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Parkolás a Belvárosban
A 8. Szülők-Nevelők Bálján hivatalosan is bejelentésre került:

ÁLTALÁNOS ISKOLA INDÍTÁSÁT TERVEZI
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szülők-Nevelők Bálját az Aszódi
Petőfi Evangélikus Gimnázium és Kollégium. A zenés-táncos összejövetel céljaként az iskola területén egy szabadidő park kialakítását nevezték meg. A minden eddiginél nagyobb bál műsora igazi kulturális csemegének bizonyult, a legnagyobb tapsot mégis dr. Roncz Béla igazgató
bejelentése kapta. Az intézmény vezetője ugyanis immáron hivatalosan
is bejelentette, a gimnázium fenntartója, a Magyarországi Evangélikus
Egyház minden fóruma hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény a 20162017-es tanévtől kezdve általános iskolaként is működjön.

Kinőtte régi helyszínét az Aszódi Evangélikus
Petőfi Gimnázium és Kollégium hagyományos rendezvénye, a Szülők-Nevelők Bálja. Idén
olyan sokan jelentkeztek vendégnek, hogy az
aula, a díszterem és a felső karzat sem bizonyult
elegendőnek az elhelyezésükre. Az iskola vezetése ezt látván úgy döntött, hogy a rendezvény
helyszíne ezúttal a tornacsarnok lesz.
A bált többek között megtisztelte jelenlétével
Vécsey László országgyűlési képviselő, D Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök,
Benczúr László, Prima Primissima-díjas épí-

tész, az Igazgatótanács elnöke és Sztán István,
városunk polgármestere.
A 300 fős vendégsereget ezúttal is az iskolához, illetve a városhoz kötődő fellépők szórakoztatták. Elsőként a tanári kar alkalmi kórusa lépett fel, majd Puskás Máté, az iskola diákja
varázsolta el zongorajátékával a közönséget. A
fiatalember párhuzamosan jár a gimnázium
hetedik osztályába és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora tanszakára.

VÁROSKÁRTYA
2015 decemberében és 2016 januárjában foglalkozott a képviselő-testület a címben megjelölt két
témával, pontosabban egy harmadikkal is, a Szabadság tér felújításával. E három téma egymással
is összefügg, ezért célszerű, ha
együttesen beszélünk róluk.
A Szabadság tér tervezett felújításával kapcsolatban – hangsúlyozom, ötlet szinten
- felmerült, hogy a tér alsó részén lévő parkolókat meg lehetne szüntetni és a felszabaduló területet a tér meglévő területéhez
csatolva kellene a felújított teret elképzelni.
Természetesen a megszűnő parkolók további
problémákat generálnak, például azt, hová
fognak parkolni az ott álló autók. Végeztem
egy vizsgálatot, amely azt igazolta, hogy
olyan autók használják elsősorban, amelyek
egész nap a Szabadság téren parkolnak. Ha
itt megszűnik ez a lehetőség, akkor az eddig
itt parkolók újabb helyeket keresnek maguknak, közel a buszmegállókhoz be fognak
parkolni a Kossuth Lajos utcába, ahol emiatt még kevesebb szabad parkolót találunk
majd. A kevesebb szabad parkoló pedig még
tovább fokozza majd ez eddig sem egyszerű
belvárosi parkolási gondokat.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Internet oktatás nem csak fiataloknak
EGYÜTT KATTINT
DIÁK ÉS NAGYMAMA, NAGYPAPA
Nagy sikert aratott, és februárban
újra indult városunkban a „Kattintsunk együtt!” program, amelyet a
Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Osztálya indított.

(Folytatás a 11. oldalon.)
(Folytatás a 6. oldalon.)

2016. február

2

ASZÓDI TÜKÖR

Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. január 28.
11 napirendi pontot tárgyalt január végi soros ülésén a képviselő-testület, közülük egyet zárt ülésen.
☐ Elsőként az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjét hagyta jóvá a grémium.
Eszerint a Napsugár Óvoda június 27. és július
24. között tart zárva, a szünet utáni első nevelési
nap július 25. hétfő. A Szivárvány Tagóvoda július 25. és augusztus 20. között tartja a nyári szünetét, az első nevelési nap augusztus 21. hétfőn
lesz. A nyári nyitva tartás ideje alatt az óvoda a
nyitva tartó egységben fogadja a gyerekeket.
☐ A következő napirendi pont is a nyári
nyitva tartásról szólt, mégpedig az Aranykapu Bölcsőde esetében. Az intézményvezető itt
részleges nyitva tartásra tett javaslatot, Eszerint az első egység 2016. június 25-től 2016.
július 15-ig, a második egység pedig 2016. július 18-tól 2016. augusztus 5-ig tart zárva. Ezen
időpontok között az intézmény a szülő kérésére a nyitva tartó egységben gondoskodik a
gyermekről. A képviselő-testület elfogadta az
előterjesztést, amely azt is tartalmazta, hogy

az Aranykapu Bölcsőde március 5-én szombaton (munkanap, március 14-ét dolgozzuk
le- a szerk. megjegyzése), március 25-én pénteken és április 21-én zárva tartson. Ez utóbbi
időpont a Bölcsődék Napja, amely alkalmából
az intézmény munkatársai szakmai kiránduláson vesznek részt.
☐ Az önkormányzat korábban meghirdette, hogy pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő 1569-es helyrajzi számú, Városréti
úti beépítetlen ingatlant. A meghirdetett 954
négyzetméter nagyságú telek piaci ára értékbecslés alapján bruttó 4 millió 729 ezer Ft volt.
A képviselő-testület – figyelembe véve az egyes
bizottságok javaslatait – a benyújtott bruttó
5.588.532 Ft összegű ajánlatot elfogadta, a telek értékesítésre került.
☐ Kérelemmel fordult a polgárőrség az önkormányzathoz, hogy az egyesületük mű-

ködéséhez térítésmentesen használhassák
a Rákóczi utcai általános iskola volt tanári
szolgálati lakását, amely évek óta üresen áll.
Az általuk most használt helyiség falai nagyon
salétromosak, vizesek, egészségtelen hosszabb
távon benne tartózkodni.
☐ A képviselő-testület méltányolta a kérelmet, és a kért lakás térítésmentes használatba vételét engedélyezte az egyesület számára
2016. június 30-ig. A Polgárőrség vállalta vállalta, hogy azt saját költségén kifesti, az udvart
kitakarítja és folyamatosan gondozza. A Hatvani út 1. szám alatti ingatlant a polgárőrség
köteles a birtokba vételnek megfelelő állapotban visszaszolgáltatni a város számára.
☐ Megszavazta a grémium a háziorvosi
alapellátás támogatásáról szóló előterjesztést.
A háziorvosok közül dr. Jólesz József fordult
azzal a kéréssel a képviselőkhöz, hogy a város járuljon hozzá a kötelező önkormányzati
alapfeladat ellátásának helyszíneként szolgáló magánrendelője fenntartásához. A kérelmet követően az önkormányzat mindkét
háziorvossal kötött szerződést megvizsgálta,
és ebből kiderült, hogy bár azok tartalma hasonló, de szövegezésük eltér, és dr. Lóska Izabella évi bruttó 210 ezer Ft-ot kap a Kossuth
Lajos utcai rendelő takarítására. A képviselő-testület azt a javaslatot fogadta el, hogy
mindkét háziorvos évi bruttó 200 ezer Ft-ot
kapjon a rendelő fenntartási költségeihez
való hozzájárulásként.
☐ Ismét témája volt a képviselő-testületi
ülésnek a városkártya, illetve Aszód új parkolási rendjének kialakítása. Ezekről részletesen,
külön cikkben olvashatnak, csakúgy, mint a
Wass Albert szobor felállításával kapcsolatos
önkormányzati döntésről.
☐ Havi bruttó 15 ezer – éves szinten 165ezer Ft-tal – emelte a képviselő-testület az
Aszódi Tükör önkormányzati havilap előállításának támogatási összegét. Rácz Zoltán
felelős szerkesztő a támogatás havi 30 ezer
Ft-tal történő megemelését kérte, ennek felét
szavazták meg a döntéshozók, amit a vállalkozó elfogadott.
☐ A képviselő-testület ezt követően jelentést
hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt tett intézkedésekről, majd
egyéb bejelentések megtételére került sor. Az
ülés ezt követően zárttá vált, mivel a napirendi
ponttal kapcsolatos döntés személyiségi jogokat érintett.
R.Z.
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Parkolás a Belvárosban

ÖNÁLLÓ RÉGIÓ LESZ
PEST MEGYE

VÁROSKÁRTYA
2015 decemberében és 2016 januárjában foglalkozott a képviselő-testület a címben megjelölt két témával, pontosabban egy harmadikkal is,
a Szabadság tér felújításával. E három téma egymással is összefügg,
ezért célszerű, ha együttesen beszélünk róluk.
(Folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület 2015 decemberében úgy
döntött, hogy a parkolási problémák megoldásával foglalkozni kell, és át kell gondolni azokat a lehetőségeket, amelyek enyhíthetik a jelenlegi áldatlan állapotokat. Több lehetőséget
vizsgálunk egyszerre: újabb parkolási helyek
létesítését a fő utcai üres telkek valamelyikén
vagy a Petőfi utcában, a Kondoros téren. A 2x2
sávos főút helyett 2x1 forgalmi sáv kialakítását
és a felszabaduló külső sávban parkoló helyek
létesítését. Időkorlátos parkolási rend kialakítása is felmerült a belvárosi szakaszon. Jelenleg
a különböző lehetőségek részletes hatásvizsgálata és költség becslése zajlik, ennek keretében
megkértük a közútkezelő állásfoglalását is a
felvázolt lehetőségekkel kapcsolatban. A képviselő-testületnek nem célja a parkolási díj bevezetése, az aszódi polgárokkal kapcsolatosan
pedig különösen nem az. A cél a kulturáltabb
parkolás lehetőségének biztosítása.
Az esetleges, nem aszódiak részére bevezetésre kerülő parkolási díjjal kapcsolatban vetődött
fel az Aszód Városkártya bevezetésének előkészítése is. A képviselő-testület – amennyiben
mégis lesz valamilyen parkolási díj – az aszódi
polgárok részére díjmentességet akar biztosítani. A díjmentesség igazolásának egyik lehetősége lehet a Városkártya kiváltása. Természetesen
a Városkártya - más városokban már működő
rendszerhez hasonlóan – nem csak erre a célra
alkalmazható, hanem sok más kedvezmény biztosítására is. A rendszer kiépítése érdekében egy

