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Szinte hihetetlen,  de úgy indult Aszódon a 
szakközépiskolai oktatás, hogy az iskolán 
belül minimális tárgyi és szakmai feltételek 
voltak. Az 1965/66-os tanévben szerszám-
szerkesztő szakon képeztek  tanulókat, majd 
gépgyártás technológia szak indult, 1972/73-
ban pedig  profi lváltás következett be: álta-
lános gépészetet kezdtek oktatni.  A tanárok 
többsége korábban az Ikladi Ipari Műszergyár 
mérnöki-középvezetői karában  dolgozott. Az 
új  intézménytől azt várták, hogy az IMI-t jól 
képzett fi atal szakemberekkel  lássa el.  

A szakközépiskola 690 négyzetméteres tan-
műhelye 1975 novemberére épült meg. Ez a 
képzés erősödését hozta. A szakoktatás súly-
pontja a gyárból áttevődött ide: az 1975/76-os 

tanévben 100 elsős diák közül 39 szakközép-
iskolába jelentkezett, s ez a szám  a következő 
esztendőben 42-re emelkedett. Közben újabb 
fontos állomások következtek az intézmény 
életében: az 1977/78-as tanévtől gépész osz-
tályból már kettő indult, mechanikai mű-
szerészeket és géplakatosokat képeztek. Az 
1984/85-ös tanévtől az autószerelést is taní-
tani kezdték, 1986-ban pedig kötelező lett 
a számítástechnikai oktatás. Az 1989/90 es 
tanévtől elindult a technikus képzés, amelyen 
kezdetben gépgyártástechnológiai, később 
gépgyártástechnológiai-számítástechnikai, 
számítástechnikai szoft verüzemeltető, gépjár-
műtechnikai technikusokat oktattak. 

(Folytatás a 10. oldalon.)

A következő tanévtől szakgimnazisták lesznek a szakközepesek   

FÉL ÉVSZÁZADOS AZ ASZÓDI 
SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 
Május 7-én ünnepséget rendeztek a Váci Szakképzési Centrum Petőfi 
Gimnáziuma Szakközépiskola és Kollégiumában abból az alkalomból, 
hogy Aszódon 50 esztendővel ezelőtt indult meg a szakközépiskolai kép-
zés. Az eseményen egykori és jelenlegi tanárok és diákok elevenítették 
fel,  mit adott nekik az itt eltöltött több (évtizednyi) esztendő.  Az iskola 
ebből az alkalomból egy kiadványt is megjelentetett 50 éves a szakkö-
zépiskolai oktatás címmel.

ELKÉSZÜLT A KORMÁNYABLAK 

Május 19-én,  lapunk nyomdába ke-
rülése előtt ünnepélyes keretek kö-
zött adták át az aszódi Városháza 
épületének földszintjén az ország 
253. Kormányablakát. 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével  dr. Tar-
nai Richárd Pest Megyei Kormánymegbízott, 
Vécsey László, a térség országgyűlési képvi-
selője és dr. Ignácz István, a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hi-
vatalának elnöke.  

A Járási Hivatal még 2015. decemberében 
ideiglenes helyszínre, a Javítóintézet épületé-
be költözött, hogy a Városháza földszintjén 
megkezdődhessenek az átalakítási-felújítási 
munkálatok. A mind az ott dolgozóktól, mind 
az ügyfelektől nagy-nagy türelmet kívánó idő-
szakot követően május elején megkezdődhe-

tett a visszaköltözés, és ma már rendkívül kor-
szerű körülmények várják a hivatalos ügyeiket 
intézni kívánó polgárokat. 

A Kormányablak nagy előnye, hogy az infor-
matikai fejlesztésnek köszönhetően a korábbi 
mintegy 150 ügytípus helyett közel 1000 féle 
ügymenetet lehet végrehajtani. Az ígéretek 
szerint az állampolgár gyorsabban, kevesebb 
időt elfecsérelve jut majd hozzá okmányaihoz, 
az ügyintézés jelentős részét pedig az internet 
segítségével akár otthontól is kezdeményezheti. 

A Kormányablakok kialakításának folya-
mata nem áll le, a közeljövőben még mintegy 
80-at fognak kialakítani. A következő ilyen 
hivatal átadása Gödöllőn lesz.   

R. Z.
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☐ 55/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a 
SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató 
Alapítvány Családok Átmeneti Otthona 
szakmai beszámolójáról

Aszód Város Képviselő-testülete a SUPPORT 
Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Csa-
ládok Átmeneti Otthona 2015. évi feladatel-
látásának értékelésére vonatkozó beszámolót 
megismerte, és elfogadta jelen határozat mel-
léklete szerint.

☐ 54/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a 
2016/2017. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) 
pontja, értelmében kapott felhatalmazás alap-
ján az Önkormányzat fenntartásában műkö-
dő Aszódi Napsugár Óvodában a 2016/2017. 
nevelési évben indítható óvodai csoportok 
szervezését az alábbiak szerint határozza meg: 
1) Az Aszódi Napsugár Óvodában óvodai 

csoport az Nkt 25. § (7) bekezdése értelmé-
ben 4. mellékletben meghatározott óvodai 
csoport átlaglétszám (20 fő) alatt nem szer-
vezhető. 

2) Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az óvodai beíratás után megismerve a 
gyermeklétszámot az intézményvezető be-
vonásával tegye meg a szükséges előkészítő 
lépéseket Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja és 
(3)(4) bekezdése fi gyelembe vételével.

☐ 53/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat fog-
orvosi szék beszerzésére kért támogatás el-
bírálásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta az Aszód Város fogászati 
alapellátását végző fogorvosok fogorvosi szék 
cseréjéhez való hozzájárulási kérelmét és úgy 
döntött, hogy
1) A Képviselő-testület a fogorvosi szék cseré-

jéhez hozzájárulását adja, és annak költsé-
gét vállalja a felhalmozási tartalék terhére.  

2) A Képviselő-testület az ajánlattevők kö-
zül a 2M Fogászati Műszertechnikai Szol-
gáltató Kereskedelmi Közkereseti Társa-
ság-ot(2700 Cegléd, Szent Imre herceg u. 
17.), mint nyertes ajánlattevőt választja ki a 
fogorvosi szék szállítására bruttó 139.700 Ft 
összegben, és kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy vele kíván szerződést kötni.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-

gármestert a szerződés aláírására, valamint 
a további szükséges intézkedések megtéte-
lére.

☐ 56/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat civil 
szervezetek támogatásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a beérkezett támogatási kérelmeket ösz-
szegezte és a civil szervezeteket, önszerveződő 
közösségeket a pályázati kiírásban meghatá-
rozott feltételek fi gyelembe vételével az alábbi-
ak szerint részesíti támogatásban: 
• Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 
Támogatott cél meghatározása: Két napos 
kirándulás, támogatása, nevezetségek meg-
látogatása: Székesfehérvár, Sümeg, Tapol-
ca, Veszprém. Javasolt támogatási összeg: 
150.000 Ft
• Galgamenti Nyugállományú Honvédők 

Egyesülete  
Támogatott cél meghatározása: Kirándulás 
Mezőkövesd, Miskolc nevezetségek megláto-
gatása. Javasolt támogatási összeg: 100.000 Ft.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert a támo-

gatási szerződések aláírására a támogatott civil 
szervezetekkel, valamint a nyertes pályázók és 
támogatási összegek közzétételhez szükséges 
intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. tá-
jékoztató tábla Aszód Város Önkormányzat 
2016. évi egyéb működési célú kiadásai Mű-
ködési célú támogatások államháztartáson 
kívülre (vissza nem térítendő) terhére a június 
16-i beadási határidővel újabb pályázatot ír ki, 
melyet az Aszódi Tükör májusi számában is 
meg kell jelentetni.

☐ 57/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód és Társult Önkormányzatok Szoci-
ális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 
Megállapodás módosításának jóváhagyásá-
ról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Aszód és Társult Önkormányzatok 
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 
Megállapodásmódosítását megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az Aszód és Társult 
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 
Társulása Társulási Megállapodás módosítá-
sát, és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
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Megállapodást jelen a határozat mellékletében 
foglaltak szerint jóváhagyta. 

☐ 58/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozatbe-
számoló az Aszód FC-ben 2015. évben folyt 
szakmai- és utánpótlás-nevelő munkáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az Aszód FC-ben 2015. évben folyt szakmai- 
és utánpótlás-nevelő munkáról szóló beszámo-
lót jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

☐ 59/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a Pod-
maniczky Alapfokú Művészeti Iskola  intéz-
ményvezetői pályázatának véleményezéséről

Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta és véleményezte a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában lévő Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatát.

 Aszód Város Önkormányzat, mint az intéz-
ményt működtető önkormányzat 9 igen szava-
zattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Dr. 
Magyari Zita pályázatát támogatja, és javasolja, 
hogy az oktatásért felelős miniszter Dr. Magya-
ri Zitát bízza meg az intézmény vezetésével.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képvise-
lő-testület határozatát küldje meg a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Aszódi 
Tankerülete részére.

☐ 60/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, Baross u.5. valamint a Szabadság tér 
2. I/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra 
kiírt pályázatok eredménye tárgyban

1) Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Aszód, 

Baross utca 5. szám alatti ingatlanra Fü-
leki Anitától beérkezett (2170 Aszód Vö-
rösmarty u. 2/a. sz. alatti lakos) pályázatot 
érvényesnek nyilvánítja.

• A Képviselő-testület elfogadja a lakás 
felújítására (fűtéskorszerűsítés) vonatkozó 
– a pályázó által benyújtott – költségvetést 
bruttó 241.900 Ft összegben.

• A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bér-
lő által a felújításra fordított összeg a bérleti 
díjba beszámításra kerüljön, 5 hónapra 
lebontott részletekben.

• A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés megkö-
tésére

2) Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, az Aszód, Szabadság 
tér 2. I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás-
ra vonatkozóan, hogy jelen feltételekkel 1 
hónapon keresztül legyen tovább hirdetve, 
valamint a hirdetés jelenjen meg az Aszó-
di Tükörben is. Amennyiben nem érkezik 
be pályázat, úgy a Polgármesteri Hivatal 
készítse elő az ingatlan üzleti alapú bérle-
ménnyé történő átminősítéséhez szüksé-
ges rendeletmódosítást a június havi soros 
Képviselő- Testületi ülésre.

☐ 61/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat az 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályá-
zat útján történő értékesítése tárgyában

1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az alábbi táblá-
zatban szereplő, az önkormányzat üzleti 
vagyoni körébe tartozó ingatlant, nyilvános 
pályázat útján értékesíti az alábbiakban meg-
határozott induló áron, a határozat mellékle-
te szerinti „Pályázati felhívás” tartalommal.

Ingatlan nyilván-
tartási besorolás

Címe Helyrajzi 
szám

Bruttó érték

Beépítetlen terület Bercsényi 
utca 1.

1148 8.500.000 Ft

2) Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megbízza a polgármestert a 
pályázati felhívás folyamatos közzétételé-
vel a következők szerint. Amennyiben a 
pályázati felhívásban megadott határidőig 
pályázat nem érkezik, az értékbecslés ér-
vényességi idejének fi gyelembe vételével 
a benyújtás határideje 30 nappal kerüljön 
meghosszabbításra mindaddig, amíg a pá-
lyázati felhívásra ajánlat nem érkezik.

