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Ingyenes kiadvány

Hamarosan átadják Aszód megújult központját

CÉLEGYENESBEN A FŐTÉR PROGRAM
Már csak néhány óra, és szeptember 24-én este hivatalosan is birtokba
vehetjük a teljesen megújult Szabadság teret, amely bátran nevezhető
a város ékkövének.
Mint ismeretes, a képviselő-testület 2o15 őszén módosította a Gazdasági Programját, és a 2016os esztendőre elrendelte a tér újjáépítését, amelyre 5o millió Ft-ot tervezett be. Ez kevésnek bizonyult, és mint azt előző számunkban olvashatták – a testület 25 millióval megemelte az összeget.
A tervezés során arra törekedtek, hogy visszaállítsák az eredeti miliőt.
Az átadási ünnepség pontos programját lapunkban olvashatják. Ebből kiderül, nemcsak a tér,
hanem a Mély úti Podmaniczky Pince is elkészült, az ünneplők ezt is megnézhetik, ahol egy kis
sütemény és innivaló várja majd őket.

XXVIII. évfolyam, 9. szám | 2016. szeptember

Közel 2000 diák ült
iskolapadba városunkban

TANÉVKEZDÉS
(NEMCSAK)
NÉVVÁLTOZÁSOKKAL
Ismét diákokkal vannak teli a
járdák és az utak az iskolák
környékén. Szeptember elsején
megkezdődött a 2016-2017-es
tanév, amelyet főként a pedagógusok vártak az életbe lépett
változtatások, illetve a figyelmen
kívül hagyott változtatási kérelmek miatt. Mindezek érintik a
városban működő iskolákat is.
A Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma,
Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma szeptember 1-jén tartotta ünnepélyes
tanévnyitóját. Az iskolát érintő legnagyobb
változás – emiatt új neve van az iskolának
– hogy szept. 1-től a köznevelési törvény új
intézményfajtákat vezetett be, így a szakközépiskola a szakközépiskolákat szakgimnáziumokká nevezték át. Az iskolában
intézményvezető váltás is történt. Kilenc év
igazgatói munka után az egyetlen pályázó,
Csobán Attila pályázatát az NGM nem támogatta, így a fenntartó az általános igazgatóhelyettest, Némethné Holló Krisztinát
bízta meg egy évre az igazgatói feladatok
ellátásával. Az iskolában 23 osztály kezdte
meg a tanévet, közel 600 tanulóval. A kilencedik évfolyamra 140 tanuló iratkozott
be, négy osztály indult: a magyar - francia
két tanítási nyelvű, az emelt angol-német
gimnáziumi, az informatika és a gépész
osztályok. Az érettségi után pedig elektronikai és gépgyártástechnológiai technikus
képzések folynak.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Közel 2000 diák ült iskolapadba városunkban

TANÉVKEZDÉS (NEMCSAK)
NÉVVÁLTOZÁSOKKAL
Tanévnyitó köszöntő beszédében az igazgató
asszony hangsúlyozta, hogy az új feladatoktól, kihívásoktól nem kell félni. Valamennyi
kollégájának és diáknak kitartást, akaraterőt,
sikeres együttműködést kívánt a tanévhez és a
célok eléréséhez.
A Csengey Gusztáv Általános Iskola 516
gyermekkel kezdte meg a tanévet. Közülük
168-an a Rákóczi utcai épületben tanulnak.
262-en az alsó, 254-en a felső tagozatba járnak. Érdekesség, hogy több, mint 170 tanuló

(Folytatás az 1. oldalról)

bejáró, vagyis nem Aszódon lakik. A magas
számban szerepet játszhat, hogy egy-két településen – pl. Erdőkürtön – megszűnt a felső
tagozat, és a szülők más iskolát voltak kénytelenek választani. Az iskolába néhány új tanár is érkezett: Kutriné Tara Ilona magyart
és történelmet tanít majd, míg Petróczy Zsuzsanna testnevelést. Ribánszki Mónika alsós
tanító, de mellette gyógypedagógusként a
tanulói felzárkóztatásba is besegít. A szintén
újonnan érkezett Erdőssyné Csabák Enikő

a matematika, Lajkó Anita pedig a magyar
tanítása mellett a napköziben is szerepet vállal. Erre továbbra is nagy az igény a szülők
részéről, ezért az iskola 15 csoportban foglalkoztatja délután is a gyermekeket. Sajnos
az iskola eddigi büszkesége, a zenetagozat leszálló ágba került, mivel a korábbiakhoz képest kevesebb elsős gyermeket írattak be ide.
Nekik már nem heti három, hanem csak két
énekórájuk lesz. Az énekkar természetesen
tovább működik.
Az iskolát érintő változás, hogy 2017. január 1-től nemcsak a működtetése, hanem az
üzemeltetése is az államhoz, pontosabban a
Dunakeszi Tankerületi Központhoz kerül.
Ennek vezetője Eich László a tanévkezdés
előtt járt az iskolában, néhány hét múlva
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pedig ismét érkezik néhány munkatársával,
hogy felmérjék, milyen állagmegóvásra, illetve fejlesztésre van szükség és lehetőség. A
nyár folyamán néhány tanterem megújult. A
város önkormányzata három tantermet és
egy szertárhelyiséget, a SZÓDA Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Szervezet pedig egy
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tantermet, két öltözőt és szertárat, valamit
az öltözők előtti folyosót festtetett ki. A Dunakeszi Tankerület iskolabútorokat hozatott, illetve negyedmillió Ft-ot irodaszerekre
biztosított.
A legtöbb diák a szintén nevet változtató
evangélikus gimnáziumban tanul. Idén 820an kezdték meg a tanévet az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégiumban. Az ősztől általános iskolaként is működő tanintézmény tanévnyitóján a végzősök vezették helyükre a most
kezdő 50 első osztályos diákot, akiket a négy
tanítónéni – Bobály Istvánné, Bai Lászlóné,
Rébné Bartha Zsuzsanna és dr. Braun Pálné
– kísért. Az istentiszteleten igét hirdető Fabiny Tamás az Északi Egyházkerület püspöke meg is jegyezte, a jelenet hasonlított arra,
mint amikor a Bajnokok Ligája döntőjében a
két csapat játékosai egy -egy fiatal labdarúgó kezét fogva érkeznek a középkezdéshez.
Szép jelképnek érezte ezt az evangélikus
gimnáziumban is, ahol ezentúl egymástól
években messzebb álló generációk tanulnak,
ám a fiatalok mindig számíthatnak az idősebbek jobbjára.
A tanévet megnyitó dr. Roncz Béla igazgató elsőként arról beszélt, hogy az evangélikus oktatás 23 évvel ezelőtti újraindítása óta
több nevezetes dátum, illetve nagyléptékű
változás volt az iskola életében. Ilyen volt
1994, az első tanév kezdése, 1998, amikor
először érettségiztek itt a diákok, illetve elindult a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás. 2002-ben átadták a tornacsarnokot, rá
egy évre pedig a kollégium épületét, illetve
a nyelvi laborokat. 2005-ben a sportudvar
átadására került sor. 2012-ben a természettudományos laborok készültek el. Most újra
ilyen nagyléptékű változás előtt áll az iskola
– mondta az igazgató. Az általános iskolai
oktatás elindításával szinte párhuzamosan
megkezdődik a tárgyi feltételek kialakítása.
Október elején ugyanis leteszik az új iskolai szárny alapkövét, és abban bíznak, hogy
20017. június végére birtokba vehetik az új,
12 tantermes épülettömböt, amelyben 6
csoportterem és több kiszolgáló helyiség is
helyet kap. 2017. szeptemberében így négy,
igény esetén hat osztály már ott kezdi meg
tanulmányait.
Az igazgatói beszéd után a négy új kolléga
eskütételére került sor, majd az iskola vezetője kézfogással fogadta az iskola diákjává
először az 50 kis elsőst, majd az ötödik és a
kilencedik osztályosokat. A tanév megkezdődött, a diákok 182 nap után mehetnek ismét
nyári szünetre.
R.Z.
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MÁSODSZOR TANÁCSKOZTAK ASZÓDON
AZ EVANGÉLIKUS PEDAGÓGUSOK
Augusztus 27-én immáron második alkalommal rendezték meg Aszódon
az Evangélikus Pedagógus Konferenciát, amely egyben a 2016/2017-es
tanév évkezdetét is jelentette. A találkozó témája – igazodva a közelgő
évfordulóhoz – a reformáció üzenete volt.