rövid tájékoztatóval kerestük meg a városban
működő üzletek, szolgáltatások tulajdonosait,
melyben röviden bemutatjuk a Városkártya
rendszerben rejlő lehetőségeket. Várjuk a viszszajelzéseket, ki és milyen mértékben hajlandó
e rendszer keretében kedvezményeket nyújtani
az aszódiak részére. A nyújtandó kedvezmény
mértékéről az önkormányzattal megállapodást kötnek majd, és ezután kerül kihelyezésre
az „Aszód Városkártya elfogadó hely” felirat az
üzlet portáljára. Miért éri meg a városkártya
rendszer a résztvevőknek? Az aszódiak, akik
kiváltják majd a kártyát, kedvezményt kaphatnak az aszódi üzletekben. A rendszerben részt
vevő vállalkozók pedig növelhetik üzletük forgalmát, hiszen a nyújtott kedvezmény miatt
az aszódi vásárlók nem más városban, nem pl.
Gödöllőn, Hatvanban, Budapesten, hanem itt,
náluk költik el pénzüket. Az önkormányzat
pedig rendszeresen hírt ad majd weblapján és
az Aszódi Tükör hasábjain az elfogadó üzletek
címéről.
Mindhárom projekt kialakítása folyamatban van, ezért természetesen szívesen veszünk
minden olyan javaslatot, ötletet, amelyek a
fentiekkel kapcsolatban érkeznek. Olyan megoldásokban gondolkozunk, amelyek mindannyiunk életét megkönnyítik, kérjük ha van
javaslatuk, akkor juttassák el hozzánk.
Kovács Tamás
alpolgármester
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Pest megye kiválik a Közép-magyarországi régióból, amit Budapesttel közösen alkot. A hírt
január 29-én jelentették be a
Megyeházán.

A folyamat már korábban beindult, és miután a megye mind a 187 települése jóváhagyta a szétválást, amit a megyei közgyűlés is megszavazott, a kormány rendeletben
elindította a folyamatot. A szétválásnak az
az oka, hogy Pest megye jóval fejletlenebb
Budapestnél, viszont amíg egy régióhoz
tartoznak, a főváros felhúzza a statisztikai
adatokat, ezért Pest sokkal kevesebb uniós
pénzre pályázhat, mint önállóan. A válást
az unió szinte biztosan jóvá fogja hagyni,
Pest önálló élete 2018-tól kezdődhet.
A Megyeháza Kossuth Lajos Dísztermében január 29-én tartott eseményen részt
vett Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke, Vitályos Eszter, az uniós fejlesztésekért
felelős államtitkár és Turóczy László gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár. Utóbbi arról tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a minisztérium és a KSH előkészítette
azt a beadványt, amelyben Magyarország
kezdeményezi az Európai Bizottságnál és az
Európai Unió statisztikai hivatalánál a Közép-magyarországi régió kettéválasztását.
Vitályos Eszter arról beszélt, a változtatás
előnyeit több, mint 1, 2 millió ember élvezheti
majd, miközben a főváros sem fog rosszabbul járni a szétválással, mivel ugyanannyi
uniós forráshoz jut. Szabó István közgyűlési
elnök azt emelte ki, hogy mind a főváros önkormányzata, mind a megye 187 települése
egyöntetűen támogatta a változtatást.
A válást az Európai Bizottságnak és az
unió statisztikai hivatalának, az Eurostatnak kell szentesítenie. A döntés 2016 végére
várható, az új régióhatárok 2018 elejétől lépnek életbe, így Pest megye csak a 2021-ben
kezdődő uniós támogatási ciklus pénzeire
pályázhat önállóan.
Forrás: internet
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BEHAJTANI TILOS TÁBLA: PRO ÉS KONTRA
Nem kis vita alakult ki a facebook-on annak okán, hogy az önkormányzat
Mindkét irányból behajtani tilos táblát helyezett el az Ady Endre utca két
végén. A behajtás tilalma alól csupán az ott lakók, valamint a sportpályára és a szennyvíztisztító telepre igyekvők mentesülhetnek.
Nincsenek könnyű helyzetben az ott lakók.
Évekig ezen a keskeny utcán dübörögtek a
szennyvízszippantó gépkocsik. Ezek forgalma főleg akkoriban volt nagy, amikor még
a környék települései nem voltak rákötve a
szennyvíz-hálózatra. Egy-két éve – a szenynyvíztisztító telep bővítésének köszönhetően
- enyhülni látszott a helyzet, ám a körforgalom
építése rosszabbodást hozott. A közlekedési
csomópont átalakításával együtt járó átmeneti
lezárások miatt kialakuló forgalmi dugókon
a kivitelező úgy próbált enyhíteni, hogy mart
aszfalttal járhatóbbá tette az úgynevezett
„Trockás” utat. Ez annyira jól sikerült, hogy –
bár a körforgalom lassan egy éve átadásra került – sokan azóta is arra járnak, levágva ezzel

egy mintegy 500 méteres szakaszt. Ráadásul
nemcsak személygépkocsik használják az utat,
hanem kisteherautók, mikrobuszok is, bár jómagam láttam már közepes méretű teherautókat is haladni rajta.
Nem csoda, hogy az Ady Endre utca lakói
megkeresték az önkormányzatot, tegyen valamit a megnövekedett balesetveszély, valamint
zaj- és egyéb ártalom ellen. Ezt követően került
kihelyezésre a tábla, amiről valaki azt írta, nem
jogszerűen járt el a város.
Lapunk megkeresésére Sztán István polgármester úgy reagált, önkormányzati útról van
szó, és ebben az esetben a településnek joga
van közlekedési táblát kihelyezni.
Persze, mondhatja valaki, a táblák csak

Szakorvosi Rendelőintézet

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A FEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN
Vagyonkezelési szerződést köt a hatvani Albert Schweitzer Kórház és
Szakorvosi Rendelőintézettel Aszód Város Önkormányzata. A két fél
2013-ban már kötött egy vagyonhasználati szerződést, amely kimondja,
hogy a kórház használhatja az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet, valamint a Tüdőbeteg Gondozó Intézet ingó és ingatlan vagyonelemeit.

ZÖLDSÉGGYÜMÖLCS
BOLT

Megújult külsővel és belsővel
újra megnyílt a
zebránál.
Naponta friss áruval várjuk
kedves Vásárlóinkat.
Címünk:
Aszód Kossuth L. út 21.

A szerződés módosítása azért vált szükségessé, mert Aszód Város Önkormányzatának a Szakrendelő Intézet felújítására,
energiahatékonysági fejlesztésére önállóan
nincs lehetősége pályázni. A pályázati kiírás

akkor érnek valamit, ha az ezzel közölt előírásokat sikerül is betartatni. Ez biztosan
így van. Ebben az esetben azonban lesz még
egy forgalomszabályozó tényező, mégpedig
az időjárás. A sok eső miatt ugyanis egy idő
után valószínűleg annyira le fog romlani a
Bagra átvezető út állapota, hogy a gépkocsivezetők maguk mérlegelnek majd: érdemes-e
a futómű épségét kockáztatni, illetve lehet-e
időt és üzemanyagot spórolni, amikor csak
lassan, alacsony sebességfokozatot használva
érdemes haladni rajta.
R. Z.
ugyanis kizárólag vagyonkezelésben vagy
tulajdonban lévő eszközök felújítását, fejlesztését teszik lehetővé. A szerződés módosítása
csak a Szakorvosi Rendelőintézetet érinti, a
Tüdőbeteg Gondozó Intézet és azok eszközei
esetében a korábbi vagyonkezelői szerződés
marad érvényben.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén már
jóvá is hagyta a szerződés módosítását, illetve felhatalmazta Sztán István polgármestert
annak aláírására, hogy a pályázat benyújtható
legyen. Az új megállapodás 2016. március elsején lép életbe, és húsz évig marad érvényben.
R. Z.

APRÓHIRDETÉS

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

☐ 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) 20 824 4687

Február 27-28.
dr. Szőke Zsolt

(+36) 20 956- 6529

Március 5-6.:
dr. Márton János

(+36) 30-400-9819

Március 12-13.
dr. Németh Mihály

(+36) 30-275-4718

☐ Bagra női munkaerőt keresünk 50 éves korig. Érdeklődni: (+36) 20 480 4986. 18 óra után.

Március 14-15.
dr. Tóth Béla

(+36) 30-449-6319

☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez
közel, két szobás, felújításra szoruló családi
ház telekár alatt eladó. Víz, villany bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna hálózatra is
rá van kötve. Telefon: (+36) 28 401 499.

Március 19-20.
dr. Fodor Sándor

(+36) 20-446-0938

Március 26-27-28.
dr. Dobos László

(+36) 20-925-3824
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Helyi közélet

ÁLLAMI PÁLYÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL
ÚJULHAT MEG A BÉKE KERT ÉS KÖRNYÉKE
Élni kíván az önkormányzat a Magyar Kormány által kiírt VEKOP-6.2.2-15
számú pályázat nyújtotta lehetőséggel. A Kormány a pályázatot városok
számára írta ki, és segítségével leromlott városi területek rehabilitálására, illetve az ott élők felzárkóztatására nyílik lehetőség. A felhívásnak
megfelelő projektek 100 és 800 millió Ft közötti összeghatárig vissza
nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Az állam által meghatározott keretösszeg 13,5 milliárd Ft, ebből Budapest 11,455 milliárd, Pest
megye 1,3 milliárd forintot kaphat.