A pályázati kiírás részletes tartalma megtalál-
ható a www.aszod.hu oldalon.

☐ 62/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód belterület 1357/48/A/30 hrsz.-ú és az 
Aszód belterület 1357/46/A/10 hrsz.-ú, ön-
kormányzati tulajdonú bérlakás bérlőknek 
történő értékesítése tárgyban

1) Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Aszód, Falu-
járók útja 5/7. II.lh. 2.em. 2. szám alatti ön-
kormányzati bérlakást Ivancsó Györgyné 
részére értékesíti az alábbi feltételekkel: 

Ivancsó Györgyné 1357/48/A/30

Értékbecslés 3.105.000 Ft

15 % vételár előleg 465.750 Ft

20 évre törlesztő részlet 10.997 Ft/hó

Lakbértartozás (04.13.) 0 Ft

Adótartozás 04.13.) 0 Ft
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződések aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Ko-
lozs László ügyvéd urat, a Földhivatali ügyin-
tézésre és a dokumentumok benyújtására.
2) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 

Aszód a 1357/46/A/10 hrsz.-ú, természet-
ben 2170 Aszód, Falujárók útja 5/5. 2.em. 2. 
szám alatti önkormányzati bérlakás Fürjes 
Endréné részére történő értékesítéséhez az 
alábbi feltételekkel:

Fürjes Endréné 1357/46/A/10

Értékbecslés 6.557.500 Ft

15 % vételár előleg 983.625 Ft

20 évre törlesztő részlet 23.225 Ft/hó

Lakbértartozás (04.13.) 0 Ft

Adótartozás 04.13.) 0 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződések aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Ko-
lozs László ügyvéd urat, a Földhivatali ügyin-
tézésre és a dokumentumok benyújtására.

☐ 63/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a 
Mély utca menti partfalomlás Vis Maior tá-
mogatás elszámolásáról

1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő–
testülete megtárgyalta a Mély utca menti 
partfalomlás Vis maior támogatás elszá-
molásáról szóló előterjesztést, és jóváhagy-
ja a forrásokat érintő változásokat. A meg-
takarított saját erőt, 85.218 Ft-ot a fejlesztési 
tartalékalapba helyezi, a minisztériumi 
támogatási keret és a ténylegesen felhasz-
nált támogatási összeg különbözetéről, 
530,768,- Ft-ról lemond.

2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő–
testülete elfogadja az alábbi forrásösszesítőt 
[ld. táblázat alább]

☐ 64/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a Te-
lepülésszerkezeti terv és a Helyi Építési Sza-
bályzat módosításánakmegindításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta a településrendezési eszkö-
zök módosításának megindításáról szóló elő-
terjesztést, és a következő határozatot hozza.
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő tes-

tülete úgy dönt, hogy a Szabadság tér ked-
vezőbb kialakíthatósága érdekében a Tele-
pülésszerkezeti tervre vonatkozó 163/2015. 
(XII.10.) ÖKT sz. határozata, valamint a 
Helyi Építési Szabályzatra vonatkozó 14 
/2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete módosítását 
kezdeményezi.

2) Felkéri a polgármestert, hogy „Aszód Vá-
ros településfejlesztéssel és településrende-
zéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól” szóló 89./2014. (V.29.) ön-
kormányzati határozat, valaminta tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények-
ről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
36. § szerinti teljes egyeztetés 37. §-ban fog-
lalt előzetes tájékoztatást kezdeményezze.

3) Megbízza a polgármestert, hogy a szüksé-
ges tervezési feladatra minimum 3 áraján-
latot kérjen be, és a legkedvezőbb ajánlatot 
adó szaktervezővel a tervezési szerződést 
megkösse. A pénzügyi fedezet Aszód Vá-
ros Önkormányzat költségvetésében-fel-
halmozási kiadások-Szabadság tér felújítás 
–  soron rendelkezésre áll.

4) Kéri a Polgármestert, hogy a megtett lépé-
sekről a soros testületi üléseken folyamatos 
tájékoztatást adjon.

☐ 65/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat 2016 
évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról

1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő–
testülete az önkormányzati kezelésű uta-

kon a keletkezett és meglévő úthibák javí-
tását szükségesnek tartja, és az útburkolati 
javításokat a legkedvezőbb ajánlatot adó 
kivitelezővel elvégezteti.  Az úthibák javítá-
sának fedezete Aszód Város Önkormány-
zata 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. 
(II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 
„Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása” költséghelyen rendelkezésre 
áll. 

2) A Képviselő-testület az 1). pont megvalósí-
tására felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az ajánlattételi felhívásnak megfelelően az 
ajánlatkérési eljárást elindítsa, a Városfej-
lesztési Bizottság javaslatát fi gyelembe véve 
a meghatározott keretösszeg erejéig kivá-
lassza a kivitelezőt, és a kivitelezésre szer-
ződést kössön.

☐ 66/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a 
KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz önerő 
biztosítására (emlékmű felújítása)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a KKETTKK-CP-02 jelű pályázat be-
nyújtását 10%, az elnyerhető maximum 2 
millió Ft keretösszeg fi gyelembe vételével 
maximum 200.000 Ft önerő vállalásával tá-
mogatja.  A pénzügyi fedezet- Felhalmozási 
kiadások: Szabadság tér felújítás- soron ren-
delkezésre áll.

☐ 67/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat  a VE-
KOP-6.2.2-15 „A társadalmilag és fi zikailag 
leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett 
településrészeken élő lakosság életminősé-
gének javítására" c. uniós pályázat pályázati 
tanácsadójának kiválasztására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a benyújtott ajánlatok alapján a Pro Régió 
Nonprofi t Közhasznú Kft . ajánlatát fogadja el, 
mint legjobb ajánlattevőt.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes pályázóval a megbízási szerződést az 
önkormányzat jogi képviselőjének észrevéte-
leivel javítva jelen határozat melléklete szerint 
kösse meg.

☐ 68/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a 
Szabadság tér geodéziai felmérésére beérke-
zett ajánlatokról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a Szabadság tér geodéziai 
felmérésére beérkezett ajánlatokról szóló elő-
terjesztést, és a következő határozatot hozza.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
Szabadság tér geodéziai felmérésére a leg-

Megnevezés 164/2014 (XII.18.) ÖKT. határozat-
ban jóváhagyott kérelem

Jóváhagyott keret Tényleges felhasználás Megtakarítás

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 1.254.208 Ft 10% 1.254.208 Ft 1.168.990 Ft 10,01% 85.218 Ft

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 Ft

Egyéb források 0 Ft 0 Ft

Vis Maior támogatás 11.287.868 Ft 90% 11.040.000 Ft 10.509.232 Ft 89,99% 530.768 Ft

Források összesen 12.542.076 Ft 12.294.208 11 678 222 Ft 615.986 Ft
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kedvezőbb ajánlatot a Golden Geo Bt.(2170 
Aszód, Géza fejedelem utca 2.) nyújtotta be. 
Megbízza Polgármestert, hogy Golden Geo 
Bt.-vei a benyújtott ajánlatnak megfelelően, 
az abban, illetve az ajánlati felhívásban foglalt 
műszaki tartalommal, bruttó 207.120 Ft érték-
ben szerződést kössön.

A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkor-
mányzat költségvetésében – felhalmozási 
tartalék-Szabadság tér felújítás- soron rendel-
kezésre áll.

☐ 69/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat  a 
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat benyúj-
tásához szükséges pályázati tanácsadási és 
tervezési munkák elkészítésére beérkezett 
ajánlatokról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
pályázat benyújtásához szükséges pályázati 
tanácsadási és tervezési munkák elkészítésére 
beérkezett ajánlatokról szóló előterjesztést, és 
a következő határozatot hozza.

Megállapítja, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 kódszá-
mú pályázat benyújtásához szükséges pályázati 
tanácsadási és tervezési munkák elkészítésére a 
legkedvezőbb ajánlatot az Aszód, Petőfi  Sándor 
utca 4 (hrsz: 188) alatti ingatlan vonatkozásá-
ban Pro Regio Nonprofi t Kft . (1146 Budapest, 
Hermina út 17. A ép. 3. em.) nyújtotta be. Meg-
bízza Polgármestert a benyújtott ajánlatnak 
megfelelően, az abban, illetve az ajánlati felhí-
vásban foglalt műszaki tartalommal, bruttó 
1.485.900 Ft értékben szerződést kössön.

Megállapítja, hogy a VP-6-7.4.1.l-l6 kódszámú 
pályázat benyújtásához szükséges pályázati ta-
nácsadási és tervezési munkák elkészítésére a 
legkedvezőbb ajánlatot az Aszód Szabadság tér 
9. (hrsz: 283) alatti ingatlan vonatkozásában Pro 
Regio Nonprofi t Kft . (1346 Budapest, Hermina 
út 17. A ép. 3. em.) nyújtotta be. Megbízza Pol-
gármestert a benyújtott ajánlatnak megfelelően, 
az abban, illetve az ajánlati felhívásban foglalt 
műszaki tartalommal, bruttó 1.612.900 Ft ér-
tékben szerződést kössön.

A pénzügyi fedezet Aszód Város Önkor-
mányzat költségvetésében – felhalmozási tar-
talék-soron rendelkezésre áll.

☐ 70/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a 
közbeszerzési szakértő kiválasztására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy közbeszerzési szakértő 
kiválasztására a jelen határozat melléklete 
szerinti ajánlati felhívást megküldi az alábbi 
cégeknek:
1) Exandas Kft .
2) Közbeszguru Kft .  
3) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda  
4) TAKTA-OSI Kft .
5) PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.  

☐ 71/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat a le-
járt határidejű képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2016. március 31-én hozott 30.,31.,32

.,33.,34.,35.,37.,38.,40.,41.,42.,43.,45.,47.,48.,49.
,50., valamint a 2016.április 11-én, rendkívüli 
ülésen hozott, 52., számú határozatok alapján 
a lejárt határidejű Képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról adott polgármesteri je-
lentést elfogadja.

☐ ZÜ. 73/2016.(IV.21.) ÖKT sz. határozat 
az Aszód, belterület 645 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásáról, átminősítéséről, önkor-
mányzati területtel történő összevonásáról 
és kapcsolódó jogi előkészítésről.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Aszód, belterület 645 hrsz-ú ingat-
lan megvásárlásáról, átminősítéséről, önkor-
mányzati területtel történő összevonásáról 
és kapcsolódó jogi előkészítésről szóló előter-
jesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta:
1) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-

gármestert, hogy az ingatlan tulajdonosai-
val megegyezzen a pontos vételárban – az 
értékbecslés fi gyelembe vételével –, illetve 
előkészítse és aláírja az ingatlan adásvételi 
szerződést.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy intézkedéseket tegyen 
az önkormányzati tulajdonban lévő 644. 
hrsz-ú és a 645. hrsz-ú ingatlanok összevo-
nása ügyében.