Elsőként Gáncs Péter elnök püspök kezdő áhítaton invitálta hálaadásra és memóriafrissítésre a
tanárokat. A püspök a Máté evangéliumának 9.
fejezetében található alapige alapján a só és a békesség köré csoportosította mondanivalóját, hogy
tudniillik ügyelni kell az arányokra. Az oktatásra
fordítva ez azt jelenti, hogy a pedagógusnak figyelni kell arra, hogyan és mennyit ad tovább a diákoknak. A békességgel kapcsolatban az Ige alapján pedig azt mondta, a tanári karok tagjainak ki
kell egymást egészíteniük, csapatjátékosként kell
dolgozniuk, így őrizhetik meg az evangélikus iskolák sokszínűségét, gazdag ízvilágát.
Az áhítat után Roncz Béla, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén általános iskola is indult: az
első évfolyamon 50 fő tanul, októberben pedig
megkezdik az új épületszárny építését. Hafenscher Károly miniszteri biztos arra biztatott
mindenkit, hogy minél több evangélikus iskola
és diák induljon a kormány által is támogatott,
a Reformáció Emlékbizottsága által szervezett
országos műveltségi versenyen.
A köszöntéseket követően előadások következtek. Fabiny Tamás, az északkerületi egyházmegye
püspöke A reformáció tegnap és ma című beszédében Luther Márton és Melanchthon Fülöp alakjaira hívta fel a konferencia résztvevőinek figyelmét.
Utóbbiról korábban a Duna Televízió megbízásából filmet is készített, amelynek rövidített változatát most levetítette a pedagógusoknak.
Bódi Emese az Evangélikus Hittudományi
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Egyetem oktatója Biblia és reformáció címmel
tartott előadásában ugyancsak Luther és Melanchthon nagyságát méltatta, illetve a magyar
bibliafordításokról értekezett.
Kodácsy Simon Eszter az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Intézetének
vezetője Luther és az iskolák címmel szólt, amelynek köszönhetően a jelenlévők megtudhatták,
Luther Márton rengeteget küzdött azért, hogy
a gyermekek iskolába járjanak. Szorgalmazta,
hogy ennek költségeihez az állam járuljon hozzá,
a városok vezetőit pedig arra kérte, támogassák
az oktatással kapcsolatos elképzeléseit.
Varga Márta a Magyarországi Evangélikus
Egyház Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztályának vezetője hét pontban foglalta
össze, az evangélikus oktatás területén milyen
sikereket értek el. Szólt a stratégia, a szakmaiság, a kompetenciahatárok, a hosszútávú gondolkodás fontosságáról, beszámolt az utóbbi
években történt változásokról, örvendetesnek
tartotta, hogy kezelhetők a külső kényszerítő
körülmények, az evangélikus oktatási intézmények pedig kellő autonómiával bírnak.
A nap második részében Benkő Vilmos közgazdász, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
elnöke néhány olyan technikai újdonságokat
mutatott be, amelyek alkalmazása lehetséges
volna a közeljövő oktatásában, és arra bíztatta
a pedagógusokat, merjék használni ezeket az
eszközöket. Ezt követően szekcióülésekre került sor, majd a program istentisztelettel zárult.
R. Z.
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Emléktábla avatás az Aszód Fesztivál 25. évfordulója alkalmából

ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZTÜNK
A Himnusz hangjaival kezdődött, majd zenés irodalmi összeállítással és ökumenikus istentisztelettel folytatódott
augusztus 20-án a Szent István téren 10 órakor tartott Szent-István napi városi ünnepség, amelyen testvértelepüléseink, Nyárádszereda és Tótmogyorós küldöttségei is részt vettek. A rendezvény keretében emléktáblát is
avattak abból az alkalomból, hogy immáron 25. alkalommal rendezték meg az Aszód Fesztivált.
Nemzeti imánk hangjait követően Magyarnak lenni című zenés irodalmi összeállításukkal Udvarhelyi Borbála énekművész, Pánti Anna
színművész és Alagi János énekművész varázsolták még meghittebbé
az ünnepi hangulatot, fokozva ezzel az együvé tartozás érzését.
Az ökumenikus istentiszteletet Urbán Gedeon baptista és Lőrincz
Csaba evangélikus lelkész tartották. Igét ezúttal a baptista lelkipásztor
hirdetett, míg az ünnepi alkalomra készített kenyerek megáldását az
evangélikus prédikátor végezte.
Az ünnepség szónokaként Sztán István polgármester elsőként Aszód
Város díszpolgárait, kitüntetettjeit köszöntötte, majd a testvérvárosok
küldöttségét üdvözölte, végül valamennyi jelenlévőnek megköszönte,
hogy részt vesznek a városi ünnepségen. Beszédében Szent István királyunk örökségéről, valamint azokról a Magyarország jövőjét megalapozó eszmékről beszélt, amelyek helyességét éppen történelmi múltunk igazol. A szónok kiemelte: Géza fejedelem volt az, aki felismerte,
országunk vagy betagozódik az akkori Európa közösségébe, vagy felmorzsolódik, ám a végrehajtó szerep fiára, Istvánra hárult, aki sokszor
erőszakosan, véres harcok és áldozatok árán vitte véghez azokat az elképzeléseket, amelyek végül egy erős állam létrejöttét alapozták meg. A
lemondani, az alkalmazkodni tudás része az istváni örökségnek, amely
tulajdonságokra a ma emberének is szüksége lehet – figyelmeztetett a
beszélő, aki szerint előfordulhat majd olyan helyzet, amikor az egyéni
célnál erősebbnek kell lennie a közösség érdekét szolgáló feladat elvégzése iránti eltökéltség.
A beszédet követően a város első embere oklevelet nyújtott át Anton
Ardeleannak, Tótmogyorós, valamint Tóth Sándornak, Nyárádszereda polgármesterének abból az alkalomból, hogy újraválasztották
őket. Anton Ardelean immáron az ötödik, míg Tóth Sándor a második ciklusban áll települése élén. Sztán István szintén oklevéllel
gratulált Novák Vilmosnak, akit Nyárádszereda alpolgármesterévé
választottak.
Az aszódi rendezvények több éven át történő támogatásáért oklevelet
vehetett át Pála Sándorné, az Aszód Városért Alapítvány elnöke, Szikora János, a Szikora Bt. ügyvezető igazgatója, valamint Gál Gyula. Ezt
követően a három polgármester közösen avatta fel az Aszód Fesztivál
25. megrendezése, valamint a testvérvárosi kapcsolatok megörökítése
alkalmából felállított emléktáblát.
Az ünnepség végül a város színeiben pompázó léggömbök felengedésével, majd a Szózat hangjaival zárult.
R.Z.

Következő lapzárta:
október 11.
Következő megjelenés:
október 25.

2016. szeptember

Helyi élet

25. ALKALOMMAL IS ASZÓD FESZTIVÁL
A német testvértelepülésünkön látott fesztivál adott ötletet ahhoz,
hogy Aszódon is legyen ilyen esemény – mondta Sztán István, városunk
polgármestere a 25. Aszód Fesztivál megnyitóján. A kerek évforduló
alkalmat adott egy kis visszatekintésre.
Az első fesztiválok – amelyeket a Sztán István
vezetése alatt álló aszódi helyőrség és az önkormányzat közösen szervezett, a mára már
beépített, akkor még hatalmas, a későbbiekben
az aszódiak által Fesztivál térként emlegetett
részen kerültek megrendezésre, amelynek bejárata a mai Nyár utcában volt. A fesztiválokhoz
több esetben más rendezvények- laktanyabúcsú,
mezőgazdasági termékek bemutatója, vadászati
kiállítás stb. – is csatlakoztak. Volt itt az akkoriban a televízió legnépszerűbb műsorának számító Dáridó is, Lagzi Lajcsi vezérletével, amely
program több, mint 10 ezer főt vonzott ide.
Később, amikor a város építési telekként értékesítette a területet, a laktanyaparancsnok
engedélyt kért és kapott arra, hogy a város
legnagyobb eseményét a laktanya gyakorlópályáján rendezhessék meg. A helyőrség bezárását követően ez a lehetőség is megszűnt, így a
rendezvény egy évig a Szabadság térre került,
majd 2008-ban – miután az akkori képviselő-testület a szóban forgó területet rendezvénytérré minősítette át – a jelenlegi, az eredeti
területhez képest ötödnyi – helyszínre. Hét éve
az Európai Unió is támogatja az Aszód Fesztivált, annak okán, hogy az esemény egyben

