sötét árnyalatú terepjárót, jelentkezzen a
06-1/236-2883-as telefonszámon, illetve tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld
számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

REJTVÉNY
Vizszintes: 1. Juhász Gyula gondolata az elmúlásról (zárt betű: N) 12. Zöld fű 13.
Előtag (Föld) 14. Valami előtt (előtag) 15. Bocskor darab 16. Személyes névmás 17.
Némán suhan! 19. Méter 20. Hajhász 22. Vissza: fás szárú növény 23. Nagy piac
26. Sugár jele 27. Édes öntet 29. Szintén 30. Ilyen keksz is van 33. Liter 34. Gramm
35. Kén vegyjele 36. Római 1000 37. Elhagy, angolul 39. Állóvíz 40. Kellemetlen
illat 43. Dehogy! 44. Nyaki rész 46. Mesebeli hangya 47. Kisfiú 50. Amper 51.
Barkács áruház 52. EEE! 53. Egér mondja 56. Tüskés állat 58. Ábrázol rövidítve
60. Puffasztott csemege
Függőleges: 1. Én, latinul 2. GYC 3. Angol igen 4. Síp szélei! 5. Félsz! 6. Heves megyeszékhelye 7. –ra párja 8. Azonnal 9. Névelő 10. Japán azonos hangzói 11. Doktor, rövidítve 16. Vezényel, navigál 18. Nagy tettet végrehajtó személy 20. Füdünk
benne 21. Füzet régiesen 22. Juttat 23. Juhász Gyula gondolatának folytatása
(zárt betű: É) 24. kertet művel 25. Félős! 28. Állatok fekhelye 31. Kanna is van ilyen
32. Római 4 38. EOS 39. Duplán: tippelős, fogadós játék 41. Celeb, Fördős … 42.
Nyaki csomó 44. Főzelék is van ilyen 45. Sugár jele 48. Mérgező gáz! 49. Virágok
helye 51. Vonás közepe! 53. Egyik bank 54. Szópótló szó 55. Soha, németül 57. Ver
59. Fél bibe! 60. Zab szélek! 61. Liter 62. Személyes névmás
- fné Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Megszűnik ember lenni”.
A Móni Fotó 1500-1500 Ft értékű ajándékutalványát Toman Gyula (Falujárók útja
5/11 1.em. 7. ) és Urbancsek Józsefné (Nyár út 10.) nyerte.
E számunk rejtvényének megfejtését november 12-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő
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