3) A Képviselő-testület jelen határozat 2. 
pontjában meghatározottak költség fede-
zetéről annak pontos ismeretében később 
dönt a Képviselő-testület.

MEGJAVÍTOTTÁK 
A PADOT

Egy volt kollégám töltötte fel 
ezt a pados fotót a  Facebook-ra. 
Valaki (szakembernek nem ne-
vezném) a Tüdőgondozó Intézet 
udvarának padjára  fordítva sze-
relte a támlát, és kiállt belőle a két 
tartócsavar. 

A képet továbbküldtem dr. 
Stankovics Évának, a hatvani 
kórház főigazgatójának. Leg-
nagyobb örömömre egy nap 
múlva érkezett egy újabb fotó: a 
tartócsavarok helyes irányban a 
helyükön vannak, a padot pedig 
rövidesen lefestik. 

Köszönet a gyors intézkedésért! 

R. Z.
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A pályázat célja:
A civil szervezetek 2016. évi támogatása

Pályázhatnak:
Aszód Város közigazgatási területén rendszere-
sen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. 
törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek. 
• egészségmegőrzés,
• szociális tevékenység (családsegítés, idős-

korúak gondozása, hátrányos helyzetűek 
segítése),

• kulturális tevékenység,
• nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
• ismeretterjesztés
• testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
• természetvédelem, környezetvédelem, 

műemlékvédelem,
• gyermek- és ifj úságvédelem,
• közrend, közbiztonság védelme,
• sport, tömegsport

Támogatás formája:
• a civilszervezetek működési támogatása,
• a civilszervezetek közhasznú tevékenységé-

nek támogatása
• a civilszervezeteket érintő évfordulók, 

rendezvények támogatása

Támogatás általános feltételei:
• a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet 

kell benyújtani,
• a pályázónak nincs lejárt köztartozása,

• a pályázó a korábban kapott támogatások-
kal elszámolt,

• nincs folyamatban a pályázóval szemben tar-
tozás rendezésére, a szerveződés megszünte-
tésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,

• a pályázó rendezvényein Aszód Város Ön-
kormányzatát támogatóként tünteti fel.

• tárgyévet megelőző évről készített be-
számoló, közhasznú szervezet esetén a köz-
hasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott 
bírósági igazolás

• civil szervezet alapdokumentumai

A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat Aszód Város Polgármesteré-
hez – Aszód, Szabadság tér 9. – kell benyújtani 
írásban, kettő példányban e felhívás mellékle-
tét képező pályázati adatlap és annak mellék-
letei szerint. 

A pályázat benyújtásának 
határideje:
2016. június 16. 16 óráig
Hiánypótlásra nyitva álló idő: a pályá-
zat benyújtásának határidejétől számított 
munkanap 5 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtását követő munkaterv sze-
rinti következő képviselő-testületi ülésen. 

A szükséges nyomtatványok letölthetők a 
www.aszod.hu honlapról, vagy igényelhetők  
a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
civil szervezetek támogatására

FELHÍVÁS 
ISKOLÁS GYERMEKET 

NEVELŐ CSALÁDOKNAK
A gyermekek biztonságos nyári elhelyezése 

az esélyegyenlőség biztosításával 

Tájékoztatom az iskolás gyermeket neve-
lő családokat, hogy 2016-ban az aszódi 
gyermekek biztonságos elhelyezése ér-
dekében – a rászoruló családok számára 
– nyári tábor költségének fi zetéséhez az 
Önkormányzat támogatást biztosít.

Támogatásra pályázhatnak azon 
Aszódon élő családok, akiknek a család-
jában az egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg a 2016.január 1-n érvényes 
öregségi nyugdíjminimum 200%-át, azaz 
57.000 Ft/fő összeget.

Gyermekenként csak egy táborra lehet 
pályázni. Családonként elegendő egy pá-
lyázati adatlapot kitölteni.

Elnyert pályázat esetén a tábor összkölt-
ségének min 50-max.90 %-a támogatható.  
A pályázó legkésőbb a pályázat kiírását 
követő 30 napon belül a pályázat eredmé-
nyéről levélben értesítést kap.

A pályázat benyújtásakor a pályázónak 
vállalnia kell, hogy a támogatási összeg el-
nyerése esetén az adott táborba a gyerme-
két 10 napon belül beíratja, és a pályázaton 
nyert összeg feletti részt befi zeti. A támo-
gatási összeg a szervező visszaigazolását 
követően kerül kifi zetésre.

Amennyiben az önerő befi zetése nem 
történik meg, az elnyert támogatás érvé-
nyét veszti.

A pályázati pénz elosztása a beérkezés 
sorrendjében a keretösszeg erejéig történik.

A pályázatot Sztán István Polgármester 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. címre kérem 
postázni.

A pályázat benyújtási határideje: 
2016.06.06. 

Jelentkezési lapok beszerezhetők a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola Csengey úti 
és Rákóczi úti intézmény titkárságán, a 
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán 
vagy az aszod.hu oldalról letölthetők.
Aszód, 2016.05.04.

Sztán István , olgármester

FELHÍVÁS
Tisztelt Aszódi családok!
Aszód Város Önkormányzat 2016. augusztus 17-21 között rendezi a VII. Testvérvárosi talál-
kozót, melyre meghívást kapnak Nyárádszereda, Tótmogyorós és Obernburg testvérváros 
delegációi.

Tisztelettel arra kérem Önöket, hogy aki szívesen elhelyezne az érkezők közül saját ott-
honában vendéget(ket), 2016. június 15-ig szíveskedjen a 06-28-500-666 telefonszámon 
jelezni.

Támogatásukat Tisztelettel megköszönve,
Sztán István, polgármester

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20  516-5940 Polgárőrség: 06 70  339-6165, www.aszodpolgarorseg.hu Városrendész: Szabó Imre, 06 30  816-
0437 Orvosi ügyelet: Aszód Baross u. 4. 06 70 370 3104 Háziorvosok: dr. Karayné dr. Lóska Izabella, 06 30 452-9674 dr. Jólesz 
József, 06 20 593-8628 Gyermekorvosok: dr. Horváth Anna, 28 500-025; 06 30 6352-608 dr. Vass Anna, 28 500-035
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Sajnos meglehetősen szerencsétlen volt az 
időpontválasztás, hiszen április 29-én az or-
szágban mindenhol vidám ballagások, április 
30-án középiskolai ballagások voltak, május 
1-jén pedig hagyományosan sokan inkább a 
kirándulást választják önkéntes munka he-
lyett. Ezért itt Aszódon úgy döntöttünk, hogy 
április 28-án csütörtökön hirdetjük meg a 
helyi megmozdulást. A 2015. évi alacsony ér-
deklődés miatt elsősorban az iskolákat céloz-
tuk meg, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy 
mindhárom nagy aszódi oktatási intézmény 
(Csengey Gusztáv Általános Iskola, Evangéli-
kus Aszódi Petőfi  Gimnázium és Kollégium, 
Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnáziu-
ma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma)  első szóra a kezdeményezés mellé állt.

A kijelölt napon iiskolánként 2-2 osztály, ösz-
szesen mintegy 120 fő vett részt a szemétgyűj-

tésben. Az Újtelep – Lakótelep – Vasútállomás 
– Városréti út –Mély út környékét tisztítottuk 
meg, ahonnan közel 70 zsák háztartási hul-
ladékot gyűjtöttünk össze. A depózott cso-
magokat a Zöld Híd Régió Kft . szállította el a 
lerakóba.

Szeretném megköszönni az iskolák vezetői-
nek, pedagógusainak példamutató segítségét, 
de természetesen a legnagyobb köszönet az 
akcióban résztvevő diákoknak jár!

Azoknak viszont nem jár köszönet, akik a 
saját háztartásukban képződő szemetet nem 
a kukába rakják, hanem pénzt, energiát nem 
kímélve inkább a város szélére hordják ki és 
öntik le. Mert a gyerekek éppen ezt gyűjtötték 
össze.

Kovács Tamás
alpolgármester

70 zsák szemét gyűlt össze

ASZÓDON IS TESZEDD! 
2016. április 28. és május 1. kö-
zött került sor a TESZEDD! önkén-
tes országos szemétgyűjtési akci-
óra. 

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az Aszód Városért Alapítvány 2015. évi beszámolója. Alapítvány címe: 2170 Aszód, 
Szabadság tér 9. Számlaszám: OTP Bank 11742166-20005849. A kuratórium elnöke: 
Pála Sándorné.

Nyitó adatok 167 382 Ft
Nyitó pénzkészlet: 167 382 Ft
Előírt tartozás (pályázat) 0 Ft

Tárgyév bevételei 4 816 542 Ft
NAV 2014. évi SZJA 1 %-a: 114 262 Ft
Célszerinti támogatás: 4 073 000 Ft
Egyéb kapott támogatás: 629 200 Ft
Kamatelszámolás: 80 Ft

Kiadások 3 519 086 Ft
NAV 2014. évi SZJA 1 %-ra pályázatok: 0 Ft
Működési kiadás: 102 562 Ft
Alapítvány által nyújtott támogatás: 400 345 Ft
Célszerinti juttatás: 2 954 297 Ft
Bank ktg. 61 882 Ft

Tárgyi eszköz beszerzés, értékcsökkenés 762 545 Ft
Záró pénzkészlet 702 293 Ft
Előírt tartozás (pályázat) 0 Ft

Az alapítvány tisztségviselőinek bért és egyéb költségtérítést nem fi zetett ki. 
A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egészében az Alapító Okiratban meghatározott 
célokra fordította.

Aszód, 2016. 05. 12.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁBOROK
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a kisgyerme-
küket nevelő szülők segítése, a gyermekek 
biztonságos nyári elhelyezése érdekében-az 
esélyegyenlőségi program keretében idén is 
megszervezésre kerül az Önkormányzati 
nyári napközis tábor a következő turnu-
sokban (minden nap 8-16 óráig)

TURNUSOKTURNUSOK
június 27-01 június 04-08 július   11-15 június 27-01 június 04-08 július   11-15 

július  18-22 augusztus  01-05 augusztus  8-12július  18-22 augusztus  01-05 augusztus  8-12

Helyszín: Csengey Gusztáv Általános Iskola
A tábor költsége gyermekenként napi 600 

Ft., ami egyszeri étkezést (ebédet) is tartalmaz. 
Minden turnusban a foglalkoztatás költségén 
felül az Önkormányzat heti 1 nap utazással 
járó útiköltség és belépő árának kifi zetését is 
támogatja minden táborozó részére.

A tábor részletes programjairól az Iskola 
faliújságján tájékozódhat.

Jelentkezési lapok beszerezhetők a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola- Csengey úti 
és Rákóczi úti intézmény titkárságán, a Pol-
gármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán vagy 
az aszod.hu oldalról letölthető.