Testvérvárosok Találkozója is, és biztosítja az
európai közösségek találkozási, együttműködési lehetőségét. Idén városunk 20 ezer eurót
nyert a Brüsszel által e célra kiírt pályázaton.
Sztán István elmondta, örömmel tölti el, hogy
szülőatyja lehetett az Aszód Fesztiválnak, és annak, hogy ezt évről évre sikerült megrendezni.
A 25 év alatt több száz programnak, fellépőnek
tapsolhattak nemcsak az aszódi, hanem a környékbeli polgárok is. A ma már Szent István
térként ismert helyszín azóta több más rendezvénynek is helyt adott, s valószínűleg sok-sok
Fesztivál otthonaként szolgál majd.
A város első embere végül megköszönte
mindazon cégek támogatását, és a segítők
munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
Aszódon immáron negyedszázada Szent István ünnepének környékén színvonalas szórakozást biztosítsanak az itt élőknek.
A megnyitón részt vevő Vécsey László országgyűlési képviselő fontosnak tartotta, hogy
a rendezvény nemcsak a szórakozás lehetőségét biztosítja, hanem a találkozásokét, a kötetlen beszélgetésekét is, adott esetben pedig
a néphagyományok, a térség gasztronómiai
különlegességeinek őrzését. Az ünnep előes-
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téjén méltatta az államalapítást, köszöntötte
a testvértelepülések küldöttségeit, és fontosnak tartotta megjegyezni, nem szabad hagyni,
hogy mások szabják meg, kikkel akarunk élni.
Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere
-csatlakozva az előtte szólóhoz – úgy ítélte
meg, 2016-ban minden eddiginél fontosabb az
együttműködés, a személyes és baráti kapcsolatok ápolása, mert éppen az ezeréves államalapításunk elve került veszélybe.
Anton Ardelean, Tótmogyorós polgármestere elsőként megköszönte a meghívást, majd
az Aszódon látható fejlődést méltatta. Elárulta, a tótmogyorósi projektek megvalósítása
előtt sok esetben kikérik Sztán István, és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak véleményét. Végezetül a nemzeti ünnep alkalmából
köszöntött minden magyar állampolgárt.
Az első aszódi fesztiválon Szórádi Ildikó
színművész volt a műsorvezető. A jubileum
alkalmából ismét őt kérték fel erre a feladatra.
A három nap során számos előadónak tapsolhattak az aszódiak, köztük olyannak is, aki a
korábbi fesztiválokon is fellépett itt, és most
újra bizonyította, nem véletlenül volt egykor
a legnépszerűbb előadók egyike. Talán sokan
kitalálták, Kovács Katiról van szó, akinek dalait a legfiatalabbak is énekelték az első sorokban. A fesztivált a legbiztosabb és a legjobban
várt „szereplő”, a tűzijáték zárta.
Már csak 11 hónapot kell várnunk, és újra
lesz Aszód Fesztivál!
R. Z.
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Olvasói levél

EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK!
Nincs mese: az 1015 éves magyar államiság egyik legfontosabb válaszútjához érkezünk október másodikán, ahol a folytatásról mi, magyar állampolgárok szabadon dönthetünk. Szeretném leszögezni, hogy
a kérdés pártok fölött álló, össznemzeti ügy, és a rá adott válaszunk a
következő évtizedek és évszázadok mindennapjait fogja meghatározni. A
kérdés túlmutat önmagán, ezért érdemes körbejárni.
Először is fontos tisztázni a kvóta fogalmát.
A kvóta ebben az esetben annak a képletét
jelenti, hogy a korunk népvándorlása során Európába érkező migránsok mekkora
hányadát kell országunkba befogadnunk.
Mivel ez nem egy szám, hanem egy hányad,
nincs felső határa. Ezért álságos azt állítani,
hogy a népszavazásban pusztán arról dönthetünk, hogy 1128 külföldit befogadunk
e vagy sem – ez hazugság. Ha egyszer elfogadjuk a hányadot, utána már nincs reklamációs lehetőség, hogy már elnézést, de
nem egymillió emberről volt szó, hanem
csak ezerről. Ráadásul, aki már bent van, azt
megilleti a családegyesítés joga. Ez azt jelenti, hogy ha nekem négy feleségem és tizenhat gyermekem van, és megkapom az uniós
menekültstátuszt, akkor jöhetnek mind utánam. Ezen Brüsszel most tovább akar enyhí-

teni, és ha ez megvalósul, akkor jöhetnek az
unokatestvérek, a nagybácsik és nagynénik,
a nagyszülők és az unokák és a családjaik is,
és így tovább.
Mára nyílván valóvá vált, hogy a gyökeresen
más kultúrákból érkező nagy tömegek nem
integrálódnak. Angela Merkel maga mondta pár éve, hogy a multikulturalizmus megbukott, az integráció nem sikerült, helyette
párhuzamos társadalmak alakultak ki. Olyan
városok és városrészek vannak ma már Franciaországtól Svédországig, ahova nem hogy
az egyszerű állampolgár, de a rendőrség sem
meri betenni a lábát. Ezeken a területeken
megszűnt a jogállamiság, helyette sok esetben az Iszlám-törvénykezés lépett életbe. Az
ilyen zónákban élőknek nincs kapcsolatuk az
egyelőre többségi társadalommal. Jellemző,
hogy az adott állam nyelvét sem sajátítják el
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megfelelő módon. E miatt tömegesen sikertelenek mind az iskolapadban, mind a munkaerőpiacon. Nő a nyomor és a kilátástalanság,
ebből következően a bűnözés is. Ideérkezve
csalódottan tapasztalják, hogy amivel a legális és illegális embercsempészek és a felelőtlen
politikusok ámították őket szimpla átverés.
Eddig 54-en kaptak munkát abból a közel
kétmillió bevándorlóból, akik az elmúlt évben Németországba érkeztek… a többinek
maradt a csalódottság, a kiábrándultság, és
a kilátástalanság. És a sok elkeseredettségből
születnek a terrorakciók.
Nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy kiknek és miért éri meg milliókat átverni, illetve
az árverteket ráerőszakolni további százmilliókra. Azzal viszont nagyon is, hogy ezzel
az otthon maradottakat is még lehetetlenebb
helyzetbe hozzák. Mert egyértelmű, hogy
egy ilyen kalandnak az adott társadalom legfiatalabb, legéleterősebb és legvállalkozóbb
rétegei vágnak neki elsőnek. Azok, akikre a
leginkább lehet számítani abban a munkában,
ami a mostani nehéz időkből kievezetheti az
adott országot. Gondoljunk csak bele, hogy
lett volna ’48, ha a márciusi ifjak itt hagyják a
hazájukat és elmennek Párizsba? A hátrahagyott nőknek, időseknek és gyerekeknek csak
a reménytelenség marad. És ez szerintem megbocsáthatatlanabb, mint az kár, amit az érkezőknek és nekünk okoznak.
Az is érthetetlen, hogy a soros migránshívogatók miért egy merőben eltérő működésű társadalomba csalogatják ezeket az
embereket. A Közel-kelet gazdag és békés
arab államai, könnyedén befogadhatnák
kulturális és vallási testvéreiket. Ott szabadon gyakorolhatnák a többnejűséget vagy a
gyermekházasságot, és a többi olyan furcsa
népszokást, amire mi fi noman szólva ferde
szemmel nézünk. Továbbá ismerik a nyelvet és a kulturális sajátosságokat, az íratlan
szabályokat, a szokásokat és a törvényeket.
Azokat az alapvető dolgokat, melyeket évtizedek alatt sem lehet mélységében elsajátítani. Ausztrália és az Egyesült Államok sem
kér a migránsáradatból, előbbinek a flottája
állítja meg és fordítja vissza a lélekvesztőkön érkezőket, utóbbinál a fal és a lőparancs
(arra is lehet lőni aki még mexikói területen
tartózkodik, de megközelíti a határt) riasztja
el a hívatlan vendégeket. Olyan országokat
említettem, ahol az egy főre jutó GDP magasabb, vagy legalább akkora, mint Németországban. Továbbá hatalmas lakatlan földterülettel rendelkeznek. E helyett idehívják
őket egy vesztes-vesztes-vesztes helyzetet
kialakítva, és azt tanácsolják, hogy ha nem
bírjuk őket ellátni, akkor vegyünk föl hitelt.
Kinek jó ez?