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szegregációval veszélyeztetett városrészként a Dózsa György út és Békekert által
határolt terület, a Dózsa György út- Béke utca-Miskolci köz által határolt rész, valamint
a Temetőalja szerepel. Az önkormányzat a
projekt keretében ezt kívánja fejleszteni, amire 300 millió Ft-ot szán. Ebből felújítanák a
Mély út 387/1 helyrajzi szám alatti ingatlant,

illetve a területen hat új bérlakás is épülne.
A Mély úti önkormányzati pince közösségi
térként funkcionálna, amelyet teljesen felújítanának és bebútoroznának. Ebben többek
között különféle képzéseket, mentálhigiénés, életvezetéssel kapcsolatos foglalkozásokat tartanának. A területen felszámolnák az
illegális szemétlerakót, elbontanák a szükségtelen melléképületeket, járdákat és utakat
újítanának fel, és elkészülne egy játszótér is
a Tarsoly utcai önkormányzati területen. A
közbiztonság javítása, illetve a projekt eredményeinek megőrzése érdekében kamerarendszert is telepítenének.
Az önkormányzat a Pro Régiónak már
felterjesztette pályázati szándékát. Mivel a
legutóbbi ülésén a képviselő-testület is támogatta a projekttervet, az rövidesen benyújtásra kerül.
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke az Aszód várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen úgy
fogalmazott, a kormány tisztában van vele,
hogy a megye a Budapesttel való közösködés
miatt elesett az uniós források többségétől, és
fontosnak tartja, hogy kompenzálást nyújtson
még 2020 előtt, a megyei önkormányzatnak
pedig kutya kötelessége tenni ezért. Talán az
aszódi projektterv is zöld utat kaphat.
R. Z.
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Az első szám március
közepén jelenik meg

ÚJRA LESZ ÚJSÁGJA
PEST MEGYÉNEK
Március közepén Pest megye
Lapja néven újságot indít Pest
Megye Önkormányzata. A tájékoztatás eme formájával Pest
megye felzárkózik a többi megyéhez, azokban ugyanis naponta jelenik meg megyei újság.
Az új sajtóorgánum egyelőre
havonta jelentkezik.
Pest megyének korábban volt napilapja, a
Pest Megyei Hírlap 1957-ben indult. Az
újság példányszáma a kezdeti 25 ezerről
indulva fénykorában elérte a 94 ezret.
Kimondottan népszerűek voltak az úgynevezett betétlapok, amelyek az egyes
régiókban történtekről adtak hírt. Térségünkről Gödöllő és vidéke, majd Gödöllői Hírlap néven jelentek meg mutáns
oldalak, amelyeket a Gödöllőn működő
szerkesztőség munkatársai írtak. A rendszerváltást követően a lap példányszáma
zuhanni kezdett, végül jogutód nélkül
megszűnt. Pest Megyei Önkormányzata
ekkor Új Pest Megyei Hírlap néven indított napilapot, amelynek konkurense is
támadt, ugyanis a Népszabadság 1996-tól
Pest Megyei Krónika néven mellékletet
indított. Az új Pest Megyei Hírlap 2000
környékén megszűnt, de az országos napilap melléklete is Pestvidékre zsugorodott,
majd végleg a feledés homályába merült.
A Pest Megye Lapja minimum 16 oldalon, 50 ezres példányszámmal március
közepén indul majd, és a megye gazdaságáról, társadalmi közéletéről, legfontosabb kulturális és sporteseményeiről
kíván beszámolni. Emellett jelennek meg
írások Pest megye természeti és épített
kincseiről, a megyei és a települési értéktárak eredményeiről.
A mutatványszám már januárban megjelent, azok a szerencsés olvasók, akiknek
kezébe került már a lap, innen is értesülhettek arról, hogy a Kormány azon döntése, hogy Pest megye 2020-tól önálló régióvá váljon, gazdaságfejlesztési forrásokat
is eredményezhet.
R. Z.
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A 8. Szülők-Nevelők Bálján
hivatalosan is bejelentésre került:

ÁLTALÁNOS ISKOLA
INDÍTÁSÁT TERVEZI
AZ EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUM
(Folytatás az 1. oldalról.)
Máté ezúttal nemcsak zongoraszólót játszott,
hanem vállalta Mukk József operaénekes kísérését is, aki opera-és operett slágerekkel szórakoztatta a nagyérdeműt. Fellépett még a gimnázium
tanára, Koralovszki Sarolta énekművész, Sághy
Eszter 7. osztályos és Nemecz Réka 9. osztályos
diákok, akik népdalokat adtak elő. Budai András – akinek a fia korábban szintén a gimnáziumba járt - és barátai egy rögtönzött kis koncerttel lepték meg a résztvevőket. Természetesen
a tánc sem maradhatott ki a műsorból. A végzős
Veréb Dániel és párja klasszikus táncokat adtak
elő, míg a néptánc műfaját egyrészt az iskolába
járó, szabadidős tevékenységként pedig néptáncegyüttesekben táncoló diákok, másrészt Lányi
Erzsébet, a gimnázium tanára, valamint ifj. Rónai Lajos táncművész, néptánc oktató képviselték, akik a végén a közönséget is táncba vitték.
A köszöntők sorában D Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök arra emlékezett vissza, hogy annak idején ő szentelte föl
a tornacsarnokot, és – mint fogalmazott –
örömmel tölti el, hogy a csarnok ma a kultúra,
a szórakozás szolgálatába állt.
Benczúr László azon örömének adott hangot,
hogy a gimnázium rendezvénye kinőtte a korábbi helyszínét, mert ez azt jelenti, igény van arra,
hogy a szülők, a nevelők a lelkészek együtt szórakozzanak, beszélgessenek, ezzel is Istent szolgálva.
Dr. Roncz Béla igazgató elsőként arról beszélt, hogy mire fordították a tavalyi bál bevételét. Ebből kiderült, az iskola belső udvarában egy játszóteret építettek, amelyet az idei
bevételből egy szabadidőparkkal szeretnék
kibővíteni. Ezt követően a gimnázium első
embere bejelentette, az iskola fenntartója úgy
döntött, hogy a 2016-17-es tanévtől kezdve az
intézményt általános iskolaként is működtetni
kívánja, így – amennyiben az állami hozzájárulást is megkapják – annak neve szeptember
1-től Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium lesz. A törvényességi előírásoknak való megfelelést vizsgáló Pest Megyei Kormányhivatalnak már megküldték a szükséges papírokat, a végső döntés
április elején várható.
R. Z.
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Iskolai élet

2016/2017-es tanév

BEIRATKOZÁS A CSENGEY GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
A leendő első osztályosok szülei részére a következő a beiratkozással
kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:
A 2016/2017-es tanévre három első osztályba hirdetünk felvételt. Egy-egy angol nyelvi tagozatos
osztályt szeretnénk indítani a Csengey úti, valamint a Rákóczi úti épületünkben, valamint egy
zenei tagozatos osztály indítását tervezzük a Csengey úton.
A Csengey úti angol tagozatos osztály tanítói Bojtosné Jordán Györgyi és Juhászné Bánhidi
Paula, az ének-zenei osztály tanítói Dobákné Angyal Mariann és Molnár Zsuzsa, illetve a tagozat vezetője Énok-Nagy Levente karnagy lesznek.
A Rákóczi úti angol tagozatos osztály osztályfőnöke Bobály Istvánné lesz.
2016. március 3-án, csütörtökön 17 órakor minden szülő részére tájékoztató, iskolánkat bemutató szülői értekezletet tartunk a Csengey úti épületünk első emeletén.
Pedagógusaink bemutató órái a következő időpontokban lesznek:
2016. március 17., csütörtök, Csengey úti épület:
• 8.00 órától: matematika – tanít: Bojtosné Jordán Györgyi
• 9.00 órától: magyar nyelv és irodalom – tanít: Dobákné Angyal Mariann
• 10.00 órától: matematika – tanít: Molnár Zsuzsa
2016. március 18., péntek, Csengey úti épület:
• 8.00 órától: ének-zene – tanít: Énok-Nagy Levente
• 9.00 órától: angol nyelv – tanít: Juhászné Bánhidi Paula
2016. március 21., hétfő, Rákóczi úti épület:
• 8.00 órától: matematika – tanít: Bobály Istvánné
• 9.00 órától: angol nyelv – tanít: Péter Éva
A beiratkozás pontos időpontját még nem határozta meg az EMMI, az elmúlt évek gyakorlata alapján ennek időpontja április második felében lesz. A zenei tagozatra a meghallgatás a beiratkozást
megelőző héten lesz. Amint tudjuk a pontos időpontokat, az érintetteknek értesítést küldünk.
Elérhetőségeink:
Telefon: 28-500-410, 28-500-411, e-mail: csengey@csengey-aszod.sulinet.hu
Honlap: www.csengeyiskola.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk iskolánkba!
Tisztelettel
Iskolavezetés

2016. február

FARSANG A CSENGEY
ISKOLÁBAN
Február 4-én csütörtökön délután az alsó tagozatosok tartották farsangjukat a Csengey
iskolában, illetve a Rákóczi utcai tagiskolában. Jó hangulatú, vidám délutánt töltöttünk
együtt.

Február 5-én pénteken a nyolcadikosok
főpróbáján 22 páros táncát tekinthették
meg az érdeklődők. Február 6-án szombaton délután a felsősök karneválját
Skuczi Erika igazgató szavai után a végzős
diákok keringője nyitotta meg. A táncot
Péter Éva, a 8.b osztályfőnöke tanította be.
Majd következett néhány felsős osztály
vidám, táncos műsora. Fél 5-kor ismét a
végzősöké volt a főszerep a szalagavatón.
Emlékezetes, vidám délután volt gyerekeknek, szülőknek, tanároknak egyaránt.

2016.
2016
20
1 . február
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Internet oktatás nem csak fiataloknak

EGYÜTT KATTINT DIÁK ÉS NAGYMAMA, NAGYPAPA
Nagy sikert aratott, és februárban újra indult városunkban a „Kattintsunk
együtt!” program, amelyet a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Osztálya
kezdeményezett.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ennek lényege, hogy középiskolás diákok tanítják az idősebb korosztály – főként nyugdíjasok – tagjait, akik szeretnének a világhálóval
megismerkedni, illetve kihasználni annak
lehetőségeit. A foglalkozásokra 10 alkalommal kerül sor, s ezzel nemcsak az idősebbek,
hanem a fiatalok, a diákok is jól járnak, mivel
ezt betudhatják az érettségi feltételként megszabott 50 órás közösségi szolgálat teljesítésének részeként.
A programban mindkét középiskola részt
vesz. A Váci Szakképzési Centrum Petőfi
Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája

és Kollégiuma informatika tanára, Leitli Gabriella pozitívan vélekedik erről a rendhagyó
oktatási formáról:
– Öröm látni, ahogy a fiatalok pátyolgatják
az időseket, talán ők maguk sem gondolták
hogy ennyi türelmük van. Minden felnőtt
mellett egy diák segítő ül, aki az adott napi témában ad közvetlen segítséget alkalmi tanítványának. A tematika szerint az internet lehetőségeinek és veszélyeinek megmutatása a cél,
ám a felnőtteknek saját igényük is lehet, annál
is inkább, mivel a csoport tagjainak képzettsége és egyéni lehetősége vegyes képet mutat.

Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny

DOMONYI ÉS KARTALI GYŐZELEM A TERÜLETI FORDULÓN
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány Péchy
Blanka emlékére Kuratóriuma a 2015-16-os tanévre is meghirdette általános iskolák számára a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd”
versenyt, amelynek területi fordulóját február 11-én rendezték meg a
Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti tagiskolájában
A magyarságra, a magyar nyelv szépségére emlékeztető kis ünnepséget követően Skuczi Erika
igazgató köszöntötte a versenyzőket, akik két
kategóriában – 5-6. osztályosok, illetve 7-8. osztályosok – igyekezték bizonyítani, hogy értőn és
szépen tudnak olvasni. A diákok elsőként az általuk választott műrészletet, vagy éppen a magyar
nyelvről szóló szöveget olvasták fel a meghatározott szempontok alapján értékelő szakmai zsűrinek, ezt követően pedig a központilag kiválasztott, számukra ismeretlen szöveget igyekezték
szöveghűen, értelmezve olvasni. Érdekes módon,
akadt, akinek ez sokkal kevesebb gondot okozott,
mint a saját maga által választott szöveg…
A 7-8. osztályosok között a zsűri nem adott
ki első díjat, ezzel jelezvén, még a területi ver-

senyre jutottaknak is van pótolnivalójuk az
értő, hangos olvasás terén. Ugyanakkor azzal
egyetértettek, hogy a második helyezett képviselje térségünket az országos versenyen.
A végeredmény:
5-6. osztályosok:
1. Búzás Szonja, Kartal
Kovács Bence, Domony
2. Pataki Tímea, Kartal
3. Tóth Bibiana Hanna, Vácszentlászló
7-8. osztályosok:
2. Varga Emiliana, Kartal
3. Molnár Eszter, Gödöllő
Különdíjas ( az idegen szöveg legjobb tolmácsolásáért): Máté Katalin Hévízgyörk

2016. február
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Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium
és Kollégium informatika tanára, Takács Judit
szerint is az eltérő feltételek okozzák a legnagyobb nehézséget:
– Van olyan jelentkezőnk, aki még géppel
sem rendelkezik, most kíván vásárolni. Felajánlottunk neki kölcsön egy laptopot, hogy
azzal gyakoroljon, de nem fogadta el, mondván, az nem úgy működik, mint az övé fog. A
közös kattintásnak sok derűs perce van, néha
pedig az is kiderül az idősebb generációról,hogy gyermeki módon fegyelmezetlenek, és
néha nem a kiadott feladat elvégzésére kérnek
segítséget a diáktól, hanem titokban egészen
másutt szörfölnek.
A program rendkívül népszerű, hiszen azt
tanítja meg, amire az az idősebb emberek
használni kívánják a világhálót: fi lmeket
nézni, recepteket, kézimunkákat letölteni,
beszélgetni, skype-olni. A második kurzus
kibővült az ügyfélkapu megismertetésével, és
internetes játékokkal is. Persze ez a generáció
nem lövöldözni szeretne a képernyőn, de memóriajavító játékokkal például kifejezetten
szeretnek játszani.
A Kattintsunk együtt program telitalálat lett. Az új ismeretek megszerzésén túl
ugyanis történik valami nagyon fontos: két,
korban egymástól távol lévő generáció tagjai
találnak újra egymásra a közös munka eredményeként.
R. Z.
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Az önkormányzat anyagilag is hozzájárul

ZÖLD ÚT A WASS ALBERT SZOBOR ÁLLÍTÁSÁNAK
Egymillió Ft-ot különített el a képviselő-testület a város idei költségvetéséből
a Wass Albert szobor felállítására. Az
erdélyi költő, író munkásságának Aszódon ily módon történő elismerése civil
kezdeményezés nyomán valósulhat meg.
A terv megvalósításához azonban az is
szükséges, hogy minden szakhatóság
megadja hozzá az engedélyt, illetve pályázatok, valamint közadakozás segítségével összegyűljön a szükséges 14 millió Ft.
A civil kezdeményezéssel kapcsolatban Urbán
László képviselő élt beadvánnyal még 2015.
szeptemberében, amelyet soron következő
ülésén tárgyalt a képviselő-testület. A döntéshozók már akkor sem zárkóztak el a szóban
forgó Wass Albert szobor felállításától, sőt
elvbeli hozzájárulásukat is adták, ugyanakkor
azt kérték a városatyától, hogy a kezdeményezők pontosítsák szándékukat, illetve jelezzék,
mely szervezet vállalja a szobor felállításához
szükséges engedélyek, tervek beszerzését, elkészíttetését, illetve a kivitelezéshez szükséges
pénzügyi keret megszerzését.
Urbán László képviselőnek a januári képviselő-testületi ülésre készített beszámolójából
az derült ki, hogy a civil kezdeményező Wass
Albert Baráti Társaság és a Tar Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány együttműködési megállapodást kötött a szobor és környéke
megvalósítása érdekében. A gyűjtés során

sikerül nagyobb összeget nyerniük, illetve közadakozásból is kerül az alapítvány számlájára.
A képviselő-testület támogatta a szobor felállítását, és arról határozott, hogy az önkormányzat a kivitelezés összegének 10 %-ával,
de maximum egymillió Ft-tal járul hozzá.
Utóbbi összeget elkülönítik a város idei költségvetésében, ám ennek rendelkezésre bocsátására, illetve a tulajdonosi hozzájárulás
megadására csak akkor kerülhet sor, ha a
kezdeményezők a szükséges jogi és műszaki
előkészítést elvégzik, és beszerzik az összes
hatósági engedélyt.
R. Z.

befolyt összegeket utóbbi alapítvány kezelné,
és – bár az előterjesztésből nem derül ki – a
lehetséges pályázati lehetőségekkel is élne. A
szobrot Babusa János szobrászművész készítené el, akinek Budapesten számos köztéri alkotása látható, többek között a XVII.
kerületben II. János Pál egész alakos szobra.
Az Urbán László által bemutatott makettből
az is kiderült, a kőből készítendő Wass Albert szobor mellszobor lesz ugyan, de nem
klasszikus talapzattal, mivel a kettő nem
választódik el, egyetlen szikladarabból lesz
kimunkálva. Az emlékmű a Kossuth Lajos
utca 42-46. szám előtti közterületen kerülne
felállításra, nagyjából ott, ahol korábban az
1848-s-49-es emlékmű állt.
A teljes kivitelezés megközelítőleg 14 millió
Ft-ba kerül, amelynek összegyűjtését a kezdeményezők magukra vállalták. Az önkormányzati támogatás mellett azt remélik, pályázatokon

Korábban az 1848-49-es emlékmű állt a Kossuth Lajos utca 42-46.
szám előtti közterületen. Bár – mint utóbb kiderült – csak eszmei értéket képviselt, az aszódiak szerették. Hozzátartozott a városképhez,
amit a korabeli képeslapok is bizonyítanak: szinte egy sincs, amin ne
szerepelne az 1948-ban emelt emlékmű.
Nem csoda, hogy sokan megdöbbentek 2009-ben, amikor kiderült, a Penny építése – pontosabban az új üzlet megközelíthetősége – miatt új helyszínre kell költöztetni. Az akkori képviselő-testület – a lakosság megkérdezését követően – úgy döntött, hogy a Tabán téren építteti
újra a szóban forgó emlékművet, amelynek átadására 2010. áprilisában került sor.
A közlekedéshatóság véleményezésében akkor az is szerepelt, hogy – amennyiben kelet felé
történő kisebb eltolással, de helyén marad az emlékmű – a műtárgy akadályozza a Hatvan felől érkező járművek irányában a kilátást, ami a közlekedési lámpák kikapcsolt állapota esetén
baleset veszélyes helyzetet teremthet.
A tervezett Wass Albert szobor – bár a látványterv mindig csal egy kicsit – impozáns, tekintélyes méretű műtárgy lesz. Rövidesen kiderül, mit szólnak hozzá a közlekedésbiztonsági
szakemberek.
R. Z.
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Fotó: Mertánné Szita Mónika

EMLÉKEZTETŐ

Mozaik
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A SOKOLDALÚ SÓ
Mi jut eszébe az átlag magyar embernek először a sóról? Hát az evés, ugyebár! De annak, akinek sóbarlang
van az alagsorában, egészen más dolgok ugranak be. És még én is meglepődtem, mikor utána olvastam, menynyire sokrétűen használható az egészségmegőrzésben a só. Most a teljesség igénye nélkül felsorolok néhány
módszert, ami egyszerű, olcsó, és otthon is bátran alkalmazható.
Mindennek az alapja a sóoldat, melyet az alábbiak szerint készítsünk el: tegyünk 10 dkg Himalája sót (lehet kristály, vagy finomra őrölt)
egy üvegbe, és töltsük fel 3 dl tisztított vízzel,
vagy forrásvízzel. A feltöltés után kb. 3/4 óra
múlva egy telített 26 %-os sóoldatot kapunk. A
sóoldat egy teljesen steril oldat, sem gombák,
sem csírák, sem baktériumok nem élnek meg
benne, így nem is romlik meg.
Orröblítés sóoldattal: a vártnál sokkal kevésbé kellemetlen, és hosszú távú használata
sem károsítja a nyálkahártyát, az orrcseppekkel ellentétben. Az öblítést 1%-os langyos sóoldattal végezzük (2,5 dl langyos vízbe tegyünk
10 ml 26%-os sóoldatot), ez megegyezik a testnedveink koncentrációjával, ezért egyáltalán
nem csíp. A mosdó fölött kissé előre és oldalra
hajolva a felül lévő orrnyílásba lassan öntsünk
be egy adag sóoldatot egy cseppentő segítségével, majd engedjük kifolyni a másik orrlyukon.
Ha a szánk közben kissé nyitva van, és azon át
lélegzünk, akkor a sóoldat nem folyik le a garatba. Ismételjük meg a másik orrnyílásban is,
majd még néhányszor mindkettőben. Rendszeres használata segít a nátha, arc- és homloküreg gyulladás, felső légutak akut megbetegedése, vagy allergia esetén.