Sztán István
polgármester

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT AZ ALÁBBI 
INGATLANOKAT KÍNÁLJA ELADÁSRA:
1) Aszód, Iparterület 681/20 hrsz-ú, 5021 m2-

es beépítetlen terület 
2) Aszód, belterület 1357/46/A/16 hrsz-ú , ter-

mészetben, Falujárók útja 5/5. III. emelet 4. 
szám alatti 50 m2 alapterületű félkomfor-
tos társasházi lakás 

3) Aszód, belterület, 1148 hrsz-ú, természet-
ben, Bercsényi utca 1. szám alatti 1697 m2-
es beépítetlen terület

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT AZ ALÁBBI 
INGATLANT KÍNÁLJA BÉRLÉSRE:
1) Aszód, Szabadság tér 2. I/1. szám alatti 

68 m2 alapterületű, önkormányzati lakás 
szolgálati bérlakásként történő hasznosí-
tására

Részletes pályázati felhívások megtalálhatók a 
www.aszod.hu honlapon:
Főmenü/Önkormányzat/Ingatlan eladás pá-
lyázatok illetve Lakás és üzlethelyiség bérlet 
pályázatok.
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Oktatás

(Folytatás az 1. oldalról) 2005-ben megkezdő-
dött az együttműködés a Robert Bosch Elektro-
nikai Kft -vel, melynek következtében az iskola 
ipari-elektrotechnikai, valamint gépipari-szá-
mítástechnikai technikusokat képzett. 2012-
ben új szakmákat kezdtek oktatni, az itt végzet-
tek elektrotechnikai és gépgyártástechnológiai 
technikusi végzettséget szerezhettek. 2013-tól 
kezdve az informatikai és gépészeti alapképzés-
ben megjelennek az ágazati képzések. 

Az ünnepségen elsőként mikrofonhoz lépő 
Dudás Tibor,  a Váci Szakképzési Centrum fő-
igazgatója elmondta, az aszódi szakközépiskolai 
képzés a második legrégebbi az országban. Az 
50 esztendő alatt az intézmény olyan hírnévre 
tett szert és olyan partnerekkel áll kapcsolatban, 
akik tárt karokkal várják az innen kikerülő vég-
zősöket, mert tudják, hogy velük jó szakembe-
rekre tesznek szert. Ebben pedig kiemelt érde-
me van az itt tanított és tanító szakembereknek, 
akiknek ezúton is köszönte a munkáját. 

Ehhez a gondolatmenethez csatlakozott 
Csobán Attila igazgató is, aki úgy vélekedett, 
egy iskola hírnevét, arculatát nemcsak a fel-
szereltség, a külső jegyek, az ott folyó tanári 
munka határozza meg, hanem a múltja és a 
hagyományai is, amelyekkel  joggal büszkél-
kedhet intézményük, hiszen tavaly a francia 
kéttannyelvű tagozat 25 éves évfordulóját ün-
nepelhették. A hagyományokra utalva azt is 
megemlítette, hogy éppen 100 évvel ezelőtt, 
1916-ban  zajlottak az első érettségi vizsgák  az 
aszódi Evangélikus Főgimnáziumban. 

 Sztán István, Aszód Város polgármestere az 
itt tanított, illetve tanító kollégák munkáját 
emelte ki, majd ajándékot nyújtott át a több év-
tizede itt oktató Tasnádi Miklósnak. Nádasdy 
Ferenc  az iskola egykori tanárainak képvisele-
tében foglalta össze a szakközépiskolai képzés 
történetet, megemlékezve pályatársairól. Cso-
mai Roland, az iskola volt tanulója, aki 2001 és 
2005 között járt ide, a diákság szemszögéből 
értékelte az itt töltött éveket. Úgy gondolta, 
14 évesen  maga a döntés volt a legnehezebb, 
mivel tisztában volt vele, ezzel meghatározza 
további életének következő 30-40 évét. 

János Pál  a Robert Bosch Elektronikai Kft  
képviseletében arról beszélt, hogy cége né-
met mintára a duális képzést valósította meg, 
vagyis jól felszerelt laboratóriumokat építet-
tek, és magasan képzett oktatókat biztosítottak 
az általuk vállalt technikusképzésből. A siker-
hez elengedhetetlen volt egy olyan iskola, mint 
az aszódi szakközépiskola, amellyel közösen 

választják ki a tanulókat, egyeztetnek az okta-
tásról és a vizsgafeladatokról. A végzős diákok 
így nemcsak szakmai tudással, hanem nagy-
vállalati tapasztalatokkal is felvértezve lépnek 
ki a nagybetűs életbe. 

Bozlék Richárd technikus tanuló, a jelenlegi 
szakközépiskolai diákok képviseletében arról 
szólt, hogy a teljesítendő követelmények  hamar 
kiderítik, ki érkezett szakmai elhivatottsággal, és 
ki az, akinek  csak az iskola közelsége számított. 

Mayer Tamás a műszaki munkaközösség 
nevében úgy fogalmazott, neki könnyű dolga 
volt, mert olyan kollégákra lelt, akik kezdettől 
fogva egyengették útját, rengetek segítséget 
adtak neki, megtanították a szakma szereteté-
re és arra, hogy a diákokkal mindig embersé-
gesen kell bánni.  

 Hogy a jövő mit hoz? Csobán Attila igazgató  
bizakodóan nyilatkozott lapunknak. Elmon-
dása szerint az iskola jól járt azzal, hogy a Váci 
Szakképzési Centrumhoz került, mert az egy 
év tapasztalata azt mutatja, a  működés anyagi 
feltételei sokat javultak, emellett több más javí-
tás – kollégium tetőszerkezet, uszoda szellőz-

tető rendszer, fűtési rendszer – is megtörtént. 
A tanulók számát tekintve sincs aggodalom-

ra ok. A négy indítandó osztályból háromnak 
a létszáma teljes, a negyedikben mindössze hét 
betöltetlen hely maradt, de a kezdésre nagy 
valószínűséggel itt is elfogynak az üres helyek.  
A 2016/17-es tanévre az iskola általános kép-
zésű gimnáziumi osztályt nem hirdetett meg. 
Ősztől lesz még egy változás, igaz ez már csak 
a névben: a szakközépiskolásokat szakgimna-
zistáknak fogják hívni. 

A jubileumi ünnepség az erre az alkalomra 
készíttetett torta felvágásával, közös fotózással 
és ebéddel ért véget.  

R. Z.

A következő tanévtől szakgimnazisták lesznek a szakközepesek   

FÉL ÉVSZÁZADOS AZ ASZÓDI 
SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 
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Hirdetés

Hiszen korán kell kelni, későn érek haza, nincs 
szórakozási lehetőség, nincsenek plázák, kávézók, 
szóval semmi sincs. Aztán kiderült, hogy Budáról 
csúcsforgalomban tovább tart beérni, mint tőlünk. 
Elmeséltem nekik, hova járok jógázni, vagy aero-
bicra (falun belül gyalog, vagy biciklivel), és hogy 
vidéken is van mozi, színház, koncertek, kávézók.

Nevettek, mikor vittem be a friss tojást, ruk-
kolát, petrezselymet, megmutattam milyen ara-
nyos az újszülött kiskecskénk, és eldicsekedtem, 
hogy milyen jó kerti partit csináltunk a hétvé-
gén. A sajnálat szép lassan átváltott „irigységbe”, 
mert Pesten mindezért piacra kell menni, vagy 
állatkertbe, vagy kikocsikázni jó messzire.

Aztán megszülettek a gyerekek, és a vidéki 
élet még jobban felértékelődött. Már nem az 
volt a fontos, hogy hány szórakozási lehetőség 
van, hanem hogy hol van baba-mama klub, 
bölcsőde, közel van-e a nagymama, és ezekből 
a Galga-mente jelesre vizsgázott. 5 km-en belül 
megvan minden, a heti nagy bevásárlást pedig a 
környékbeli településeken el lehet intézni.

Művelődés terén sem kell szégyenkeznünk; 
remek előadások vannak a környékbeli művelő-
dési házakban, beszélgető estek a könyvtárban, 
programok a faluházban, kiállítások a helyi galé-

riákban. És a műsor nem „gagyi”, karnyújtásnyi-
ra van tőlünk, és helyiek szervezik, akik hisznek 
abban, hogy nem csak a nagyvárosoké a kultúra.

Mi kellhet még vidéken? Olyan kikapcsoló-
dási lehetőség, ahol az egész család megtalál-
ja a neki való programot, elérhető áron. Erre 
találtuk ki a Kuckó Sóbarlang és Egészségcent-
rumot. Itt a gyerekek örömmel játszanak a só-
szobában, amíg anya allergiavizsgálaton van, 
vagy amíg apát masszírozzák. Páros kikapcso-
lódás is lehet az infraszauna, barátnős prog-
ram pedig a sminktanácsadás, vagy a kence-
készítés. Ide mindig be lehet ugrani egy kis 
kézműves ajándékért, vagy sópárnáért, sólám-
páért, és hetente van állapotfelmérés is, hogy 
lássuk, mennyire van feltöltve a szervezetünk 
vitaminokkal, nyomelemekkel. Egyszóval az 
egészséget kombináltuk a kikapcsolódással.

Szerencsére egyre többen ismernek minket a 
Galga-mentén, és kihasználják, hogy nem kell so-
kat utazni egy kis wellness-ért. Ha felkeltettük a 
fi gyelmét, látogasson el honlapunkra (www.kuc-
kosobarlang.hu), vagy jelentkezzen be a 30/641-
4253-as számon!

Ruszkai-Simon Anna
(x)

VIDÉKEN ÉLNI JÓ!
Több évig Pesten dolgoztam, naponta 30 kilométert ingáztam, és a mun-
katársaim sokáig furcsán néztek rám, hogy miért nem költözöm Pestre?
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Mozaik

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnázi-
uma,  Gépészeti Szakközépiskolája és  Kollégi-
umában öt osztály ballagott el, közülük három 
gimnáziumi, kettő pedig  szakközépiskolai volt. 
A gimnáziumi osztályok közül az egyiknek a 
tagjai azok a diákok voltak, akik még a hatosz-
tályos képzésben vettek részt. Ez a képzési for-
ma 1993-ban indult, és a közelmúltban fokoza-
tosan kivezették az oktatási rendszerből. 

A ballagási ünnepségen hagyományosan 
átadásra került a végzős évfolyam két legjobb 
tanulójának járó Petőfi  aranyjelvény. Az elisme-
rést a Baráti Egyesület által felkért Madarász Ist-
ván, Iklad polgármestere,  az iskola öregdiákja 
adta át a francia tagozatos Pálinkás Julianna 13. 
A osztályos és a 13.C nyelvi osztályba járó  Ma-
darász Alina tanulóknak. Julianna több kiváló 
versenyeredményt ért el, néhány hete az OKTV 
országos döntőjében szerepelt szép sikerrel 
francia nyelvből. Alina 5 éven keresztül kiváló 
tanulmányi eredményeket ért el és számos tan-
tárgyi dicséretet szerzett minden tanévben.

A két legkiválóbb technikus tanuló, Dénes 
Dávid elektronikai technikus és Garai László 
gépgyártás-technológiai technikus diákok az 
ezüstérmet vehették át.