Közélet

Közel egy éve történt, hogy az Iszlám Állam nevű horrorszervezet bejelentette, hogy
több ezer harcosukat sikerült bejuttatniuk az
Unióba, és további ezreket fognak a jövőben
is. Akkor valahogy ez a hír elsikkadt. Azóta
viszont eltelt egy nyár. Egy olyan nyár, ahol
esténként szorongva kapcsoltuk be a híradót,
és szorítottunk, hogy ugye ma nem történt
terrorakció a vén Európában. Ennek ellenére még ma is van olyan őrült, aki azt állítja,
hogy nincs összefüggés a migráció és a terrorizmus közt. Nekik nem számít az, amit tapasztalunk, ahogyan az sem, hogy ezt tavaly
maguk a terroristák közölték. Persze értem
én, hogy nem minden bevándorló terrorista. Olyan ez, mint gombát venni: ha veszek
egy vödör gombát, az is halálos, ha csak egy
mérgező van benne. Kérdem én, melyik anya
tálalna a gyermekei elé olyan gombapörköltet vagy gombapaprikást, amibe belekeveredhetett mérges gomba is? Főleg ha tud róla,
hogy valaki szánt szándékkal keveri bele és
ezt ráadásul előre be is jelenti?
A fentiek mind súlyos dolgok. Gazdasági,
szociális és biztonsági okokból egyaránt.
Számomra mégis talán a legfontosabb kérdés
az, hogy ki dönthet a sorsomról, és a hazám
sorsáról. Nagyon hálás vagyok a korábbi generációknak azért, hogy olyan országban
élhetek, ahol kikérik a véleményemet és nem
a fejem fölött akarnak dönteni. Szeretném,
ha annak a kérdésnek az eldöntése is, hogy
kit engedünk be az országba, a mindenkori,
demokratikusan választott magyar kormány
joga maradjon. Nem ismerek egy magyar állampolgárt sem, aki valaha beikszelte volna
Jean-Claude Junckert, Martin Schulzot vagy
bármelyik brüsszeli bürokratát. Ahogy Angela Merkelt vagy George Sorost sem. És mivel egyikünk se szavazott rájuk, kérem őket,
hogy ne akarják eldönteni, hogy mi mit szeretnénk! Hálás vagyok, hogy választhatok,
és arra kérem minden honfitársamat, hogy
vigyázzunk erre a kiváltságunkra. Mert bizony kiváltság ma ezen a bolygón, hogy van
beleszólásunk a sorsunkba!
Összegezve az eddigieket: az a kérdés, hogy
rábízzuk-e a brüsszeli bürokratákra annak a
döntésnek a jogát, hogy kit engedünk be magunk közé ebbe az országba. Rábízzuk-e olyanokra, akikre nem szavazhatunk, akik semmilyen felelősséggel nem tartoznak nekünk, és
sosem számoltathatjuk el őket? Kockáztathatjuk-e ezzel a biztonságunkat?
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Polgári esték

MIGRÁNSKÉRDÉS RENDŐRI SZEMMEL
E címmel tartott előadást a Polgári esték rendezvénysorozat keretében
Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő. A német hadsereg nyugalmazott hadnagya jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense,
korábban a Német Szövetségi Nyomozó hivatalnál dolgozott. Szolgált
ejtőernyősként, mélyfelderítési feladatokra szakosodott, búvár-, sivatagi és magashegyi kiképzést is kapott. Számos éles, a terrorveszélyt
elhárító akcióban vett részt.
Spöttle aszódi előadásának köszönhetően főként a német helyzettel, az ottani tapasztalatokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A
szakértő számos olyan eseményről is beszélt,
amelyeket a német média elhallgatott, ő viszont ezeknél bajtársaival tűzközelben volt.
A migránskéréssel kapcsolatban elmondta,
az egyik legnagyobb problémának azt tartja,
hogy az iszlám vallás hívei – ez jól megfigyelhető a több évtizede Németországban megtelepedett törökök esetében, akik vendégmunkásként
érkeztek, majd áthozták a családjukat – nemcsak nem akarnak beilleszkedni, hanem adott esetben az őket befogadó ország törvényeit sem gondolják áthághatatlannak. A problémák közé sorolandó a nőkhöz való viszonyulásuk is, akiket finoman szólva nem tartanak egyenrangú partnernek. A legnagyobb baj azonban, hogy a most érkező embertömegben ott lapulnak azok az
iszlám szélsőségesek, akiknek egy céljuk van, minél több „hitetlent” a túlvilágra juttatni.
Spöttle úr nem titkolta, számára mi a helyes válasz az október 2-i népszavazás esetében. Valószínűleg e cikket olvasva ezt Önök is kitalálták már.
R. Z.

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉKTAPÉTA ÜZLET
AJÁNDÉK
UTALVÁNY
vásárlási lehetőség

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

Igény szerint
HELYSZÍNI
SZÍNKEVERÉS!
• Öntapadós tapéták, falmatricák
• Sima és habosított mintás és VLIES,
fűrészporos tapéták készleten és
rendelésre
• Bordűr csíkok különböző
szélességekben

• 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

Szom
baton

Ez a kérdés.
Egyszerű: IGEN vagy NEM.
Menjünk el október 2-án, és válasszunk!
Nyitva:

Farkas Domonkos
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Elérhetőség: (+36) 70 423 8290
Hétfő–Péntek: 06–17 Szombat: 06–12
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Helyi élet

13 fő - 4 nap – 371 km

BÉCSTŐL ASZÓDIG KÉT KERÉKEN
Az Aszódi Szabadidősport Egyesület kerékpáros csapata a korábbiakban
már körbekerékpározta a Balatont, a Fertő-, a Velencei- és a Tisza-tavat.
Évek óta fontolgatta egyesületünk, hogy jó volna Bécsből biciklivel „lecsorogni” a Duna mentén az EuroVelo 6-os (Duna menti kerékpárút)
nyomvonalán Vácig, majd onnan haza Aszódig. Hallottunk élménybeszámolókat, néztünk
videókat, de realitássá csak valamikor tavasszal
vált a terv, az ÁKOSBIKE (Juhász Ákos) segítségével, aki segített a kerékpárok szállításában.
Végül eljött a várva várt nap, július 7! Tizenhárman indultunk útnak 6 férfi, 7 nő-és
szerencsénk volt! A korai ébresztő után Bécsig vonattal mentünk. A pályaudvaron már
vártak a „drótszamarak” felpakolva, „megitatva”. Az osztrák fővárost átszelve értünk le a
Duna-partra. Az első nap nehézségét fokozta,
hogy a szállásig 94 km-t kellett tekerni. Pihenők, kastélylátogatás, bőséges folyadékbevitel
után elfoglaltuk 1. szállásunkat Szlovákiában.
Vacsoráztunk, meccset néztünk szlovák nyelven, majd fáradtan dőltünk ágyba.
Másnap szinte végig a folyó mentén, napsütötte töltésen haladtunk. Kicsit már sok is
volt a jóból... A panzió, ahol megszálltunk, egy
tóparti villa volt halastóval, medencével, gyönyörű kerttel. Megint csak jól esett a pihenés,
a lazító úszás.
A 3. napon doppingolt, hogy Esztergom a cél!
A táj végig szép, a nap süt az út mentén mosoly-

gó sárgabarackfák. A pihenők során feltöltöttük
étel- és italkészletünket. Sok helyen kedvesen,
magyarul beszéltek velünk. A párkányi hídon
átkelve elénk tárult a szépséges város képe. Felkapaszkodtunk a Szent István fogadóba, ahol
már vártak minket. Minden szállásunk tiszta,
kényelmes volt! Este fakultatív sörfesztivál a főtéren-ez is színesítette a napot.
Az utolsó szakasz következett: Esztergomból
haza. A bicikliút első része kellemes, árnyas

MÉG EGYSZER A NYÁRI TÁBOROKRÓL
Minden jó szándékunk ellenére az előző havi számunkból kimaradt egy
tábor, amit a Csengey Gusztáv Általános Iskola alsós diákjainak szerveztek a nevelőik. A beszámoló néhány napja megérkezett, most közzétesszük.
A Csengey Iskola alsósaival is voltunk július
elején önköltséges táborban.
Az idei helyszín Szanda volt. 47 gyermekkel – elsőstől negyedikesig vegyesen
– táboroztunk egy hétig. Programjaink
között volt falukutatási vetélkedő, íjászat,
tanösvényen túra Szanda várához, vadles, kézműves foglalkozás. Hazafelé pedig
útba ejtettük Hollókőt, ahol egy kellemes
napot töltöttünk. Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.

volt, de sajnos a forgalmas főútra is ki kellett
mennünk. De csak pár km a komp!!! Szobra
átérve már ismerős terepen folytattuk a túrát.
Meg-megállva, pihenőkkel, búcsúzkodással
lassan hazaértünk.
Örömmel mondhatjuk, hogy senkinek és
semminek nem esett baja az úton, még egy defekt sem akadályozott. Az esőkabátot, meleg
ruhát is „feleslegesen” vittük.
KÖSZÖNET MÉG EGYSZER JUHÁSZ
ÁKOSNAK (ÁKOSBIKE) A SEGÍTSÉGÉRT,
TÁMOGATÁSÉRT!
Gy. M. – Ny.Zs
A túráról készült további képek megtekinthetők
a www.asze.freewb.hu honlapon.