Párologtatás: ha nagyobb sókristályokból
készítünk 26%-os, telített sóoldatot, akkor
ennek állandó párologtatása (szobahőmérsékleten, elektromos ráhatás nélkül) megemeli a
relatív páratartalmat, melyben elemi szinten
találhatóak természetes ásványi anyagok. Ezzel segíthetjük a légzőszervek öntisztulását,
ráadásul a párolgás közben az üveg tál falán
kicsapódó sókristály gyönyörű látvány!
Sófürdő: a Himalája kristály sóból készített
30 perces sófürdő salaktalanító hatású, emellett nagyon jó bőrproblémák (ekcéma, pikkelysömör, száraz bőr) kezelésére. Engedjünk
a kád aljába forró vizet, ebben oldjunk fel 1 kg
Himalája sót, majd engedjük teli meleg vízzel.
Ilyenkor ne használjunk habfürdőt, sampont,
szappant, és fürdés után ne öblítsük le bőrünkről a vizet, csak itassuk le törülközővel,
majd pihenjünk fél órát. A sófürdőt követően
a bőr nem szárad ki, ugyanis a bőr külső szarurétegében megkötődik a víz, a bőr természetes védőrétege is megmarad. Keringési és
szívbetegségben szenvedőknek nem ajánlott a
sófürdő!
Gargalizálás sóoldattal: személy szerint nekem ez a kedvencem! A legmakacsabb torokfájást is meggyógyítja 2-3 nap alatt, megakadá-

lyozza a vírusok és baktériumok szaporodását,
és segít a szájüreg sav-bázis egyensúlyának
helyreállításában. Gargalizáláshoz lehetőleg
telített (26%-os) sóoldatot használjunk. Ha túl
erősnek, marónak érezzük, hígítsuk kicsit, de
próbáljunk minél töményebb sóoldatot használni. Naponta legalább kétszer, de inkább
többször alkalmazzuk.
Arcápolás: használjunk telített sóoldatot
arclemosáshoz, ez szabályozza a bőr kémhatását, méregtelenítő hatása miatt pedig zsíros,
pattanásos bőrre különösen ajánlott.
Sószappan rendszeres használatával is elérhetjük ugyanezt a hatást.
Mire figyeljünk, ha kipróbáljuk az otthoni sóterápiát? Nagyon elrontani nem lehet, de mindig
válasszunk jó minőségű sót, hiszen a hagyományos konyhasó tartalmazhat csomósodás
gátlót, valamint egyéb szennyeződéseket, ezért
érdemes a kicsit drágább, de megbízhatóbb Himalája sót választani. A kartali Kuckó Sóbarlangban kapható Himalája só étkezési célra és
fürdésre egyaránt kiváló, párologtatásra pedig
a tört parajdi sót ajánljuk. Minderről bővebben
olvashat a www.kuckosobarlang.hu oldalon.
(x)

1% FELHÍVÁS

Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri a lakosságot, hogy SZJA adójuk 1%-át az alapítvány részére
szíveskedjenek felajánlani. Adószám: 19180461-1-13

ASZÓDI ÉRMEK
AZ ORSZÁGOS PÁLINKA VERSENYEN
Szép sikert ért el Stvorecz Viktor a Quintessence VII. Pálinkaversenyén. A megmérettetésre – amelynek Kövér László,
a Magyar Országgyűlés elnöke volt a fővédnöke – rekordszámú, összesen 1132 minta érkezett, amelyet a zsűri két
napon keresztül értékelt.
Az aszódi indulónak a vadontermő kategóriában nevezett, kökényből készült
pálinkája bronzérmet, a vadmeggyből készült párlata ezüstérmet kapott. Viktornak a hagyományos kategóriában indított májusi, úgynevezett Bigarot cseresznyéből készült itala ugyancsak bronzérmes lett.
A versenyzőnek ezúton is gratulálunk!
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Iskolai élet

Petőfi Gimnázium

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A SIKERES ISKOLAI PROGRAMOKÉRT
Immáron 23. alkalommal rendeztek jótékonysági bált február 12-én a Váci
Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tornatermében. A sikeres rendezvény bevételéből
ezúttal az iskola programjainak megrendezését szeretnék támogatni.

A sokak által csak „államinak” nevezett
középiskolában nagy hagyománya van a jótékonysági bálnak. Az elsőt még 1994-ban,
az Alma Materért Alapítvány létrehozásának
évében rendezték. A szervezet annak érdekében jött létre, hogy többek között támogatni
tudják a kiemelkedő tanulói teljesítményeket,
a tehetséggondozó önképző köröket, szakköröket, tanulmányi művészeti és sporteseményeket, kulturális programokat, szabadidős
tevékenységeket stb. Az idei bál – amelyet az
Alapítvány, az iskola és a Szülői Munkaközösség ezúttal is közösen rendezett – bevételét éppen ez utóbbi, vagyis az iskola programjainak
támogatására kívánják fordítani.
Az este folyamán a jelenlévők az előző esztendőkben meghatározott cél, a sportpálya felújításának megvalósulásáról is „képet kapott”
egy Power Pointos beszámoló segítségével,
amelyet a „Nagy Ő”, Szalay Attila testnevelő
tanár tartott. Rendkívül szórakoztató előadásából kicsengett, milyen heroikus munka
megszervezni és megvalósítani egy régi bitu-

menes pálya elbontását, és megépíteni egy új
műfüves pályát. Ennek bizonyítására álljon itt
csupán két adat: a műfüves pálya alapjaként
és tükreként szolgáló kőből 100 tonnát kellett
bedolgozni és simává tenni. Ehhez képest „apróság”, hogy a húsz műfű tekercs egyenként 1
tonnát nyomott, ezeket kellett a segítőknek és
egy targoncának mozgatni ahhoz, hogy végül
a helyükre kerülhessenek.
Csobán Attila, az iskola megbízott igazgatója köszöntőjében arról beszélt, egy jótékonysági est megrendezése nem csupán azon
múlik, hogy egy iskola rá van-e szorulva a
bevételre vagy sem. Magyarországtól gazdagabb országokban is rendeznek ilyen ren-

Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska
Izabella
(+36) 30 452-9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593-8628

Galgahévíz emeritus polgármestere örömmel
nyugtázta, hogy a 24 éve indult hagyományt
sikerült megőrizni, és a további folytatáshoz
kívánt erőt és sikereket.
Az est műsorának főszereplői ezúttal is diákok voltak, akik érett produkcióikkal – legyen
az szavalat, zongorajáték vagy éppen ének és
tánc – bebizonyították, tehetségeket nemcsak
televíziókban rendezett versenyeken látni,
hallani, hanem szűkebb környezetünkben is.
A vacsorát és a tombolahúzást követően már
a táncé volt a főszerep, amelyhez a talpalávalót
ezúttal is a Galga Expressz Band szolgáltatta.
R. Z.

Az Alma Mater-ért Alapítvány kuratóriuma és az iskola vezetősége
ezúton szeretné megköszönni a szülők, a cégek és a magánszemélyek támogatását. A jótékonysági estről szóló beszámoló valamint
további fényképek a támogatók listájával egyetemben az iskola honlapján tekinthető meg (www.petofi-aszod.hu).

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301-6969

dezvényeket, amelyek azon túl, hogy valóban
bevételt hoznak, van egy talán ennél is fontosabb hozadéka, a közösségteremtő ereje. Az
sem elhanyagolandó nevelési szempont, hogy
a jótékonysági bál megrendezésében segédkező diákok szembesülnek azzal a felismeréssel, hogy néha másnak is kell segíteni, és ez a
más nem csak személy lehet, hanem akár egy
intézmény vagy egy fontos közös ügy. Az est
fővédnöke, dr Basa Antal, az iskola öregdiákja,

Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500-025;
(+36) 30 6352-608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500-035

Rendőrjárőr:
(+36) 20 516-5940
Polgárőrség:
(+36) 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816-0437
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat: 8.00–12.00
Vasárnap: 9.30–11.30
Szent István Patika
Kondoros tér 49., (+36) 28 400 552
Március 5-6.
Március 19-20.
Április 2-3.
Városi Gyógyszertár
Szabadság tér 2., (+36) 500 015
Február 27-28.
Március 12-13.
Március 26-27.

Civil élet

A LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS ALAPÍTVÁNY
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány szervezésében a területi ellátási körzetből három település
támogatásával a helyi templomokban jótékonysági koncertet adtak Borsódy László trombitaművész és barátai az aszódi szakrendelő javára, valamint ugyanezen célért Aszódon is tartott a Podmaniczky Nőegylet jótékonysági estet az aszódi önkormányzat támogatásával.
Helyszín, időpont

Koncert bevétele

Önkorm. támogatás

Kartal, 2015.06.21

170.000.-

Iklad, 2015.06.28

194.000.-

106.000.-

Tura, 2015.08.15

120.000.-

380.000.-

Aszód, 2015.09.26

402.000.-

300.000.500.000.402.000.-

Összesen

2015. évben a jótékonysági estek bevételéből
1.372.000.- Ft ,2013. évben felajánlott adó 1%ból 464.313.- Ft a 2014. évben felajánlott adó 1%.ból 505.300.-Ft bevétele származott az Alapítványnak, mely együttesen 2.341.613.- Ft anyagi
támogatást kapott. A befizetett adó 1%-ból
befolyt összegeket a továbbiakban felsorolt eszközök megvásárlására fordította az Alapítvány,
A rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához szükséges költségekre (előadó művészek
útiköltsége, plakátok, szórólapok, meghívók )
és egyéb működési kiadásaira (posta és banki
költségek) 272.000.- Ft-ot költött. Az alapítvány
tagjai részére bért nem állapított meg.
2015. évi bevételekből 1.820.529. Ft értékben
az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
• CMS 1200G 12 csatornás EKG készülék 2
db a belgyógyászatokra
• Kolposzkóp videó a nőgyógyászatra
• Heart Save ONE félautomata defibrilátor a
Sebészetre

Összesen
170.000.-

1.372.000.- Ft

• Látásvizsgáló tábla a szemészetre
• Halogén vizsgálólámpa az Urológiára
• Ultrahangos magasságmérő a Tüdőgondozóba
• Digitális mérleg a Tüdőgondozóba
• Izületi szögmérő a reumatológiai és mozgásterápia
A jelenleg rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználásáról később rendelkezik az Alapítvány. Természetesen céljaink között továbbra is szerepel
olyan eszközök beszerzése, melyekre forráshiány
miatt a működtetőnek nincs lehetősége.