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium és 
Kollégium végzősei a tarisznyájuk átvételét kö-
vetően vonultak végig a feldíszített osztályterme-
ken, majd az evangélikus templomba vonultak 
át ünnepi istentiszteletre, ahol Szemerei János, 
a Nyugati Evangélikus Egyházkerület püspöke 
hirdetett igét. A hozzátartozók az iskolába való 
visszatérés során adták át virágaikat szeretteik-
nek. A ballagás a gimnázium tornacsarnokában 
az ünnepséggel folytatódott.  Ennek keretében 
került sor az iskola legmagasabb kitüntetésének, 
a  Brouth János-díjnak az átadására. Ezt ebben 
az évben ketten vehették át: Pauló Dóra 12. C és 
Horváth Mika 12. D osztályos tanuló. 

Az ünnepség szép hagyománya, hogy Anyák 
Napja közeledtével a végzősök  egy-egy szál ró-
zsával köszönik meg édesanyjuknak a sok-sok 
törődést. A megható percek ezúttal sem ma-
radtak el. A hagyományt egy másik követte: 
dr. Roncz Béla igazgató kezet fogott a 113 vég-
zőssel, így jelezvén, most már elengedi őket, 
mert a felnőttkor küszöbére értek. 

Rácz Zoltán
A fotók Rácz Zoltán és Csintalan Andrea 

felvételei

Végleg megszűnt a hatosztályos gimnáziumi képzés

ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK
A Váci Szakképzési Centrum Petőfi Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 121 végzős diákja, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 
és Kollégium 113 12. osztályos tanulója vett búcsút április 30-án iskolá-
jától. A diákok azóta túl vannak az írásbeli érettségiken és remélhetőleg 
készülnek a szóbeli megmérettetésre.

A FUNTINELI BOSZORKÁNY 
Nekem ez az egyik legkedvesebb Wass Albert könyvem. Szeretem műveit, szinte minden köny-
vét megvettem. Némelyiket tényleg remeknek tartom. Nem vagyok sem magyartanár, sem Ko-
ren-díjas. Nem tudom megmondani, milyen irodalmi értékekkel bírnak ezek a regények, de sze-
retem őket, ahogy szeretem Gárdonyi vagy Móra alkotásait is. 

Mint Wass Albert, én is imádom Erdélyt. Sokszor jártam már ott, és sokszor találkoztam olyan 
emlékművel, szoborral, amelyek keserűséget ébresztettek bennem. Továbbmentem, nem álltam meg. 

Wass Albertet elítélték, írja Márton Ildikó tanárnő. De azt is biztosan tudja, hogy Erdély kiváló püspökét, 
Márton Áront is a „pártatlan” és „független” bíróság ítélte súlyos börtönre, s talán halálra is szerette volna. 

Mégis szeretem Erdélyt és benne a becsületes románokat is. 
Frajna Miklós

ny. gimn. igazgató

LEZÁRÁS 
Az Aszódi Tükör legutóbbi számaiban több 
olyan írás jelent meg, amely Wass Albert 
személyéről, munkásságáról, annak meg-
ítéléséről szólt. Felelős kiadóként úgy vélem, 
egy önkormányzati lapnak nem tiszte, hogy 
ezen téma megvitatására helyt adjon. Tisz-
telettel kérek mindenkit, e tárgykörben ne 
jelentkezzen újabb olvasói levéllel, a témát 
lezártnak tekintem.

Sztán István
polgármester

APRÓHIRDETÉS
 ☐ Még mindig nem íratta át családi 

eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-
re? Tegye meg, mielőtt  szalagra rögzített 
emlékei örökre elvesznek! Felvételeit 
átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kéré-
sének megfelelően menürendszerrel el-
látott, ajándékozásra is alkalmas borító-
ban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” 
Tel.: 20 824-4687.

☐ Aszód központjában, a Szabadság 
térhez közel, két szobás, felújításra szo-
ruló családi ház telekár alatt eladó. Víz, 
villany bevezetésre került, és a szeny-
nyvízcsatorna hálózatra is rá van kötve. 
Telefon: 28 349-065



ASZÓDI TÜKÖR14

2016. május

Oktatás

Az esemény természetesen nagyon népszerű 
a diákok körében, hiszen ilyenkor nem a meg-
szokott módon kell tanulniuk, hanem sokkal 
kötetlenebb formában. A rendezvény ezúttal 
is az az 1848-as forradalom és szabadságharc 
főbb eseményeit felelevenítő iskolai ünnepség-
gel kezdődött, majd a korosztályok a számukra 
előírt helyszínekre siettek. 

Az alsó tagozatosokra játékos vetélkedők és 
kézműves foglalkozások vártak, illetve az evan-
gélikus templom történetével ismerkedhettek 
meg. A nyolcadikosok ezúttal is kirándulni men-
tek, mégpedig Budapestre a  Magyarság Házába. 

A felső tagozatosok különféle előadásokon vettek 
részt, illetve kikapcsolódásként táncolhattak a rög-
tönzött táncházban és koncerten vehettek részt. 
Akik pedig megéheztek, ehettek vagy nassolhattak 
a Pilvax Kávéházzá átalakított ebédlőben. 

A legnagyobb érdeklődést talán Szőke Lász-
lónak, a Köztársasági Elnöki Hivatal külügyi 
Osztálya osztályvezetőjének előadása váltotta 
ki, aki eddigi pályafutásának érdekes pillana-
tait osztotta meg a hallgatósággal, illetve avatta 
be őket a diplomácia rejtelmeibe.  

A program zárásaként a versenyek, egyéni  
teljesítmények értékelésére került sor. Nem-

csak a nap feladatainak megoldóit  jutalmazta 
a tanári kar, hanem azok a diákok is elisme-
résben részesültek,  akik a TUDOK (Tudomá-
nyos Diákok Köre) pályázataira komoly felké-
szültséget igénylő dolgozatokat készítettek. 

A Petőfi  napot ezúttal is  a Karitatív hét előzte 
meg. Ezen időszakban a diákok különféle te-
vékenységek segítségével – pl. kupakgyűjtés-
sel,  sportversenyeken, jótékonysági koncerten  
való részvétellel stb. pénzt gyűjtenek, amelyet 
aztán arra rászoruló szervezetnek ajánlanak 
fel. Idén 553 ezer 660 Ft gyűlt össze, amelyet 
a kárpátaljai Baladó számára ajánlottak fel. A 
Beregszásztól mindössze 12 km-re lévő telepü-
lésen 1700-an élnek, csaknem mindannyian 
reformátusok. Lakói kizárólag mezőgazda-
sággal foglalkoznak, és a krími háború okoz-
ta gazdasági válságnak köszönhetően  életük 
rendkívül nehézzé vált. Rajtuk próbálnak se-
gíteni az evangélikus gimnazisták. 

R. Z. 

PETŐFI NAP KIRÁNDULÁSSAL, 
VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL
Sokadjára rendezték meg az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 
és Kollégiumban az iskola névadójáról elnevezett programot március 
idusán. 

Az akkor megfogalmazott véleménye – Aszód  
csak akkor lesz rendezettebb, ha közösen akar-
juk – mindmáig érvényes, mint ahogy az is, tu-
datváltozáson kell átmenniük azoknak az em-
bereknek, akik a közterületre nappal kiültetett 
díszcserjéket, virágokat az éj leple alatt ellopják. 

Bank László múltba visszanéző írása a tö-
röknek a Galga mentén történő terjeszkedé-
séről szólt. Az ellenség a felső-magyarországi 
bányavárosokig szeretett volna eljutni, ennek 
érdekében folyamatosan  ostromolta a végvár-
rendszert, így a nógrádi erődítményeket is. A 

Galga mente az egymással harcolók peremvo-
nalába került. Hatvan várának 1544-es  eleste 
végleg megpecsételte a vidék sorsát és , és a 
megpróbáltatások következtében fokozatosan 
elnéptelenedett.  

1991-ben először rendezték a meg a Petőfi  
gimnázium uszodájában a Galga Úszónapot, 
amelyen a környék általános iskolásai verseng-
tek egymással. A diákok 32 versenyszámban 
mérték össze tudásukat. Az összesített pontver-
seny I. helyén az aszódi I-es számú iskola vég-
zett, így egy évig ők őrizhették a vándorserleget. 

Nemcsak úszó, hanem karate versenyt is ren-
deztek városunkban ebben az esztendőben. 9 
klub 60 versenyzője mérte össze tudását az I-es 
iskola tornatermében. A versenyt – és ezzel az 
Aszódi Karate Kupa vándorserlegét a BVSC 
nyerte. A küzdelmekről az újságban dr. Jólesz 
József akkori szakosztályvezető számolt be. 

A májusi számban az olvasók olvashattak 
még a Javítóintézet növendékeiről, akikkel 
kapcsolatban Turcsán János nevelőtanár azt 
kérte, ne csak úgy gondoljanak rájuk, mint 
rossz gyerekekre, hanem úgy is, hogy van-
nak olyan fi atalok, akik legföljebb hírből hal-
lottak az anyai szeretetről, akik sok esetben 
önhibájukon kívül kerültek az intézetbe, és 
akikkel a szeretet, a megértés, a bíztatás vagy 
akár egy mosoly csodákat művel. Ebben a 
számban mutatta be Pardi Lászlóné dr. Né-
meth Mihály állatorvost, aki a szóban forgó 
esztendőben került Aszódra.

25 ÉVE ÍRTUK
Az Aszódi Tükör 1991. májusi számának címoldalán Tolmácsi Miklós 
frissen kinevezett GAMESZ-vezetőnek a köztisztaságról írt cikke volt 
olvasható, aki ebben arra figyelmeztetett, hogy a lakókörnyezetét min-
denkinek tisztán kell tartania, és ez nemcsak a magánház tulajdonosok-
ra vonatkozik. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

Május 28 – 29.:
dr. Márton János (+36) 30 400 9819  

Június 4 – 5.:
dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

11 – 12.:
dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718

18 – 19.:
dr. Tóth Béla (+36) 30 449 6319

25 – 26.:
dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938
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LEVÉL EGY KEDVES ÖREGDIÁK TÁRSAMNAK 
Régen hallottam felőled! Szeretnék beszámolni Neked egy csodála-
tos napról! Remélem érdekelni fog!

Biztosan tudod, hogy az Öregdiákok Baráti Egyesülete ez évben is igyekezett méltókép-
pen megünnepelni nemzeti nagy ünnepünket. Március 11-én, amikor a diákok, szünet 
előtt, a Petőfi  Napon, megemlékeztek március 15-éről, akkor mi is öregdiákok, csakúgy, 
mint már hosszú évek óta, a gimnázium falai közt gyülekeztünk.

Délelőtt, hagyományainknak megfelelően ez évben is, felkértük társainkat, hogy rend-
hagyó osztályfőnöki óra keretében beszélgessenek el a mai diákokkal, mondják el mind-
azt a sok jót és rosszat, amit megéltek, mondják el mit jelentett és még ma is mit jelent 
számukra az Alma Mater.

Sok mindenről szó esett, hiszen az „előadó-öregdiákok” közt volt ügyvéd, vállalkozó, 
villamosmérnök, jogász, repülőmérnök, vegyészmérnök, médiában dolgozó szakember, 
gyógyszerész, közgazdász, gépészmérnök, polgármester, és neves pedagógus is. 