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20 516 5940
Polgárőrség: 06 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész: 06 30 816 0437
Szabó Imre
Orvosi ügyelet: 06 70 370 3104
Aszód Baross u. 4.
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

Nyárra ismét tervezünk tábort, Kunbaracsra
szeretnénk menni.
Tanítónénik
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III. „GALGA-MENTI”
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ
Az Aszód Városi Kulturális Központ Helytörténeti Vetélkedőt
hirdet a Galga-menti lakosság
számára két levelezős és egy
helyi forduló keretein belül.
A vetélkedő témaköre:
„Galga vize szép csendesen kanyarog…” –
Bepillantás a Galga-mente néprajzába
Korcsoportok:
• óvodás korosztály
• alsós korosztály
• felsős korosztály
• középiskolás korosztály
• felnőtt korosztály.
A vetélkedőre maximum 3 fős csapatok
jelentkezését várjuk, a felnőtt korosztályban egyéni jelentkezéseket is elfogadunk.
Nevezési díj nincs.
Jelentkezni személyesen az Aszód Városi
Kulturális Központ tagintézményeiben (Városi Könyvtár – 2170 Aszód, Kossuth Lajos
u. 72. és Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.), valamint e-mailben (info@avkk.hu) lehet
2016. szeptember 30-ig jelentkezési lap kitöltésével, amely letölthető a http://avkk.
hu/htv oldalról.
Bővebb felvilágosítás:
AVKK
http://avkk.hu/htv
info@avkk.hu
0628/400606.
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Helyi élet

Aszódon a Baross tér

VOLT EGYSZER… ÉS MOST IS VAN!
Az állomáshoz és az Intézethez közel. Mindenki erre járt, aki a munkába
vagy iskolába jött vagy ment, de erre jártak a piacra is a környező településekről. Mi itt éltünk, játszottunk és cseperedtünk, mint a Pál utcai
fiúk védtük a területet, a mi „grundunkat” a Baross teret.
A legnagyobbak és a legkisebbek is, 30 év alatt
összesen vagy 78 gyerek! Az elmúlt 60 évben
szétszóródtunk a világban, de még így is öszszetartozunk. Így az első hívó szóra, mikor
nyár elején szerveződni kezdtünk, futótűzként terjedt a hír, hogy a Baross téri „gyerekek”
találkozóra gyűlnek össze szeptemberben. A
még egészséges és ráérő, javarészt nyugdíjasok
megkerestük egymást, és mindenki ámulatára
50-en jelezték vissza, hogy szeretnének részt
venni a találkozón. 2016. szeptember 9-én
38-an ide is találtak az ország messzi pontjairól. Könnyek között, meghatódva üdvözöltük
egymást, és nagyokat mosolyogtunk a régi
fényképeken; hiszen például az 1957-es farsang törpéi közül négyen még élnek, ma 185190 cm magas hatvanas férfiakká lettek. Gyerekkori játékok, versek, énekek szólaltak meg
újra, a régi emlékek felidézése reggeltől estig
tartott. Ragyogó szemmel hallgattunk min-

den szót az épp soron levő történetmesélőtől.
Hála Istennek van még mire emlékezni. Csodálatos volt megélni, hogy ez az alkalom még
arra is lehetőséget teremtett, hogy egymással
rég nem beszélő testvérek is kibéküljenek. Az
Intézet megújult, megváltozott, szüleink előbb
a dolgozók, később sajnos az élők sorából is elköltöztek. Mi mégis, ma is szeretettel őrizzük
emléküket. Boldog órákat töltöttünk el együtt
Aszódon a Fiúnevelő Intézetben, Puskás Péter
igazgató úr – szintén Baross téri „gyerek” –
kedves vendéglátását élvezve.
Bízunk benne, hogy találkozónknak lesz
folytatása, és esetleg mások is kedvet kapnak
hasonló egymásra találásokhoz.
„A jó ember szíve, jó kincséből hozza elő a jót”
(Lukács 6,43)
A Baross téri „gyerekek”

TESTVÉRISKOLA
TÓTMOGYORÓSON
Testvériskolai kapcsolatot eredményezhet Aszód és Tótmogyorós testvérvárosi együttműködése.
Néhány napja Sztán István polgármester
vezetésével aszódi küldöttség járt Tótmogyoróson Anton Ardelean ottani polgármester meghívásának eleget téve. A látogatás hozadéka testvériskolai kapcsolatot
eredményezhet. Tótmogyorósnak ugyanis
a szlovákiai Tisovec az egyik testvértelepülése, amelynek evangélikus gimnáziuma
évek óta testvériskolai partnere az aszódi
evangélikus gimnáziumnak. Mindezt figyelembe véve dr. Roncz Béla igazgató arra
kérte városunk első emberét, hogy kezdeményezzen előzetes tárgyalásokat Anton
Ardelean polgármesterrel és az ottani
Traian Vuia Líceum igazgatójával a két iskola kapcsolatfelvételéről. Ez eredménnyel
zárult, a román középiskola vezetője örömmel üdvözölte a kezdeményezést.
Dr. Roncz Béla, az evangélikus gimnázium igazgatója azért tartotta fontosnak
a kapcsolatfelvételt, mivel Nagybánya amelyhez Tótmogyorós tartozik – közel
van, és számos irodalmi, művészeti emlékhely található a környékén. A szóban
forgó középiskola diákjainak mintegy fele
magyar, és többek között énekkart is működtet, így a diákcsere program könnyen
megoldható. Mivel mindkét iskola nyitott
az együttműködésre, elképzelhető, hogy
még az idén aláírásra kerül az együttműködési szándéknyilatkozat.
R. Z.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombatonként: 8-12
Vasárnaponként: 9.30-11.30
Szent István Patika:
Október 1-2.
Október 15-16.
Október 29-30.
Városi Gyógyszertár:
Szeptember 24-25.
Október 8-9.
Október 22-23.
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Egészségügy

JAJ NEKEM,
ITT A SZEPTEMBER!
Próbálom, amennyire lehet humorosan kezelni a témát, de valójában
ijesztő dolgokat figyeltem meg a családomon belül nagyjából augusztus
utolsó hetétől.
Először is, a nyaralásból hazatérve kivétel nélkül mindenkinek elkezdett fájni a torka, vagy
folyni az orra. Pedig az idő még le sem hűlt, és
az ovi sem kezdődött el.
Most már mondjuk elkezdődött, így az orrfolyás kibővült a következő tünetekkel: fejfájás, hasfájás, étvágytalanság.
Azért azt nem gondolnám, hogy egyik napról a másikra kiürültek a család vitamintartalékai, vagy megártott a tengerparti levegő, tehát arra jutottam, hogy ez is – mint nagyjából
minden betegség – lelki eredetű lehet.
Mert kinek esik jól kiverni a gyerekeket kora
reggel az ágyból, majd végtelennek tűnő idő
alatt eljuttatni őket a megfelelő intézménybe, végül bemenni a munkahelyre (még ha az otthon
is van), kapkodva hazarohanni, hogy elvigyük
őket a különórákra, majd haza, aztán némi köz-