ASZÓDI TÜKÖR

2015. december 10.-én az Alapítvány évértékelő délután szervezett az Aszódi Szakorvosi Rendelő Intézetben melyen beszámolt az
ellátási körzethez tartozó önkormányzatok
polgármestereinek, valamint a támogatóknak
az Alapítvány javára befolyt összegek felhasználásáról.
Az évértékelő délután megvalósítását az
alábbi vállalkozók és magánszemélyek támogatták:
• Morár Péter ( Barátok Sütöde Aszód)
• Petrovics Sándorné ( Virágfarm Váckisújfalu)
• Bíró Mónika ( Mónika tortái Aszód)
• Aszódi fiúnevelő Intézet
• Régió Plusz Televízió
• Aszódi szakorvosi Rendelőintézet dolgozói
• Rosenberger Tamás (Iklad)

Ezúton köszönünk minden támogatást
amellyel segítették az Aszódi Szakorvosi
Rendelőintézet munkáját!
Aszód, 2016. január 29.
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány
Kuratóriuma nevében:
Blaskó Tiborné elnök

Továbbra is szívesen fogadjuk mindazoknak a támogatását akik
egyetértenek az Alapítvány céljaival, Ezt megtehetik az alapítvány
számlájára történő utalással, vagy az adó 1%-nak felajánlásával.
Legyen az Ön Szívügye is alapítvány bankszámlaszáma:
K&H Bank Zrt. 10402915-50526569-87811014
Legyen az Ön Szívügye is alapítvány adószáma:
18150746-1-3

Aszódra érkezett a vándorkiállítás

TIZENHÉT ÚT A DON-KANYARBA
Nem mindennapi fotókiállítás látható a Petőfi múzeum Galériájában.
Aszódra érkezett ugyanis az a Reményi József egykori főhadnagy képeiből összeállított anyag, amelyet leányai, Véghné Reményi Mária, valamint
Varga Imréné, Reményi Erzsébet tártak az érdeklődők elé. Az értékes
kordokumentum az ország több településén, többek között Budapesten,
Szolnokon, Székesfehérváron és Veszprémben is megtekinthető volt már.
A 2. világháború idején a keleti frontra tizenkét kórházvonat ingázott folyamatosan.
Egy-egy út tíz-tizenöt napig tartott. A hazai
területről biztosították az orvosok, valamint
a gyógyításhoz használatos gyógyszerek, kötszerek és más egészségügyi anyagok szállítását. A vonatok visszafelé sebesültekkel megrakva jöttek vissza.
Ezeken szolgált gazdasági vezetőként Reményi József főhadnagy, aki a 17 alkalommal
megtett útja során naplót vezetett, és közben

hódolt szenvedélyének, a fotózásnak. 1940.
december és 1943. március között több ezer,
a háború pillanatait bemutató fényképet készített, amelyek mély lenyomatai a szenvedéseknek, a fájdalmaknak, de az emberi pillanatoknak is.
A kiállítást Sztán István polgármester nyitotta meg, aki a kiállítás üzeneteként azt fogalmazta meg, hogy a legnehezebb időkben is
kötelességünk az egyetemes erkölcsi értékek
szolgálata, a védtelen embertársainkért törté-
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nő önzetlen segítségnyújtás – úgy, ahogy azt
Reményi József és bajtársai tették.
Véghné Reményi Mária azt hangsúlyozta, hogy
ezzel a kiállítással a fiatal generációnak szeretnének üzenni, akik ma – bár látnak képkockákat a
különféle konfliktusokról a hírműsorokban - el
sem tudják képzelni azt, hogy egy világháború
milyen borzalmakat és fájdalmakat okozhat.
A kiállítás február 28-ig még megtekinthető
a Petőfi múzeum Galériájában.
R. Z.
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Portré

Beszélgetés Énok Nagy Levente karnaggyal

„A GYEREKEK TISZTÁN CSENGŐ HANGJÁNÁL
NINCS SZEBB HANGSZER”
Énok- Nagy Leventével idestova 10 éve készítettem beszélgetést. Akkor
kántorként szolgált, ma viszont már városunkban ének-zene tanárként
és karnagyként tisztelik, ráadásul Tarr Gábor méltó utódjának tartják.
Két olyan kórust irányít, amelyek fellépéseikor megtelnek a templom
padsorai vagy gazdára találnak az aula székei. Beszélgetőtársamat elsőként arról kérdeztem, mi volt az egyházzenétől való elkanyarodás oka.

de emellett van még egy fontos szempont: a tanítványok öröme. Ha azt látom, hogy a kisdiák jókedvvel énekel, és ezáltal élményt adtam
neki és a szüleinek, ez nekem is nagy boldogság. Legalább akkora, mint mondjuk a Magyar
Rádió énekkarát vezényelni.
– Mit tartasz a gyermekkórus legnagyobb
eredményének?
– Az utóbbi évek sikereire mindenképpen
büszke vagyok. Rendre jól szerepelünk az országos és megyei kórusversenyeken, és rend-

– Kezdetben valóban az egyház zene határozta meg a mindennapjaimat a zenei életben,
mintegy 6-7 évig voltam kántor itt Aszódon,majd ezt követően évekig a váci székesegyházban. Ugyanakkor a karnagyi szerepkör
is régóta érdekelt. A sors végül úgy hozta, hogy
a nagy zenei múlttal rendelkező Csengey iskolába kerültem, ráadásul Tarr Gábor bácsi mellé. Hamar elbűvölt a gyermekek tisztán csengő
énekhangja. Vallom, hogy az orgona a hangszerek királya, de arra is rá kellett jönnöm,
hogy a gyerekek tisztán csengő hangjánál
nincs szebb hangszer. Kodály Zoltán is ezt vallotta: „Van a gégétekben olyan hangszer, hogy
szebben szól a világ minden hegedűjénél, csak
legyen, aki megszólaltassa! Ezzel a hangszerrel
eljuthattok a legnagyobb zenei géniuszok éltető közösségébe, csak legyen, aki vezet!” Ezen
az úton igyekszem haladni, és arra törekszem,
hogy minél jobban kiműveljem a hangjukat.
– Mit tanultál konkrétan az elődödtől, illetve mi volt az, amire azt mondtad, ezt én is
így szeretném csinálni?
– Először is azt a szemléletet és közeledésmódot, ahogy a gyerekekhez fordult. Persze ezt
nem lehet teljesen leutánozni, de mégis minta
volt számomra. Emellett nagyon sokszínűek
voltak az énekórái, és sugárzott róla a magas
szintű szakmai tudása is. Egyszerűen elvarázsolta a gyerekeket. Ha a saját utamon, a módszereimen túl sikerült átvennem ebből valamit
is, már nagyon boldog vagyok.
– Mennyire könnyű ma a gyerekeket megszólítani és rávenni arra, hogy énekeljenek?
– Úgy gondolom, hogy az éneklés öröme és
szeretete kódolva van az emberbe, mióta világ
a világ. A mi feladatunk az, hogy ezt erősítsük
a gyerekekben annyira, hogy az a felnőtt korban is megmaradjon. A zenét, az éneklést nem
elég szeretni, hanem tanulni is kell. Ha ezt kellő időben és megfelelő irányítással végezzük,
akkor a gyermeknek egy életre szóló élményt
adhatunk. Olyan impulzusokat kell adni, ami
örömmé teszi számára az éneklést. A zenetagozat esetében pedig arról is beszélhetünk,

hogy a kórusban a gyermek a közös éneklés
örömét, a több szólamban történő éneklés élményét is megszerzi.
– Aszód kisváros, meghatározott gyermeklétszámmal. Mennyire tudsz válogatni?
– Őszinte leszek: minimális lehetőség adódik
erre, bár amikor a nagycsoportból az iskolába
készülnek, elmegyek az óvodába és hallgatom
őket, ahogy közösen énekelnek. Az iskolában
is van meghallgatás, és bizony, inkább örülünk
amikor a szülő igényli , hogy zenetagozatra
járjon gyermeke mintsem kiszórjuk őket.
– Ilyenkor nem irigyled mondjuk a Magyar
Rádió énekkarának karvezetőjét? Ő nyilván
nagyobb felhozatalból válogathat…
– Nyilván könnyebb akár már egy 30-40 ezres városban is zenei tagozatot működtetni,
mint mondjuk egy 6 ezres kisvárosban. Bár
erre éppen Aszód a cáfolat, hiszen idestova 60
éve működik. Természetesen az ember mindig szeretne jobbat, mégsem gondolom, hogy
elégedetlennek kellene lennem. A tanítás élménye, a gyerekek csillogó szeme mindig ajándék. Jómagam is a tökéletességre törekszem,
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szeressé váltak a meghívásaink. Példaként említhetném a hagyománnyá vált őszi budapesti
koncertjeinket a Belvárosi Szent Anna Templomban, a Svéd kereskedelmi Kamarát illetve
a svéd nagykövetséget, ahová már harmadszor
invitáltak bennünket. Kaptunk meghívást
Ausztriába, aminek szintén nagyon örülünk.
De említhetném a helyi koncertjeinket is.
Mind-mind nagyszerű élmény, büszkeséggel
tölt el.
– Mennyi gyermek énekel az énekkarban?
– Jelenleg négy alsó tagozatos zenei osztályunk van és egy felsős, hatodikos. Az énekkari munkában mintegy 60-an vesznek részt,

Portré

ennyien szerepelnek rendszeresen. S ha már az
előbb a büszkeségről beszéltünk: az is öröm,
hogy mióta itt tanítok – ennek már 15 éve8-10 gyermek választotta a zenei pályát. Jó érzés tudni, hogy ennek én is részese voltam.
– Van egy másik kórusod is, amit irányítani
talán még nagyobb feladat: egy férfi dirigál
25 nőt…
– No igen, a felnőttekkel sem könnyű sőt…
Mivel emberi hangokról van szó, a munka java
inkább pedagógiai, mintsem zenei. Ez a kórus
egyébként régi álmom volt. Minden karvezető
arról álmodik, hogy legyen egy saját hangszere.
De a mi hangszerünket nem lehet megvásárolni, hanem saját magunknak kell létrehozni.
Egyébként sem megszervezni nehéz egy kórust,
hanem egyben tartani. Amikor elhatároztam,
hogy énekkart alapítok, összeírtam 20-25 olyan
hölgy nevét – jobbára az ismerősi körből – akik
szóba jöhettek. A kórus első összetételéből mára
csak egy szűk 3-4 fős mag maradt, pedig még
csak két évesek vagyunk. De mindig jöttek újabb
és újabb tagok. úgyhogy ma is 25-en vagyunk.
Az a szép ebben, hogy annak ellenére járnak
próbákra, hogy valamennyien dolgozó nők, csa-

ládanyák, sőt akadnak köztük családfenntartók
is. Mégis megvan bennük a késztetés, hogy heti
egy vagy két alkalommal próbáljanak, és adott
esetben a hétvégéjüket is feláldozzák. Mindezért
jutalmuk az pár percnyi taps amit a közönségtől
kapnak. Szerencsére mi emberek úgy vagyunk
megalkotva, hogy bennünk van az a vágy is,
hogy valami szépet és hasznosat hozzátegyünk
a világhoz. Ez az igazi ösztönző erő.
– A Stellaria Media esetében mit tartasz a
legnagyobb sikernek?
– Nagy büszkeségem, hogy két nagysikerű
estünk volt Budapesten, és ott meg tudtuk
mutatni, hogy ez a kis Galga menti település
képes ilyen produkciót letenni a főváros szívében. Persze feledhetetlen a két aszódi évadzáró
koncertünk is, és jó tudni azt is, hogy ma már
nemigen van olyan nagyobb városi rendezvény, ahová ne hívnának bennünket fellépni.
Ha jönne egy jó tündér és azt mondaná, Levente, mondj egy kórust és egy helyszínt, akkor mit választanál?
Nyílván mindenkinek vannak álmai. Karnagyi mesterkurzusokon volt szerencsém
nívós kórusokat vezetni remek helyszíneken,

BANYAKLUB A KÖNYVTÁRBAN
Az idő múlik mindenki fölött, ám nyílnak alkalmak, hogy megtaláljuk az
apró örömöket. Jó, hogy van hely ahová összejöhetünk, mi, akik mögött
már ledolgozott évtizedek vannak, de továbbra is aktívan és tartalmasan szeretnénk tölteni napjainkat.