Így érthető, hogy miután bementek az egyes osztályokba, a legkülönbözőbb témákról 
beszélgettek. Természetesen volt, ahol az élet során megtapasztalt nehézségek, különféle 
„varga-betűk” kerültek elő, vagy szeretett és a mai napig tisztelt tanáraikra illetve kedves 
osztálytársaikra emlékeztek.

Néhány osztályban úgy belefeledkeztek a beszélgetésbe, hogy a 45 perces óra nem volt 
elég, s a diákok a folytatást várják.

A rendhagyó osztályfőnöki órák után megkoszorúztuk a Petőfi  szobrot és a kopjafát, 
amelyet elhunyt tanáraink és diáktársaink emlékére állítottak. (Csak zárójelben mon-
dom, hogy a szobor is és a kopjafa is egy-egy öregdiákunk alkotása.) 

Nagyon szép, sikeres, de „mindkét félnek” tanulságos délelőtt volt. Köszönetet kell 
mondanunk minden „előadónak” aki vette a fáradságot és eljött ide hozzánk!

Azonban, mint sejted is, programunk ezzel még nem ért véget.

14 órától (a törvényeknek megfelelően) egyesületünk megtartotta éves rendes közgyűlé-
sét. A közgyűlésen az ügyvezető elnök beszámolt a két közgyűlés közt eltelt időszak ese-
ményeiről, majd Csobán Attila igazgató úr az iskola jelenlegi helyzetéről adott tájékoz-
tatást. Így, a jelenlevők megtudhatták a legfontosabbakat az egyesület és az intézmény 
helyzetéről, jövőbeli kilátásairól, terveiről.

A beszámolóban elhangzottak olyan fontos dolgok is, mint például az, hogy hogyan, 
milyen módon próbálja az egyesület segíteni szeretett iskolánkat. 

Csak két dolgot említek: az elmúlt tanév végén, a ballagáson két kiváló tanulónak, Ba-
logh Renátának és Szilágyi Dénesnek adtunk át Petőfi  aranyjelvényt, és az általunk kiírt 
Tomaj Gusztáv pályázaton Balogh Renáta, Juhász Edina és Cseke Dominik pályamun-
kája nyert, s nyereményükként összesen 50.000 Ft-ot vehettek át. 

Azt Te is tudod, hogy egyesületünk taglétszáma nem túl nagy, hiszen csak az számít tag-
nak, aki aláírja a jelentkezési lapot és vállalja az évi 500 Ft-os tagdíj befi zetését. Jó lenne, 
ha minél több öregdiák (lehet akár 19 vagy 91 éves is) gondolna a régi sulira! Biztos va-
gyok abban, hogy a mostani kb. 140 főnél több társunkat érdekli az Alma Mater sorsa!

Választmányi üléseink és természetesen a közgyűlésünk is, nyilvános. Honlapunk soká-
ig szünetelt, most sincs még teljesen kész, fejlesztés alatt áll, de ha a gimi honlapját (www.
petofi -aszod.hu) megnézed, a jobboldali jelvényre kattintva az Öregdiákok Baráti Egyesü-
letét megtalálod.

Ezzel zárom soraim, remélem, jó egészségnek örvendsz! Minden jót kívánok!

Üdvözöllek! 
Bán Mihályné (Rónai Mari)
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Portré

Beszélj egy kicsit magadról, volt valaki ren-
dőr volt a családodban?
Igen , a nagybátyám rendőr volt, de nem mi-
atta választottam ezt a pályát, inkább úgy 
fogalmaznék, egyéni késztetés volt bennem. 
17 éves koromban született meg  az elhatá-
rozásom, aztán úgy alakult, hogy tettem egy 
vargabetűt. A Rendőrtiszti Főiskolára jelent-
keztem, de a sikeres felvételihez egy pont hi-
ányzott. Sajnos későn derült ki, hogy a ver-
senyszerű sportolásért is jár öt plusz pont, én 
pedig akkoriban NB II-es labdarúgó voltam.  
Hiába adtam be méltányossági kérelmet, a 
rektor elutasította, mondván, betelt a keret-
létszám.  Maradt a második hely, a sárospa-
taki tanítóképző főiskola. Elkezdtem, de az 
első szakmai gyakorlat után azt  éreztem, 
nem ez az én pályám, annak ellenére, hogy 
előtte pedagógiai szakközépiskolába jártam. 

Hogyan lettél rendőr?  
Beiratkoztam a rendőrtiszt-helyettes kép-
zőbe, amit sikeresen elvégeztem.  Felkerül-
tem Budapestre, ahol különböző területekre 
osztottak be. 2004-ben Aszódra kerültem, 
itt három évig  járőrvezetőként dolgoz-
tam. Közben 2006-ban felvételt nyertem a 
Rendőrtiszti Főiskola levelező tagozatára. 
2008-ban Gödöllőre vezényeltek, az ottani 
rendőrkaptányság felderítő osztályán,  majd 
a bűnügyi technikai alosztályán tevékeny-
kedtem. Sikeresen lediplomáztam, 2012-ben 
pedig újra Aszódra kerültem.  Ma már a ma-
gánéletem is ide,a Galga mentére  köt, Bagra 

nősültem, jelenleg is itt élek a feleségemmel 
és a három és fél éves kislányommal.   

A három év alatt láthattad az elődöd őrspa-
rancsnokként végzett munkáját. Mit tanul-
tál tőle? 
Rengeteg mindent. Határozottságot, irányí-
tási módszereket. Természetesen nekem is 
vannak elképzeléseim, és van, amit máskép-
pen is csinálok. Talán közvetlenebb a viszo-
nyom az állománnyal, mint neki volt, mivel 
én közülük kerültem ki. Más kérdés, hogy a 
tagok egy ember kivételével teljesen kicse-
rélődtek. Sokan leszereltek, illetve máshová 
kerültek. A jelenlegi  állomány nagyon fi a-
tal, ezért terelgetni kell őket, sokszor szemé-
lyes példamutatással is. Sokat vagyok kinn 
velük terepen, ha kell,  járőrözünk is együtt.  

A legutóbbi rendőrségi beszámolóból az derült 
ki, Aszódon és környékén jelentősen javult a 
bűnügyi statisztika. Ez minek köszönhető? 
Ennek több oka is lehet. Az egyik az, hogy 
törekszünk a fokozott rendőri jelenlétre, akár 
túlórák igénybevételével is. Ha az állampolgár 
azt látja, a rendőrök fi gyelnek, nagyobb biz-
tonságban érzik magukat, és nyilván a bűnö-
zők is meggondolják a rossz szándékú cselek-
mények elkövetését. Az elmúlt időszakban 
rengeteg bűnmegelőzési akciót szerveztünk, 
így több, régóta körözött személy  került el-
fogásra. A csökkenő bűncselekmények azzal 
is összefügghetnek, hogy élénkül a gazdaság, 
több a munkalehetőség. A biztosabb megélhe-

tés mellett az illető jobban meggondolja, érde-
mes-e kockáztatni. 

Az átlagpolgár sokszor azt tapasztalja, a 
rendőrség hiába fog el valakit egy adott bűn-
cselekmény miatt,  az illető  pár nap múlva 
újra feltűnik az utcán…..
Az állampolgárnak jogos az az igénye, hogy 
a felderítés után legyen gyors büntetés,  ám 
jelenleg elhúzódik az igazságszolgáltatás, 
aminek nyilván megvannak az okai. Ez 
nekünk, rendőröknek is nagyon bosszantó 
érzés, de el kell fogadnunk, mint ahogy azt 
is, hogy hiába vágunk ki egy fűszálat, ott 
rövidesen  10 másik nő. Ahol törvény van, 
ott mindig lesz törvénysértés  is. 

A már említett rendőrségi beszámoló szerint a 
balesetek száma is csökkent Aszódon, ugyan-
akkor az itt élők azt érzékelik, hogy egyre kao-
tikusabb a helyzet a parkolás terén…
A rendőrségi  akciók kiterjedtek a közleke-
désre is, és hiszem, a jobb statisztika ennek 
is köszönhető. A parkolás valóban nem egy-
szerű Aszódon, és tervezzük azt, hogy sű-
rűbben ellenőrizzük ennek a szabályosságát. 
Ám meg kell mondjam, erre nem mindig jut 
kapacitás, így azt  nem ígérhetem meg, hogy 
meg fog szűnni a külső sávban való parko-
lás. Belátjuk, kevés a parkoló, ám  az autósok 
mentalitásában is kéne, hogy változás történ-
jen. Sajnos ma ott tartunk,  hogy többségük 
száz métert sem akar gyalogolni, kizárólag a 
bolt előtt tartja elképzelhetőnek a megállást, 
holott kicsivel arrébb akadna szabad hely.  

Nem bántad meg, hogy ezt a területet és pá-
lyát választottad?
Határozottan állítom, hogy nem. Tudtam 
mire kell számítani, tisztában voltam az 
előnyökkel és a hátrányokkal. Mindmáig az 
vezérel, hogy ezen a pályán tudok segíteni az 
embereknek, esetleg tudok a rossz dolgokon 
változtatni. Úgy érzem, jó helyen vagyok, 
szeretem a beosztásomat, és nem is igen 
vágyom többre.  Természetesen, ha feljebb 
emelnek, akkor összecsapom a bokámat, és 
elfogadom. Hiszen a feladatot és a parancsot 
mindig végre kell hajtani, erre esküdtem fel.

R. Z.

Bemutatjuk az aszódi rendőrőrs új vezetőjét 

„EZEN A PÁLYÁN TUDOK SEGÍTENI AZ EMBEREKNEK”
2016. március 1-jén a Gödöllői Rendőrkapitányság parancsnoka, dr. Bozsó Zoltán rendőrtábornok Nagy 
Gábor rendőr századost nevezte ki az Aszódi Rendőrőrs megbízott vezetőjévé. Az új parancsnok a legutóbbi 
képviselő-testületi  ülésen a döntéshozók előtt mutatkozott be, most pedig Önök, Olvasók előtt. 
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ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉKTAPÉTA ÜZLET

• Poszterek széles választékban,  
kedvező áron azonnal elvihető

• Díszlécek külső-belső
• Baumit termékek 

flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat
• Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
• Hőszigetelési rendszer
• Dulux, Supralux színes beltéri festék

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

 fűrészporos tapéták készleten és 
 rendelésre

• Bordűr csíkok különböző 
 szélességekben

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

Szombaton újra 6-tól tartunk nyitva!

AJÁNDÉK 
UTALVÁNY  
vásárlási lehetőség

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Igény szerint  
HELYSZÍNI 

SZÍNKEVERÉS!

Mai világunkban azonban, ahol egy-egy in-
formációhoz a diák gyorsabban fér hozzá az 
interneten, minthogy kinyitná a tankönyvét, 
nyilvánvaló, hogy nekünk is új tanári és szü-
lői szerepre kell felkészülnünk. Ennek égető 
szükségét látta meg Csobán Attila igazgató úr, 
amikor szakmai segítséget hívott az előttünk 
álló kihívások orvosolására. 