játék után befektetni őket és magunkat az ágyba,
hogy holnaptól ugyanezt megismételjük?
Erre jön még az esős időjárás, a sok elmaradás a szabadságok miatt, és az a folyamatos
rossz érzés, hogy mennyi mindent nem tudtam megcsinálni, pedig egész nap dolgoztam!
Ne féljetek sorstársak, csak a kezdet nehéz.
A gyerekek szép lassan rájönnek, hogy a közösségnek is vannak előnyei, és hogy pocsolyában ugrálni tök vicces. Már biztosan hiányzott
nekik a menzás grízes tészta, és elfeledkeznek
a hasfájásról.
A megfázást pedig itt az ideje, hogy sóbarlangozással kezeljük. Családilag bevonulunk
a sószobában, ami azért is jó, mert nem jár
fájdalommal a használata, nem kell lenyelni,
befújni, öblíteni, stb., tehát az összes alternatív
gyógymód közük a legkellemesebb!
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Össze lehet fogni más anyukákkal, és miközben a gyerkőcök a sóban fetrengenek, jókat
lehet pletykálni (már ha halljuk a saját szavunkat a nagy hancúrozásban).
Bérlettel vagy csoportosan jóval olcsóbb,
érdemes egy héten 3-4 alkalmat beiktatni így
tanév elején, mert ezzel megakadályozzuk a
bacik és vírusok terjedését, és felerősítjük a saját és a gyerekek immunrendszerét is.
Aki mégis a vitaminokra szavaz, válaszszon lehetőleg természetes eredetűt, mert a
szintetikus étrend kiegészítők nem tudnak
rendesen beépülni a szervezetbe. Illetve érdemes kúraszerűen probiotikumot fogyasztani,
amivel megerősödik a bélrendszer, és ezzel
jobb lesz a felszívódása bármilyen vitaminnak,
nyomelemnek. A Kuckó Sóbarlangban szívesen adunk tanácsot, és azt is megmondjuk (egy
rövid, fájdalommentes vizsgálat után), hogy
milyen vitamin- és ásványi anyag hiányzik a
szervezetedből.
Jelentkezés és időpontkérés a 30/641-4253-as
számon!
(x)

ÜNNEPSÉG A SZOPTATÁS VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL
A Szoptatás Világnapja alkalmából immár ötödik alkalommal ünnepelték a gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyákat, az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézetben.
Az Egészségfejlesztési Iroda, a védőnők és az
Anyatejgyűjtő Állomás szervezésében megvalósult rendezvényen a köszöntők és az ünnepi
műsor után oklevéllel köszöntötte a kórház
főigazgatója és a szülészet-nőgyógyászat főnővére azokat az édesanyákat, akik a szoptatást
nem mint kötelezettséget, hanem mint életformát választották.
Dr. Stankovics Éva főigazgató örömét fejezte ki, hogy évről évre többen vesznek részt

a rendezvényen, ez ugyanis azt is jelenti,
hogy egyre többen választják az intézményt.
A Kórház és az Egészségfejlesztési Iroda
igyekszik egyre több rendezvényt szervezni,
ezért sok az ismerős arc a babamasszázsról, a
kismama tornáról, babaúszásról és a szülésfelkészítőről.
Dr. Zámbó László osztályvezető főorvos
köszöntőjében kiemelte, hogy a kismamákon
keresztül megismerte a hatvani lakosokat.
Látja munkájuk eredményét, a kötődést a
kórházhoz. Kiemelte, hogy a szoptatás nem
csak az immunrendszert erősíti, hanem a
gyermek és az édesanya közötti kötődést is,
mely fontos a gyermek egészséges fejlődése
szempontjából.
Az előadásokban az anyatejes táplálás fontosságára és a hozzátáplálás megkezdésének fokozatosságára hívták fel a figyelmet az
előadók.
A hasznos gyakorlatias előadások mellett
mozgástanácsadás, dietetikai tanácsadás, in-
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tim torna tréner tanácsadása, szoptatási tanácsadás és egészséges uzsonnafalatkákból
készített ételkóstoló, tombolasorsolás színesítette a programot.
Az rendezvény zárásaként kötetlen beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők, ahol lehetőségük volt a szakemberektől tanácsot kérni,
illetve saját tapasztalataikat kicserélni.
Kép és szöveg:
ASK Hatvan
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Mozaik

25 ÉVE ÍRTUK
Az Aszódi Tükör 1191. szeptemberi száma címoldala – akárcsak ez a
számunk – az iskolakezdéssel foglalkozott. Az írásból kiderült, 25 évvel
ezelőtt 1340 diák kezdte meg Aszódon a tanulmányait.
A Csengey iskola elsősei az úgynevezett Tolnai módszerrel, vagyis programkártyák segítségével igyekezett elsajátítani. A II-es számú általános iskolában megszüntették a kabinetrendszert,
vagyis a diákoknak innentől nem kellett a szünet egy részét „vándorlással” tölteni. A cikk írója
örömmel számolt be arról is, hogy a Petőfi gimnázium uszodája ismét működik, mégpedig a Pest
Megyei Önkormányzat Sporthivatala támogatásával. Változás történt a kollégisták életében is,
akik ettől kezdve minden pénteken hazautaztak.
Ebben a számban az olvasók egy interjút is olvashattak, amely Bagyin József akkori
polgármesterrel annak apropóján készült, hogy egymás után két képviselő is visszaadta a
mandátumát, és a választási listán utánuk következők léptek a helyükre. De irányult kérdés a volt szovjet laktanya épületeinek lehetséges megvásárlására, illetve az akkor Aszódon még hiányzó crossbar telefonálási lehetőségre és a szennyvízcsatorna-bekötésekre is.
Az 1991. augusztusi képviselő-testületi ülés – amelyről ebben a számban olvashattak
– legfontosabb döntése a már említett tanuszodának a Pest Megyei Önkormányzatnak
történő átadása volt, de határoztak a képviselők a Népjóléti Minisztérium által elnyert
pályázat felosztásáról is. A pályázat az önkormányzati segélyeket központi támogatással
egészítette ki, hogy ezzel is enyhítse a családok egyre növekvő terheit.
R. Z.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2016. szeptember
24-25.:
dr. Fodor Sándor
20-446-0938
2016. október
1-2.:
dr. Németh Mihály
30 275-4718
8-9.:
dr. Dobos László

20-925-3824
15-16.:

dr Márton János

30-400-9819
22-23.:

dr. Tóth Béla

30-449-6319
29-30.:

dr. Fodor Sándor

DROGPREVENCIÓ
A Gödöllői Rendőrkapitányság drogprevenciós-összekötő tisztje: Török Eszter r. hdgy.
Fogadóóra: minden hónap első hétfője 15:00 óra és 16:00 óra közötti időben.
Telefonos ügyelet: minden hónap második hétfője 15:00 óra és 16:00 óra közötti időben.
E-mail: töröke@pest.police.hu. Tel.: 06-28-524-600/7243.
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5.30–19.00 Vas. de.
5.30–14.00 Vas. du.

30 275-4718

AKCIÓ A TERMÉNYLOPÁS
VISSZASZORÍTÁSÁÉRT

KIS KOSÁR

Elérhetőség: (+36) 28 401 844
Aszód, Rákóczi utca 17.

31-1:
dr. Németh Mihály

20-446-0938

7.00–12.00
15.00–18.00
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A Pest Megyei Polgárőr Szövetség polgárőrei a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság rendőreivel
közösen terménylopást megelőző
akciót tartottak Bag, Domony,
Hévízgyörk, Galgahévíz és Tura területén 2016. augusztusában.
A bűnmegelőzési akciót az aszódi rendőrőrsön, Gódor Ferenc rendőr alezredes által megtartott eligazítással kezdték, majd
8 rendőr, 2 mezőőr és 12 polgárőr (Aszód,
Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Valkó
településekről) 6 polgárőr autóval, valamint
4 rendőr járőrkocsival, illetve a Pest Megyei
Polgárőr Szövetség Sörös Zsolt és Horváth
Gábor által kezelt motoros sárkányrepülőivel ellenőrzés alá vették a kijelölt területeket.
A látványos akció során – amit Bagi Krisztián újonnan kinevezett járási koordinátor
szervezett – tettenérést követően több személy előállítására került sor terménylopás
miatt.