Ilyenek vagyunk mi, a Kézimunka Klub tagjai. Pár lelkes ember. Hétvégeken összejárunk,
beszélgetünk, kézimunkázunk. Mindenki
azt, amit épp szeret és tud, horgol, fon, hímez, köt, vagy valami mást alkot. Egymástól
is tanulunk. Különböző családi háttérrel és
tapasztalattal jöttünk ám közös bennünk az

ASZÓDI TÜKÖR

olvasás szeretete. Könyveket cserélünk, témákat vitatunk meg, történeteket mesélünk,
emlékeket idézünk. Gyakran nevetünk, akár a
saját bajainkon is. Ez az együttlét feltölt minket, jó a lelkünknek. Néha olyan kevés kell, egy
mosoly, egy kedves szó és máris szép a nap, a
perc – helyrebillen minden. Fontosak ezek az
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de – lehet, hogy furcsán fog hangzani –, az évszám 2058 ,az aszódi ének – zene tagozat 100.
születésnapját ünneplő koncerten ott állhassak egy országos hírű gyermekkórus és az akkor közel 45 éves Stellaria Media Nőikar előtt,
mondjuk Podmaniczky kastély gyönyörű
dísztermében, vagy egy akkorra már felépült
városi hangversenyteremben. Nem szívesen
cserélném el a mostani helyzetemet semmire.
Mind a kicsikben mind a női kórusban nagy
örömömet lelem és szerencsésnek érzem magam, hogy ebben ki tudok teljesedni.
R. Z.

alkalmak. Türelmetlenül várjuk a következőt
és reméljük még sok következő lesz.
Alkony
Kísérhet derű és fény,
az alkony utolér
az élet meggyötörhet
a szíved összetörhet.
De ne hagyd el magad,
mert most vagy csak szabad!
Nyugdíjas lettél
már oly sokat tettél
s még mi mindent tehetsz,
hogy boldogabb lehess!
Fejben rakd helyre dolgodat,
sorrendbe állítva fontosat.
Bár takaréklángon égve
dönthetsz, hogyan érsz révbe.
Szomorún töltöd a napot,
vagy meglátod a pillanatot,
mely örömöt adhat,
a nap beragyoghat,
mosolyba ölelni perced
derűvel tölteni a lelked
széppé teszi az éveket,
hogy értelmet nyerjen az életed.
A Kézimunka Klub páratlan heteken szombatonként 14 órától várja az érdeklődőket az
Aszód Városi Kulturális Központ Könyvtárában.
Molnár Jánosné
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Gyermekeink

Gyakori kérdések, és hasznos tanácsok nem csak
beszédhibás gyermekek szüleinek
(I. rész)

KI A BESZÉDJAVÍTÓ TANÁR?
Más néven a logopédus általában azokkal a négy és
fél éves kisgyermekekkel foglalkozik, akik valamilyen
hangokat hibásan, vagy egyáltalán nem ejtenek beszéd közben, illetve nem az életkoruknak megfelelően beszélnek.
Az előbb említett határidő előtt, a 3. évtől egy rövidebb életszakaszig
fennáll a veszély, hogy a gyermek beszéd közben megakad. A feszültség abból adódik, hogy a beszédszervek finom mozgásai nem tudják
követni a látottakat, a gondolatbeli képeket. Ez természetes jelenség.
Javítani tilos! Visszatérve a 4,5 éves határhoz: a beszédjavító tanár a
meglévő hibákat feltárja, és más szakemberek vizsgálati eredményeit
is felhasználva megfelelő fejlesztéssel kijavítja a foglalkozások során a
sérült beszédet. A kapott információkat bizalmasan kezeli. A szülők
gyakran maguk is próbálják a meglévő hibát, vagy hibákat javítani, de
ezzel csak még jobban tetézik a bajt. A logopédushoz fordulni nem szégyen, hiszen sok-sok év tapasztalatával, de legfőképp szakmai tudással
és elhivatottsággal kezeli a bajt.

amelyet a gyermek úgy satíroz ki, ahogy ő akarja. Ezzel egyúttal
vizsgálhatom is a rajzhatárok betartását is. A nyelv mozgása sok levegővel (is) jár, ezért elengedhetetlen a papírzsebkendő használata. A
felnőttől/szakembertől is pedig sok-sok türelem, valamint erős hit, a
várható siker érdekében.
Miért a legnehezebben megtanulható hang a magyar „R”?
Ezt igen sokszor kell gyakorolni ahhoz, hogy erőteljesen peregjen
a nyelv hegye. Mivel a pergetés során igen nagy mennyiségű levegő
távozik a tüdőből, ez szédülést, fejfájást is okozhat. Óvakodni kell
tehát a fejlesztéssel. Ritkább ok közé tartozik a nyelvfék lenövése.
Ez egyszerű sebészeti eljárással orvosolható. Sokszor még az óvodáskor alatt sem lehet megtanítani ezt a nehéz hangot, de ez nem
akadálya annak, hogy tovább lépjen a nagycsoportos az 1. osztályba. Az erőteljes pergetés megtanulásához dinamikus, feszes nyak-,
és arcizmokra van szükség. Ezért fektesse hanyatt a kisgyermeket,
és számolja meg, hányszor tudja felemelni a fejét úgy, hogy a válla a
földön marad. Ez lesz az az alap, amin elindulhatnak. Kétnaponként
mindig eggyel emelje fel a gyakorlatok számát, de 30-nál többször
ne. Ez is kitartást, és türelmet igényel mindkét fél részéről. A nyak
izmai által a nyelv izmai is megerősödnek.

Mik az eredményes kezelés feltételei?
Elsősorban a sérülésmentes idegrendszer, az ép hallás, és látás, valamint a hibátlan fogsor. 1-2 fog hiánya nem akadály, de a gyermek
fogszakorvosi kezelése, és prognózisa feltétlenül szükséges. A kisgyermekek nagyon szívesen vesznek részt a foglalkozásokon ,mert
azok az ő igényeikhez, illetve életkori sajátosságaikhoz igazodnak.
Igen fontos az is, a szülők is készen álljanak a logopédussal való
együttműködésre. Amennyiben idejük engedi, vegyenek részt a fejlesztő foglalkozáson. Ha ez nem lehetséges, igényeljék a személyes
találkozást, telefonon való információt, vagy egyéb más lehetőséget.
Sokan úgy vélik, hogy a kisgyermekkel való otthoni gyakorlás egyszeri, vagy esetleg kétszeri nagyobb idejű házi feladat gyakorlása lesz
eredményes. Ez téves felfogás! Nem szabad ebbe hibába esni. Otthon is érvényes: sokszor keveset. Csakis annyit szabad gyakorolni,
amennyit a szakember javasol. Az otthoni gyakorlás időpontját a
szülő határozza meg, de ne legyen közvetlenül az óvodából való haza
érkezés után, hiszen a gyermeknek is át kell állnia a családtagokkal
való találkozásra. Nem utolsó sorban a szülőknek, más családtagoknak is meg kell hallgatniuk azokat az élményeket, amik napközben
az óvodában történtek. Logopédiában a tükörnek kiemelkedésű
szerepe van. Általánosságban elmondható, hogy a hangfejlesztés
utánzáson alapul. A tükör mintegy megjeleníti a helyes száj-, illetve
nyelvállást. Azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Nem a tükröt kell megvilágítani, hanem az arcokat, mert így látható minden
arcrészlet. A tükröt úgy kell elhelyezni, hogy mind a két fej jót látható legyen, de azonos magasságban.
Mi szükséges a foglalkozásokhoz?
Elsősorban a gyermek jókedve, és egészsége. Beteg, nyűgös, fejfájós,
és fáradt gyermeket nem lehet eredményesen oktatni. Már ezért is
ajánlatos időben lefektetni, altatni. Ne legyen a szobájában a nyugodt elalvást zavaró semmiféle elektromos tárgy, eszköz. A szülő
próbáljon rövid mesét mondani, olyat, ami gyermekével történt aznap, vagy olyat, ami megnyugtatja. Az óvodai foglalkozáshoz magam egyszerű négyzetrácsos/kockás füzetet kérek, amibe az aktuális
hang képzését is lerajzolom, illetve olyan képeket/rajzokat rajzolok,
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Kovács István
ny. gyógypedagógiai tanár-logopédus
(Folytatás a következő számban.)

Sport

HÍREK AZ ASZÓD FC HÁZA TÁJÁRÓL
Lassan közeledik a tavasz, lassan útjára indul a labda az aszódi futballpályán. Egyre többen érdeklődnek, mi újság velünk, hogyan vágunk neki
a tavaszi szezonnak?
Látszólag csendes időszakon vagyunk túl, a
háttérben azonban lázas munka folyt, amelynek célja a minél sikeresebb tavaszi folytatás
megalapozása. Kezdjük talán a legkisebbekkel.
Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően folyamatosan edzésben voltak utánpótlás csapataink.
A karácsonyi két hét szünet után már január
4-én megkezdődtek az edzések minden korosztályban. A legkisebbek a Csengey Iskola
tornatermében heti két edzéssel készülnek a tavaszi Bozsik-tornákra. U16-os csapatunk heti
három edzéssel vágott neki a felkészülésnek. A
két tornatermi foglalkozást, egy kondicionális
szabadtéri futóedzéssel kiegészítve készülnek
a sikeresebb tavaszi folytatásra. A futóedzések
helyszíne a Síklaki hegy utca és a Nyár utca meredek emelkedője. Közben a csapat részt vett
Gödöllőn a Sátor Kupa tornán, ahol neves magyar csapatokkal (többek között az MTK Hungária korosztályos együttesével illetve szerb
csapattal is) mérkőzött meg. U19 csapatunk
már műfüves felkészülési mérkőzésen is részt
vett Gödöllőn, és nagy önbizalommal készül az
előkelő második hely megőrzésére. Utánpótlás
csapatainkhoz Gödöllőről, Kartalról, Bagról és
Kállóról is érkezett új játékos, ezzel is erősítve
az Aszód FC térségi utánpótlás nevelő szerepét.
Közben TAO támogatásból több, mint 1 millió

Ft értékben új sportfelszereléseket szereztünk
be, többek között táskákat, melegítőket, labdákat, kabátokat, technikai eszközöket. TAO
támogatásból fedezzük az utánpótlás csapatok
felkészülésének költségeit is, utazást, pályabérlést, nevezési díjakat.
Felnőtt csapatunk őszi szereplése és helyezése nem adott okot az elégedettségre. A csapattól a 11.hely a körülmények és feltételek
tükrében elfogadhatatlan teljesítmény, ezen
tavasszal feltétlenül változtatni akarunk. Ennek érdekében elég nagy játékos mozgásra lehet számítani. Az átigazolási szezon február
végéig tart, azonban néhány konkrétumról
már be tudok számolni.
Távozott a felnőtt keretből: Krecsmarik Patrik
(Iklad KSK), Müller Péter (GEAC), Kertész Kristóf (Kistarcsa VSC), Madarász Ádám (BVSC),
Csendom Kristóf (Tura VSK). Érkezett: Káposzta Bence (Bercel SE), Gerhát Viktor, Sipos Bence, Babusa Attila (Héhalom SE), Seres Norbert,
Szondi László (Kistarcsa VSC), Répási Csongor
(Erdőkertes SE). A felnőtt csapat kitűzött célja az 1-6. hely megszerzése, a megye II. osztály
átszervezése esetén a biztos bent maradás a II.
osztályban. A Pest Megyei Igazgatóság ugyanis a 2016-2017-es szezonra átszervezi a megyei
labdarúgó osztályok rendszerét. Az egy megye I.