Dr. Mészáros Aranka és Lestyán Katalin a 
Szent István Egyetem Társadalomtudományi 
tanszékének munkatársai jártak iskolánkban 
és adtak gyakorlati segítséget tanárainknak a 
„Z” generációs diákok hatékonyabb oktatásá-
hoz. Az előadók első körben bemutatták, kiket 
is értünk „Y” és „Z” generációs diákokon. El-
mondásuk szerint az „Y” vagy „millenáris gene-
rációt” is (1980-1994 között születettek) már a 
kreativitás, a mérhetetlen információéhség és a 
kifi nomult informatikai érzék jellemzi. Ők már 
képesek több infokommunikációs eszközt egy-
idejűleg kezelni. A multikulturális környezetbe 
lazán beépülnek, és a számukra érdektelennek 
ítélt szituációkban türelmetlenséget mutatnak. 
Mindez az Z generációs diákoknál még erőtel-
jesebben jelentkezik. Őket, vagyis az 1996-2010 
között születetteket digitális őslakosoknak is 
hívjuk, akik életüket szinte „bedrótozva”, az 
internethez kötötten élik. Igen fejlett probléma-
megoldó képességük kiváló technikai érzékkel 
társul. Mindezeknek azonban nyilvánvalóan 
negatív következményei is lehetnek számukra: 
a virtuális világba való menekülésük a valós 
emberi kapcsolataik rovására mehet: könnyen 
társtalanná válhatnak, konfl iktuskezelési kész-
ségük pedig hiányos maradhat, míg a siker és 
a pörgés folytonos hajszolása végül kiüresedést 
hozhat életükbe. Az online térben szerzett si-
kerek következtében azonban önbizalmuk oly 
mértékben megnőhet, hogy ez a tekintélyhez 
való viszonyukat is módosíthatja, vagyis valós 
szituációkban a tanárt vagy a szülőt nem fogad-
ják el vezetőnek. Ennek következtében az Y és Z 
generációs fi atalok körében nem lehet továbbra 
is meghatározó a hagyományos jutalmazás és 
büntetés. Náluk a szereplés, a megmutatko-
zás, önkifejezés, megmérettetés lehetőségeinek 
biztosításával érhetünk el sikereket, valamint 
hitelességünkkel és felkészültségünkkel. Ezzel 
egy időben az oktatást tanuló-központúvá kell 
tennünk, a tananyag-központúság helyett. Eb-
ben lehet nagy segítségünkre az internet és a 

multimédiás eszközök alkalmazása, a koopera-
tív módszerek, a projekt alapú oktatás, valamint 
a gamifi cation vagyis játékosítás. Az előadók 
vicces jelenettel is illusztrálták, hogy az értő 
fi gyelem, aktív hallgatás segítségével hogyan 
javíthatunk a diákokkal folytatott mindennapi 
kommunikációnkon. 

A Z generáció alapvetően a problémamegoldó
képességéről híres, egészen addig, míg a normál 
oktató-nevelő munkában ki nem öljük belőlük 
azt. Milyen ideális helyzet lenne, ha már a kisis-
kolásoknak is fejlesztenénk a problémamegoldó 
képességét, ahelyett hogy készen a kezükbe ad-
nánk mindent! Ugyanez a helyzet a tapasztalati 
tanulással is. Tanárként és szülőként is sokszor 
hagynunk kellene, hogy a gyermek magától 
megtapasztaljon dolgokat, még akkor is, ha az 
rövidtávon sikertelenséget hoz számára, vagy 
több időbe telik. Hosszú távon viszont megté-
rül a jelenbe fektetett türelem, ahhoz, hogy ön-
álló, magabiztos felnőtt váljon gyermekeinkből. 
A jelenlegi tantervek teljesítésének kényszere 

azonban sajnos nem teszi lehetővé mindezt a 
magyar oktatásban. (Ezért vonulnak ma utcára 
a tanárok, nem a fi zetésemelésért!)

A bevezetőben említett ’Z generációsok’ tulaj-
donságaira, az önmagát és képességeit megmu-
tatni kívánó diákra gyakran látunk mi is példát 
tanári munkánk során. Egy nyelvi osztályban 
például, ha a diákoknak az angol nyelvű népek 
kultúráját bemutató előadást kell készíteniük, 
szinte kivétel nélkül digitális prezentációt hoz-
nak (nagy kartonok helyett), izgalmas képekkel, 
hasznos szövegekkel. Itt találkoztam először a 
Prezi (magyar fejlesztésű számítógépes prog-
ram) újfajta látásmódjával is. Úgy gondolom, 
a tanárnak nem szégyene, ha nincs tisztában 
minden digitális újdonsággal, de tanulhat di-
ákjaitól. Ezt szerintem a diákok is értékelik, és 
ezzel ablakot nyithatunk a kölcsönös tiszteletre 
és elfogadásra, amely minden oktató-nevelő 
munka alapja kellene, hogy legyen.

Köszönet illeti az előadókat, hogy ráirá-
nyították a fi gyelmünket az új generációk 
oktatásával kapcsolatos kihívásokra és lehe-
tőségekre. Bízunk benne, lesz folytatása, és 
módszertanilag is megújulhatunk a témában 
egy újabb tanár-továbbképzés alkalmával.

Péter Katalin
Középiskolai tanár, két kiskamasz és egy 

 dackorszakban lévő fi úgyermek édesanyja 

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK A ’Z GENERÁCIÓ’ OKTATÁSÁBAN 
– Avagy hogyan haladunk mi a korral a PSG-ben?
Az olvasók és bizony a tanárok nagy része is még abban a korban szocia-
lizálódott és tanult, amikor a poroszos tekintélytisztelet és a szokványos 
tanár-diák alá-fölérendelt viszony jellemezte az oktatási intézményeket. 
Többnyire a tanár, és a szülő voltak a tudás letéteményesei, akikre ezért 
a diákok, gyerekek tisztelettel néztek fel.
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Közbiztonság

A tűzesetek száma a tavalyi évben egy kis 
emelkedést mutatott. Szerencsére ezek nem 
kiemelt fokozatú esetek voltak, a négy darab 
II-es fokozatú riasztás – az V-ös fokozat a 
legmagasabb – közül kettő Dány külterüle-
tére szólt, ahol mintegy öt hektáron égett az 
erdő aljnövényzete és a száraz fű. Kerepesen 
a hulladéklerakóban csaptak fel a lángok, míg 
Galgamácsán egy családi ház és melléképüle-
te égett le. 

A műszaki mentések magas száma egyértel-
műen a szélsőségessé váló  időjárás számlájára 
írható.  Egyre gyakoribbak a heves viharok és 
széllökések, amelyek miatt vízszivattyúzások-
ra, kidőlt fák eltávolítására volt szükség.  Tavaly 
ilyen szempontból különösen a július volt kri-
tikus. A megelőzés érdekében rendszeresek az 
önkormányzatokkal egyeztetett  ellenőrzések, 

amelyek során azt igyekeznek feltárni, hol 
vannak veszélyes fasorok, eltömődött árkok, 
átereszek, amelyek nem képesek már elvégezni 
azt a feladatot, amelyre építették őket. 

Köztudomású, hogy 2013. augusztusa óta 
Aszódon is működik katasztrófavédelmi őrs, 
amely aktívan kiveszi részét a feladatokból. 
Az őrsön egy fél raj látja el a szolgálatot az őr-
sparancsnok vezetésével. A részleg létreho-
zásának jogosságát mi sem igazolja jobban, 
mint az, hogy működése óta a munkatársak 
109 esetben oltottak tüzet és 71 műszaki 
mentésben vettek részt. Aszódon tavaly 15 
tűzesethez és 27 műszaki mentéshez vonul-
tak ki. Bár a számadatok  nem mutatják, de 
nyilvánvaló, hogy helyszínre érkezés jelen-
tős meggyorsulása a kár alacsonyabb fokát 
eredményezi: egy tűz esetében nagyon nem 

mindegy, hogy a bejelentést követő ötödik 
vagy huszonötödik perctől tudják az oltást 
megkezdeni. 

Talán kevéssé ismert, hogy a középiskolai 
fi atalok a katasztrófavédelemnél is letölthetik 
az érettségihez szükséges ötven órás  kötelező 
közösségi szolgálatukat. 2015-ben hét új is-
kolával kötöttek szerződést, így már összesen 
tizenhét oktatási intézménnyel van kapcso-
latuk. A fi atalok a foglalkozások keretében a 
kirendeltségek munkájával, feladataival ismer-
kednek meg. 

Ami a tűzoltóság gépparkját illeti, az öt fecs-
kendő közül a legkorszerűbb  egy Renault 
Aquadux típusú gépkocsi, amit nemrég vehet-
tek át. A legrégebbi egy Rosenbauer gépkocsi, 
ez még 1999-es gyártmányú, de a folyamatos 
és rendszeres karbantartásnak köszönhetően 
ez is tökéletesen üzembiztos.  A legnagyobb 
hiányosság ezen a területen – bár ez Aszódot 
nem érinti – hogy nincs megfelelő magasból 
mentő szerük, ezt adott esetben Budapestről 
kell megigényelniük. 

Az összefoglalóból az derült ki, hogy a Tűzol-
tó parancsnokság a vizsgált időszakban eleget 
tett jogszabályokból és a belső szabályozókból 
eredő kötelezettségeinek. Ezt értékelte a kép-
viselő-testület is, és a munkát megköszönve 
fogadta el a beszámolót. 

R. Z.

A tűzoltóknál is végezhetnek közösségi szolgálatot a diákok 

KÁRESETEK SZEMPONTJÁBÓL NEM VOLT 
KIUGRÓ ESZTENDŐ A TAVALYI 
760 káreset elhárításában működtek közre a tavalyi évben a huszonhat 
településen szolgálatot teljesítő Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnok-
ság munkatársai. Ebből 429 tűzeset volt, míg műszaki mentésre 331 
alkalommal volt szükség. Mindez abból az általuk készített beszámolóból 
derült ki, amit a  képviselő-testület a március 31-i ülésén tárgyalt. 
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Az Aszód FC ma hét korosztályos csapatban 
szerepeltet labdarúgókat. A legfi atalabbak az 
U-7-es korosztályban tanulják az alapokat, míg 
a felnőttek a megyei másodosztályban igyekez-
nek helyt állni. Összesen mintegy 120-an spor-
tolnak rendszeresen az egyesület keretében.  A 
csapatok mindegyikét szakképzett edzők irá-
nyítják, és örvendetes, hogy a trénerek gárdája az 
utóbbi időben több fi atal szakemberrel bővült. 

A fejlesztéseket tekintve a 2015-ös év legna-
gyobb eredménye a 2 x 80 férőhelyes mobil fel-
állítása volt, amelynek köszönhetően a szurkolók 
kulturáltabb körülmények között bíztathatják 
kedvenceiket. Új fémhalogén lámpákat is sike-
rült felszerelni, így késő ősszel és kora tavasszal is 
lehet edzéseket tartani. A pályák öntözését már 
két nagyteljesítményű szivattyúval tudják meg-

oldani. A vízért nem kell fi zetni, mivel azt saját 
kútból emelik ki a berendezések. A klub szeretett 
volna egy fűnyíró traktort és egy eredményjelző 
táblát vásárolni, ám ez egyelőre nem sikerült. 