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS
☐ Aszód központjában, a Szabadság
térhez közel, két szobás, felújításra szoruló családi ház telekár alatt eladó. Víz,
villany bevezetésre került, és a szenynyvízcsatorna hálózatra is rá van kötve.
Telefon: (+36) 28 349 065
☐ Még mindig nem íratta át családi
eseményeit őrző VHS kazettáit DVDre? 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!”
Telefon: (+36) 20 824 4687.
☐ Új technológiával dolgozó szigetelő
cég KŐMŰVESeket keres kiemelkedő fizetéssel. Érdeklődni: 70/453-6469

ÖN IS SZERETNÉ
GONDOSAN MEGVÁLASZTANI
MUNKAHELYÉT?
Az Energia Sziget Magyarország Kft.HJ\Kē«V
KDQJV]LJHWHO«VLWHFKQROµJL£YDOIRJODONR]µV]LJHWHOē
V]DNF«JDPHO\W£PRJDW£VWQ\¼MWPHJUHQGHOēLQHN
NRPSOH[HQHUJHWLNDLIHO¼M¯W£VRNWHU«Q$OHJPRGHUQHEE
WHFKQROµJL£YDO«UW«NQ¸YHOēIHO¼M¯W£VRNDWY«J]¾QNKRJ\
PHJUHQGHOēLQNHJ«V]V«JHVNO¯P£M¼RWWKRQW«S¯WKHVVHQHN
PDJXNQDN
1HPLMHG¾QNPHJDWWµOVHPKDPHJUHQGHOēQNNLHJ«V]¯Wē
PXQN£NDWN«UDIēSURȴOXQNWµOHOW«UēHQPLYHOWXGMXN
KRJ\PLQ«O¸VV]HWHWWHEEDIHODGDWDQQ£OIRQWRVDEE
KRJ\HJ\U«V]OHWVHKLE£]]RQȂ¯J\IHO¾J\HOM¾NDWHOMHV
IRO\DPDWRW
.HUHVV¾ND]RNDWDM¸YHQGēEHOLNROO«J£LQNDWDNLN
x
x
x
x

NHUHVLND]¼MGRQV£JRNDWV]DNP£MXNEDQ
PXQN£MXNUDLJ«Q\HVHN«V«UWHIHOHOēVV«JHWLV
Y£OODOQDN
V]HUHWQHN¼MGROJRNDWWDQXOQL
WXGQDNFVDSDWEDQJRQGRONR]QL«VGROJR]QLV]£P£UD
«UW«NDFVDO£GLDVPXQNDW£UVLN¸]¸VV«J
5«V]OHWHN«VMHOHQWNH]«V
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www.energiasziget.hu
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Interjú

Tóth Ilkó Áron az NB I. kapuján kopogtat

SIKERES ÉRETTSÉGI A SÁNDOR KÁROLY AKADÉMIÁN
Aligha túlzás állítani, hogy rengetegen égtünk a futball Európa Bajnokság lázában, ami legfőképpen annak volt köszönhető volt, hogy volt kiért
szurkolni: a magyar válogatott 44 év után jutott ki ismét nemzetközi
versenyre. Az aszódi Tóth Ilkó Áron nemcsak ezért izgult: a meccsek
közben az érettségijére is készülnie kellett, majd sikeres vizsgát tennie
az agárdi Sándor Károly Labdarúgó Akadémián. A fiatalember túljutott
ezen, és most azon gondolkozik, hol folytassa a pályafutását. Vele beszélgettünk.

napi 2 edzés, nincs lehetőség töprengeni. Három korosztály van az Akadémián. A legfiatalabb a legnagyobb létszámú, ide az ország
minden pontjáról érkeznek. Tudni kell azt is,
hogy aki bejut, nem biztos, hogy marad is.
Aki nem nyújt végig egyenletes, fejlődő teljesítményt, azt kíméletlenül kiszórják.
– Hogyan egyeztettétek össze a tanulást és
a labdarúgást?
– A 10. osztályt még az EGÁ-ban végeztem
magántanulóként, ám ez nagyon megterhelő

– Áron, hogyan kezdődött a labdarúgó pályafutásod?
– Szerintem hasonlóan, mint sok más kisgyereknek. 9 évesen itt Aszódon kezdtem el focizni. A szüleim, valamint az akkori testnevelőm
és edzőm Pálff y István észrevették, hogy jól
bánok a labdával. Pista bácsi olyannyira bizalmat szavazott, hogy rendre betett az idősebb játékosok közé, hogy lássa, boldogulok- e
velük is. Később aztán édesanyám felhívta a
Gödöllő SC korosztályos edzőjét, hogy nézzen meg. Rögtön leigazoltak, és itt folytattam
tovább. Fél év elteltével több nagy csapat is
megkeresett, hogy igazoljak hozzájuk, többek között a Vasas, az MTK és a Ferencváros.
Utóbbit választottam.

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium
konyhájáról
„A” és „B” menü választás
Ára: 650 Ft / adag
Telefon:
(+36) 30 742 7972

– Miért ez az egyesület lett a befutó?
– Legfőképpen a neve miatt, de maga az ajánlat is szimpatikus volt. Itt két és fél évet töltöttem. Dragóner Attila felügyelte átfogóan az
utánpótlás nevelést. bár az edzéseket nem ő
vezette. Sajnos aztán olyan változások történtek a klubnál, ami miatt sokan elmentek. A
szüleim is ezt javasolták nekem. Megkerestük
az MTK-t, ahol egy próbajátékot követően
leigazoltak. A kék-fehérek U15-ös csapatába
kerültem, ahol egy évet játszottam. Elég megerőltető időszak volt nekem és a szüleimnek is,
hiszen a tanulást követően mindennap edzésre kellett menni a fővárosba.
– Hogyan kerültél a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára?
– Életem eddigi legnagyobb élménye, hogy
beválogattak ide, és itt tölthettem három esztendőt. Az MTK-ban töltött egy év során folyamatosan teszteltek, figyeltek bennünket.
Ennek alapján választották ki végül azokat,
akiket meghívtak az agárdi bennlakásos nevelőközpontba.
– Alapos változás egy 16 éves fiatalembernek, akinek innentől minden a labdarúgásnak kell alávetni….
– Valóban nem volt könnyű az elején, de a
foci segített benne, mert sok időt elvesz a
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volt, így a következő tanévben átiratkoztam
a helyi Chernel István Gimnáziumba, a 11.
évfolyamot már ott végeztem. Ez lényegesen
kényelmesebb volt, mivel az Akadémián belül van egy rész iskolának kialakítva, ahová
kijárnak a tanárok. Tanulás, edzés, tanulás,
edzés, tanulás – ez volt a ritmusa egy átlagos
napnak.
– Hogyan telt egy átlagos napotok?
– Reggel 7 körül volt ébresztés. A nap a reggeli nyugalmi pulzus méréssel kezdődött,
aztán reggeliztünk, majd 8-tól a tanítás vette
kezdetét. Délelőtt három óránk volt, 11-től
kezdődött az első edzés. Ezen általában gyorsaságfejlesztés, erősítés volt. Ezt ebéd követte
majd kis pihenés után 13 órától folytatódtak az
órák 15:30ig. 16 órakor pedig indult a következő edzés. Általában másfél- két órás edzések
voltak, ezután vacsora majd kötelező tanulás.
21:30-kor már lámpaoltás volt.
– Jó feszes tempó, szabadidőtök nem is nagyon volt?
– Szerdán volt hosszabb szabadidő, akkor
csak délelőtt volt edzés, a délután a miénk volt.
ilyenkor volt módunk bemenni Székesfehérvárra, vagy amikor már beköszöntött a jó idő,
fürödni menni a strandra.

Interjú

– Hogyan teltek a hétvégék?
– Mivel bajnokságban szerepeltünk, pénteken
vagy szombaton mérkőzéseink voltak. Miután
ezt lejátszottuk, mehettünk haza, és aztán hétfőn kezdődött minden elölről.
– Mondj néhány szót erről a korosztályos
bajnokságról!
– Ez hasonlóképpen, mint a korábbi NB I-es
bajnokság, 16 csapatos. Viszont a tavaszi szezonra kialakult az alsó és felsőház, ennek
megfelelően történtek a rájátszások. Az a cél
ugyanis, hogy az erősebb csapatok rendre erős
együttessel találják szembe magukat, mert
így lehet biztosítani a folyamatos fejlődést.
Nekünk főleg a Puskás Akadémia és a Honvéd
csapatai jelentettek igazi kihívást.
– Sokszor volt már tapasztalható, hogy a
16-17 éves korosztályos labdarúgóink még
felveszik a versenyt a legismertebb klubcsapatok játékosaival, aztán valami történik.
Te hogy látod ezt?
– Elég sokan mondanak sokfélét, valószínű,
hogy a mentalitás az, amiben le vagyunk maradva. Többen az egészséges agresszivitást hiányolják, ami más nemzetekben – pl. a délszláv
népeknél – jobban dominál. Mások szerint
az a baj, hogy itthon nem egységes a csapatok
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filozófiája, szemben mondjuk Spanyolországban, ahol az együttesek azonos stílust képviselnek. Ezen akár a válogatott sikere múlhat,
hiszen azonos szemléletnél könnyebb egy-egy
új játékost beépíteni a nemzeti 11-be. Nem véletlenül voltak a spanyolok az elmúlt években
ennyire eredményesek.

tagozaton végzem, mivel így tudom összeegyeztetni a tanulást a labdarúgással. Ami a
focit illeti, augusztus 31-ig, az átigazolási időszak végéig eldől a sorsom. Tárgyalok az MTKval, de máshonnan is vannak ajánlataim. Számomra az a fontos, hogy minél többet játsszak
és fejlődjek.