Sakk

2016. márciusában Budapesten illetve Miskolcon rendeznek meg. Két csapatunk szintén országos döntős: a lányok / Brandt Boglárka, Nádasdi Kinga, Rajkó Zsuzsanna / a fiúk/ Kapitz
Dominik, Rajkó Márton, Steyer Ferenc, Téglás
Mátyás/ , akik 2016. áprilisában Szombathelyen
mérik össze tudásukat hasonló korú társaikkal.
Ez év januárjában immáron negyedik alkalommal rendeztük meg a Petőfi Téli Kupa
országos csapat- és egyéni versenyünket,
amelyre az egyházi, illetve Petőfi Sándor nevét viselő általános- és középiskolák tanulóit
hívtuk meg Aszódra. Az idei csapatversenyt
a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium
csapata nyerte. Másodikként az EGA végzett.
a csapat tagjai: Homoki Gábor tanár úr, Téglás Márton, Kapitz Dominik és Rajkó Márton
diákok voltak. Bronzérmet az Eplényi Sakkszakosztály csapata szerezte meg. Egyéniben /
110 versenyző indult/ intézményünkből a legjobb eredményeket: Orgoványi Dóra, Orgoványi Melinda, Hajdú Vanda, Nádasdi Kinga,
Brandt Boglárka, Kiss Bálint Barnabás érte el.
A legközelebbi versenyünk a IV.Galga Kupa

KIS LÉPÉSEKKEL,
DE ELŐRE HALADUNK
Az aszódi evangélikus gimnáziumban az elmúlt öt esztendőben folyamatosan jelen van a sakk, mint
hasznos szabadidős játék, illetve
mint versenysport is.
Nagyszünetekben, tanítás utáni időben, az intézmény könyvtára ad helyet, lehetőséget ennek
a logikai játéknak gyakorlására. Évek óta jelen
vagyunk a Pest megyei Sakkszövetség által rendezett egyéni versenyeken. Harmadik alkalommal adtunk helyet a Sakk Diákolimpia megyei
döntőjének mind egyéniben, mind csapatban.
Iskolánk tanulói szép sikereket értek el ezen a
versenysorozaton. Öt tanulónk: Orgoványi Melinda, Kapitz Dominik, Rajkó Márton, Steyer
Ferenc és Téglás Mátyás egyéniben, korcsoportjában bejutott az országos döntőbe, amelyet
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osztály mellett a jelenlegi négy II. osztályú csoport helyett két II. osztály, kibővített III. osztály
valamint új elemként több csoportban megyei
IV. osztály jönne létre. Természetesen bent kívánunk maradni a II. osztályú elitben, amelyhez
minden feltételt adottnak tartunk.
Céljaink megvalósításában egyedül kevesek
vagyunk. Szükségünk van támogatóink és szurkolóink segítségére is. A támogatás legegyszerűbb módja a civil szervezetek részére felajánlható személyi jövedelemadó 1%-a. Adószámunk
19180069-1-13. Kérünk minden szülőt, szurkolót, ne feledjék el a rendelkező nyilatkozat kitöltését egyesületünk javára. További segítség a klub
által lehívható társasági adó támogatás, melyben
a jogszabályi változásoknak megfelelően új elem,
hogy az adóéven belül már befizetett adó terhére
is lehet rendelkezni. Várjuk azon szurkolóinkat,
akiknek lehetőségük van TAO támogatásra, keressenek meg elérhetőségeinken.
A legnagyobb segítség azonban, ha minél
többen kijönnek a mérkőzésekre, ha minél
több szülő kíváncsi gyermeke teljesítményére,
ha minél többen buzdítják a lelátóról kedvenc
csapatukat. Az első tavaszi fordulóban Ikladon kezdünk, február 28-án vasárnap 14 órai
kezdettel. Az első tavaszi hazai mérkőzésre
március 6-án kerül sor 14 óra 30-kor. Ellenfelünk Valkó KSK lesz.
Jöjjenek, szurkoljunk együtt! Hajrá Aszód!
Kovács Tamás
Aszód FC elnök

országos egyéni, 2016. május utolsó szombatján kerül megrendezésre.
Iskolánkban harmadik éve sakkszakosztály
is működik. Csapatunk részt vesz a Pest megyei felnőtt csapatbajnokságban / megyei I/A
Herczeg-csoport /. Diákok, szülők, tanárok
sakkoznak együtt. Az idei bajnoki mérkőzéseinken a következő játékosokból állítottuk össze
az ötfős csapatunkat: Rajkó Zsuzsanna, Rajkó
Márton, Magda Máté, Kiss Bálint Barnabás,
Garczik Gábor, Homoki Gábor és Koncz István. Ebbe a szakosztályba folyamatosan várjuk
helyben vagy a környéken élő, versenyszerűen
sakkozni akaró diákot, felnőttet egyaránt.
Nem az iskolánkban, de az EGA eszközeivel
/sakk-készletek/ az aszódi Csengey Gusztáv
Általános iskolában szerdánként / 16.00-17.00
óra között / sakkszakkör működik. A foglalkozásokon alsó tagozatos diákok vesznek
részt, amelyeken a sakkjáték alapjaival ismerkedhetnek meg az odajáró tanulók. Erre az
alkalmakra is szívesen látunk új jelentkezőket.
Koncz István
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REJTVÉNY
„A fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy…”
(Tímár György)
Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: Ő) 12. Becézett női név
13. Földet forgat 14. Orosz repülőgép típus 15. Kálium 16. Deciméter
17. Gyógyász 21. Halom 23. Észak 24. Ízesít 25. Spanyol autójel 26.
… muri (Móricz Zsigmond műve) 27. Az egyik szülő 29. Hamu darab!
30. Angyal rang 32. Káposzta féle 34. Testvér, becézve 36. Jég teszi 38.
Enyhe pirosság 40. CTS 41. Ital azonos hangzói 42. Lám 44. Nem oda
46. Tanuló vezető 47. Fában lévő üreg 49. Éjfél! 50. Részes eset a német
nyelvtanban 52. Csongrád megyei város 56. Nátrium 57. Oxigén 58.
Költői sóhaj 59. Nekem, angolul 60. Képmás 62. Somogy megyei község
Függőleges: 1. Női név 2. Olaszország fővárosa 3. Csőszerű szerv,
melyben testfolyadék áramlik 4. Húros hangszer 5. Jód 6. Vizes föld
7. Zsanér darab! 8. Hétharmad! 9. Pite, angolul 10. Becézett Ilona 11.
Átmérő jele 18. Fentről hull 19. Apróra zúzott étel 20. Pirítós kenyér
22. Szeméttároló edény 27. Keleti férfi név 28. Járunk rajta 31. Fegyverbe! 33. Belső szervünk 35. Csípős szagú, savanyú konyhai- és háztartási
folyadék 36. … de Janeiro, brazil nagyváros 37. Nikkel 39. Részlet a
Dáridóból! 43. Hasznos rovar 45. Horgász zsinór 48. Birtokol 51. Megbillen 52. Magyar Olimpiai Bizottság 53. Norvég könnyűzenei együttes
54. Szappan márka 55. Növényi szövet 61. Udvarra 63. Névelő 64. Idő
jele a fi zikában 65. Amper 66. Közepén van!

– fné –
Januári számunk rejtvényének helyes megfejtése: „mert elmúlik az élet.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Ritecz Nóra (Podmaniczky út
37/A) és Tolmácsi Lászlóné (Határ utca 10/A) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2016. március 12-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

TÁJÉKOZTATÁS
Ezútón tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatvani Albert Schweitzer Kórház és Szakrendelő Intézetben – tekintettel az influenza járványra – 2016. február 18-tól annak visszavonásáig
látogatási tilalmat rendel el valamennyi fekvőbeteg osztályon.
Megértésüket köszönjük!
ASK Hatvan

ISMÉT CSALÓK PRÓBÁLKOZNAK A VÁROSBAN
Újra csalók járják Aszód utcáit, hogy bejutva idős emberek portájába,
onnan értékeket próbáljanak meg eltulajdonítani. Ezúttal egy újtelepi
családi ház udvaráig jutottak.
Azzal az ürüggyel csöngettek be, hogy az
önkormányzat két zsák krumplit küldött,
azt kellene kiönteni. Az idős házaspár akkor fogott gyanút, amikor az egyik férfi azt
mondta, gyógyszertámogatást is hoztak, 11
ezer Ft-ot, és kezében lobogtatta a pénzt. A
házaspár ekkor azt kérte a látogatóktól, mutassanak igazolványt. Erre a hívatlan látogatók azt felelték, majd az is lesz, de ekkor már
a kapu felé vették az irányt, és bepattantak
autójukba, egy sötét, feltételezhetően Audi
kombiba. Az idős emberek azért nem tudták

leírni a rendszámot, mert az autónak föl volt
hajtva a hátsó ajtaja, így nem látszott az azonosító jel.
Aszód önkormányzata ismételten arról tájékoztat mindenkit, hogy önkormányzati
alkalmazott csak írásos értesítést követően,
igazolvánnyal és jegyzői igazolással keresi fel
Önöket. Szociális támogatást pedig csak az
igénylő előzetes kérelmének elbírálása után,
erről írásban történő értesítést követően nyújt
az önkormányzat.
R. Z.
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