A gazdálkodás terén aggasztó, hogy egyre csök-
ken az úgynevezett TAO-s pénz. Úgy tűnik, vagy 
egyre kevesebb vállalkozónak van anyagi lehető-
sége a sport támogatására, vagy egyre kevesebben 
vállalják az ezzel járó magas adminisztratív terhet. 
Az Aszód FC a  2015/2016-os évadban a 13 millió 
Ft-os keretből csak 3,6 millió Ft-ot tudott lehívni. 
Az összeget egyébként kizárólag az utánpótlás 
nevelésre szabad fordítani. Az önkormányzat a 
további működéshez 3,9 millió, a sporttelep fej-
lesztésére nyert pályázati pénzhez önrészként to-
vábbi 1,5 millió Ft-ot biztosított. Ezekkel az Aszód 
FC vezetősége maradéktalanul elszámolt. 

A klub vezetése a minőségi munka irányába 
szeretne elmozdulni, vagyis a cél az, hogy a 
korosztályos csapatok minél több győzelmet 
arassanak, és minél jobb helyen végezzenek a 
bajnokságokban.  Ennek érdekében a klub te-
hetséggondozó programot indított, a legügye-
sebb gyerekeknek szombat délelőttönként 
külön edzést tartanak. Az egyesületben folyó 
munkát  a szülők is láthatják, ugyanis a klub 
egy bemutató edzést szervez, amelyre őket, 
valamint az Aszód FC-vel  szerződésben álló 
Újpest FC utánpótlás vezetőit is meghívják. 

R. Z.

Meghatározott terv és menetrend szerint folyik az utánpótlás képzés

A LEGFŐBB CÉL A MINŐSÉGI MUNKAVÉGZÉS
A 2015-ben elvégzett munkáról beszámolt, az önkormányzati támoga-
tással pedig elszámolt az Aszód FC vezetősége az áprilisi  képviselő-tes-
tületi ülésen. A döntéshozók elő tett írásos anyag arról tanúskodik, mind 
a pénzügyi gazdálkodás, mind a szakmai munka tekintetében alapos, 
tervszerű tevékenység folyik. Pedig nincs könnyű  helyzetben az egye-
sület: a TAO-s pénzek fokozatos csökkenése következtében nem minden 
elképzelést sikerül maradéktalanul megvalósítani. 

Aszód FC – Zsámboki SE 1-0 (1-0)
Gólszerző: Masznyik Dávid
Az időjárás nem fogadta kegyeibe a csapatokat, 
hiszen elég rossz időben került sor a mérkőzés-
re, amelyen ennek ellenére szépszámú közönség 
gyűlt össze. Ezt a csapat igyekezett meghálálni, 
az első perctől kezdve támadólag léptek fel Do-
bes Attila tanítványai. Ennek az első negyedóra 
végén meg is lett az eredménye. Masznyik Dávid 
kapáslövése talált utat a kapuba. A vendégek nem 
hagyták ennyiben a dolgot igyekeztek azonnal 
válaszolni,de ezen kísérletüket a kapufa illetve 
Darabont Dániel az Aszód FC kapusa megaka-
dályozta. A második félidő is remek iramot és 
sok akciót hozott, felváltva forogtak veszélyben a 
kapuk, gólt azonban már egyik csapat sem tudott 
szerezni, így itthon tartottuk az értékes 3 pontot.

Aszód FC – Csővár SE: 6-0 (1-0)
Gólszerzők: Tóth Levente (3) Seres Norbert, 
Répási Csongor, Terjéki Dávid
Kötelező győzelem várt csapatunkra, hiszen a 
csővári csapat a tabella utolsó helyén áll,  az őszi 

mérkőzésen pedig 22 góllal terheltük meg a ka-
pujukat. Sok estben az ilyen kötelezőnek mon-
dott győzelmek a legnehezebbek és erre az első 
félidő remek példa volt. Uraltuk a mérkőzést, 
de csak a 30. percben tört meg a jég, ekkor Tóth 
Levente talált a kapuba. A második félidő már 
felszabadultabb játékot hozott.  Ez köszönhető 
volt annak is, hogy a vendégek 10 főre fogyat-
koztak. Ezt jól használtuk ki, és megérdemelten 
6-0-ára hoztuk a kötelezőt. 

Aszód FC – Bagi TC’96 0-1 (0-0); 
Remek futballidő és az összecsapáshoz illő néző-
szám várta a csapatokat a Galga mente talán legna-
gyobb rangadóján. A vendégek listavezetőként ér-
keztek városunkba. Az ilyen rangadók sajátossága, 
hogy gyakran a küzdelem dominál jobban a szép 
játék helyett.  Az első játékrész nem is hozott gólt.

A második félidőben sem változott a játék 
képe, két teljesen egyenrangú csapat csatáját lát-
hatta a nagyérdemű. A 73.percben aztán egy vé-
leményes büntetőből a vendégek megszerezték 
a vezetést. Azonnal jöhetett volna a válasz, de 

a bagi 16-oson belül egy hasonló szituációban 
néma maradt a síp… Ezt követően a vendégek 
már ölték a játékot és kihúzták a végéig. Csapa-
tunk így a 7. helyről várja a bajnokság hajráját. 

Kérjük aki tudja, buzdítsa a fi úkat, hogy mi-
nél jobb helyen zárjuk a bajnokságot. Hajrá 
Aszód!
Köszönet az információkért az aszodfc.hu-nak

7. HELYRŐL VÁRJA A BAJNOKI HAJRÁT AZ ASZÓD FC
Három hazai mérkőzést játszott az eltelt időszakban városunk labdarúgó 
csapata. A mérleg két győzelem, valamint egy vereség a listavezető bagi 
csapat ellen, így az utolsó fordulók előtt a középmezőny elején áll csapatunk.
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Mozaik

„Az út a boldogabb élethez …"
(Kodály Zoltán)

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása első rész 13. Élet  14. Föld, ide-
gen szóval  15. Dunántúli város  16. Mező azonos hangzói  17. Csele-
kedet  18. Eper betűi, keverve  19. Amper  20. Üt  21. Kőzuhatag  23. 
Mézet termelő rovar  24. Kórház jele  25. Kén  26. Zsuzsanna becézve  
28. Sír  29. Nyilvánvaló  33.  Fluor  34. Személyes névmás  35. Tévta-
nokat hirdető, aszerint elő  36. Állóvíz  37. Térelválasztó  39. Félsz!  
40. Es!  41. Védő  43. Ráma  46. Órahang  47. Egye!  48. Keresztszülő  
49. Női név  51. Ecet fele!  52. Közepén felejt!  54. Központ fekvésű 
tágas terület  55. Nem oda
Függőleges: 1. Gyümölcs  2. Nektárból készült édes anyag  3. Ver  
4. Volt  5. Heves megyei város  6. Hagyni, angolul  7. Sportfogadás  
8. Félős!  9.  Táplálék  10. Autó tároló  11. Adj ennem!  12. Égitest  
17. Ilyen vonat is van  20. Védekezni kezd!  22. Mese betűi, keverve  
23. Te és én  24. Istenbe vetett bizalom  27. Földönkívüli  28. Mérté-
kegység régen  30. Páros szerv  31. Dezoxiribonukleinsav  32. Lokni 
betűi, keverve  35. Ilyen bútor is van 36. Állóvíz  38. Régi űrmérték  
42. Néma Viki!  44. Grafi kai alkotás  45. Kis rovar  46. A jövő tudatos 
alakítása  47. Savanyító folyadék  48. A gondolat folytatása máso-
dik rész (zárt betű: R) 50. Hideg évszak  51. Férfi  név  53. Fentről  55. 
Aroma  56. Tanuló vezető  57. Egye!
                    –  fné –  

Áprilisi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „akik nem félnek a nagy bukásoktól.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Hajdúné Balázs Éva   
(Kard utca 7.)  és Balogh Jánosné   (Rákóczi utca 27. ) nyerte.  E számunk rejtvényének megfejtését 2016. június 12-ig  szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk 
postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

REJTVÉNY

A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást folytat csalás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, aki a jelenlegi adatok 
szerint 2015. december 16-án 22 óra körüli 
időben vezetékes telefonon felhívott egy idős 
pomázi asszonyt és magát a sértett fi ának 
adta ki. A telefonáló elmondta az asszonynak, 
hogy bajba került és készpénzre van szüksé-
ge. Ekkor a sértett közölte, hogy nincs pénze, 
így a férfi  kérésére összekészítette az ékszere-
it, amit a ház előtt odaadott egy ismeretlen 
férfi nak, aki azt állította, hogy ő a fi a barátja. 
A bűncselekménnyel okozott kár meghaladja 
az 500 ezer forintot. 

A Szentendrei Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén ezt követően – 2015. 
december 28-án és december 29-én – két 
alkalommal kíséreltek meg elkövetni a 
fenti módszerrel csalást, azonban a sér-
tettek gyanút fogtak, illetve közölték a 

telefonálóval, hogy semmilyen értékük 
nincs, ezért károkozás nem történt. Az 
ismeretlen tettes mindkét alkalommal a 
késő délutáni órákban – 18 óra után – te-
lefonált és a feljelentők unokájának adta 
ki magát. 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság il-
letékességi területén – így például Érden is 
- az elmúlt időszakban több olyan csalást 
követtek el vagy kíséreltek meg elkövetni 
ismeretlenek, ahol valamilyen rokonnak 
adták ki magukat és egy velük történt 
eseményre, például balesetre hivatkozva 
készpénzt vagy ékszert kértek a főként idős 
sértettektől. Ezt az elkövetési módszert 
leginkább a kevés hozzátartozóval rendel-
kező, egyedül élő időseknél alkalmazzák 
a csalók. Sokszor még néhány részletet is 
ismernek a hivatkozott személy magánéle-
téből, így a meséjüket még hihetőbb kön-
tösbe tudják bujtatni. 

Nem lehet elégszer fi gyelmeztetni a la-
kosságot a rafi nált csalók fejlett módsze-
reire. 

Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselek-
mények megelőzése érdekében az alábbia-
kat javasoljuk:

Tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú 
hozzátartozójukkal!

Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, hogy 
ne lehessen mondvacsinált indokokkal megté-
veszteni őket!

Nyomatékosan, többször fi gyelmeztes-
sék őket a fenti esetekhez hasonló elkövetési 
módszerre. Tanítsák meg nekik, hogy ha is-
meretlen számról keresik őket hozzátartozó-
ra hivatkozva, akkor először ellenőrizzék le a 
történetet a hivatkozott rokonnál az általuk 
ismert számon!

Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba 
idegenekkel még akkor sem, ha egyébként jó 
szándékúnak, kedvesnek tűnnek.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldoza-
tává válnak vagy megpróbálják Önöket vagy 
hozzátartozójukat a fenti, vagy ahhoz hason-
ló módszerrel becsapni, akkor azonnal érte-
sítsék a rendőrséget a 107 vagy 112 központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

CSALÓ „ROKONOK”
A Pest megyei rendőrök olyan – az elmúlt időszakban megszaporodó – 
bűncselekménytípusra hívják fel a figyelmet, melynek során a tettesek 
egy rokonra hivatkozva készpénzt, ékszert csalnak ki főként időskorú 
személyektől.  
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