– Az Akadémián mennyi futballelméletet
tanultatok?
– Természetesen része volt az oktatásnak, ám
nem úgy kell elképzelni, hogy minden második nap leültünk és videókat nézegettünk. Az
már inkább felnőtt szint. Mi általában heti
kétszer foglalkoztunk a helyezkedésekkel és a
taktikai felépítéssel.

– Ilyenkor ki segít a döntésben?
– Természetesen – ahogy már nagyon sokszor
– a szüleim, akiknek rengeteget köszönhetek, és
ezért nagyon hálás vagyok nekik. Nyilván a szakemberek vélemény e is fontos. Ezekből a véleményekből fog megszületni a végső elhatározás.

– Kinek a keze alatt pallérozódtál?
– Az Akadémián Petres Tamás egykor válogatott labdarúgó foglalkozott velünk, aki a Videoton játékosaként NB I-es gólkirály is volt.
Most az MTK edzéseire járok, ahol Pölöskei
Gábor foglalkozik velünk. Ő sem kis név a
szakmában.
– Idén sikeres érettségit tettél a Sándor Károly Akadémián. Hogyan tovább?
– Jelentkeztem és felvettek az Eszterházy Károly Egyetem sportszervező szakára. Levelező

– Mik a távolabbi terveid?
– Az NB 1-ben mindenképp szeretnék bemutatkozni, és stabil tagja lenni egy erős NB1-es
csapatnak. Nem gondolkozom külföldi igazolásban, mert előbb itthon kell bizonyítanom.
A posztomon nagyon sok jó játékos van, így
kemény versenyre számíthatok. Hosszú távon
pedig a válogatottság is cél, de azt gondolom,
ez minden fiatal focista vágya.
A riport készítése után derült, ki hogy Áron
egy évig az MTK játékosa lesz.

ASZÓDI KERTÉSZET
(a régi Volántelep bejáratánál)

AKCIÓS ÁRAK! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK!

ÁRVÁCSKA ÉS KRIZANTÉM VÁSÁR!
Smaragd tuja 80+ cm (földlabdás)
10 db felett
Smaragd tuja 40/60 cm (cserepes)
10 db felett
Leylandi ciprus 60/80 cm (cserepes)
10 db felett
Leylandii ciprus 60+ cm (cserepes)
10 db felett

2000 Ft.-/db
1700 Ft.-/db
1250 Ft.-/db
990 Ft.-/db
1250 Ft,-/db
990 Ft.-/db
990 Ft.-/db
900 Ft.-/db

Konténeres gyümölcsfák (alma, körte, birs...)
Bogyósok (egres, ribizli, málna, szeder...)
Eper palánta (egyszer és folytontermő fajták)
Rózsák, sziklakerti évelők, törpe örökzöldek, cserjék...
MÉCSESEK, KOSZORÚK, SELYEMVIRÁGOK
és még több KEDVEZMÉNY, AKCIÓ!

Nyitva: H-P 8.00- 17.00 Szo: 8.00-14.00 V: 8.00-12.00
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 947
2016. szeptember
Bankkártyás
fizetési lehetőség!

R. Z.
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Sport
Fotó: Mertánné Szita Mónika

Újra éledőben a Galga mentén a sportág ?

ÚJ KISKÖZÖSSÉGET FORMÁLT A KÉZILABDA
Aligha túlzás azt állítani, hogy ma Magyarországon a legnépszerűbb
sportág a labdarúgás. Ugyanakkor a legvérmesebb focirajongók sem vitathatják el, hogy egy másik labdajáték, nevesül a kézilabda az utóbbi időben jóval eredményesebb, mind a férfi, mind a női csapatok teljesítményét
tekintve. Ám ez a sportág is küzd azzal a nehézséggel, hogy egyre kevesebb fiatal hajlandó mozogni, emiatt folyamatosan fogy az a létszám, amiből válogatni lehet. Jó kezdeményezések és példák szerencsére akadnak.
Néhány esztendeje a Csengey Gusztáv Általános Iskolában az akkor itt igazgatóként dolgozó Boda János azzal az ötlettel kereste meg
testnevelő kollégáját, Nagyházi Juditot – aki
korábban NB-I-es szintű kézilabda játékos volt
– volna-e kedve a kézilabda szakkört tartani.
A GYES-ről visszatért Judit igent mondott, és
elkezdte a szervezést. A kezdeti 30 fős létszám
az évek során 50-60 főre duzzadt, így ma már
három csoportban járnak edzésre a lányok és
fiúk. Az iskola vezetése nemcsak kezdeményezte, hanem mind a mai napig támogatja a
kézilabda szakkör működését.
Sok nehézséggel kellett megküzdenünk, de azt
tapasztalom, a szülők fontosnak tartják, hogy
a gyermekük időnként képes legyen letenni a
telefont vagy a tabletet, és helyette mozogjon –
mondta a gyerekekkel foglalkozó szakember,
aki szerint nem a versenyzés, az eredmény centrikusság a fontos, hanem az, hogy a tanítványai
egészségesebben kezdjenek élni, közösségre leljenek és sikerélmény érje őket.
Az igazság az, hogy jelenleg nem tudjuk öszszemérni másokkal a kézilabda tudásunkat
– vázolta a lehetőségeiket Nagyházi Judit. –
Nincs pénz versenyeztetésre, utaztatásra stb.
Egy bajnokságban való szerepléshez pedig
kevés a korosztályonkénti heti egy edzés. A kisebbekben nincs is igazán erre igény, ők megelégednek azzal, ha jól végzik el a megadott

feladatsort, ha a gyakorlás során sikerül gólt
dobniuk, ha hallják a csapattársaik vagy az én
bíztatásomat. Meg kell mondjam, a jelentkezők közül senkit nem szoktam elküldeni azért,
ha egy kicsit ügyetlenebb, vagy nem annyira
tehetséges, mert azt kell értékelni, hogy tenni
akar azért, hogy ez megváltozzon. Az Ő szemükben is jó látni a csillogást. Azokat sem
dorgálom meg, akik kihagynak egy-két hetet,
és utána jönnek edzésre. Örülök, ha újra ott
vannak, és mozognak. A felsősöknél egy kicsivel másabb a helyzet, ők már szívesen játszanának éles mérkőzéseket.
Ha kis lépésekben is, de ismét éledezik a
sportág a Galga mentén. Ennek egyik apró
jele, hogy a tankerületi iskolák között évenként megrendezett vetélkedő versenyszámai
közé fölvették a leány kézilabdát. A sportág
Galga menti fellegvárának számító Domonyban pedig ma már női és férfi junior csapatot
is versenyeztetnek, így mindazok, akik szeretnének hosszabb távon, esetleg magasabb
szinten kézilabdázni, találhatnak lehetőséget.
Tehetségek pedig vannak, jó példa erre Judit
egyik tanítványa, aki ma már az MTK ifjúsági kézilabda csapatának kapusa. Osztálytársa egyelőre edzésekre jár ugyanide, de őt
is hamarosan leigazolják. Két fiatalember a
gödöllőiek csapatát erősíti, páran pedig a domonyiakkal edzenek.

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

és

H-P: 11.00-12.00,16.00-19.00
Sürgős esetben és műtétek:
12.00-16.00
Hívásra házhoz is megyünk.

PATIKA

H-P: 9.00-19.00
Szo: 8.00-13.00
Hétvégi állatkórházi ügyelet:
Gödöllő Szabadság u. 21. +36 30 943 9898

Aszód
Kossuth Lajos u. 4.
+36 30 828 1679
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A kézilabda – csakúgy, mint más csapatjátékok – képes igazi közösséget formálni, és ez
nincs másképp a Csengey iskolában sem. Az
edzések, az együtt töltött idő, a közös élmények
összekovácsolják a fiatalokat, Judit ebben pedig
partnere a gyerekeknek. Rendszeresen viszi
őket például Érdre, az ottani csapat mérkőzéseire, amelyeken a diákok testközelben tapasztalhatják meg a sportág szépségét és a szurkolás
hangulatát. A találkozókat – hála a jó kezdeményezésnek - a Pest megyei iskolások ingyen
nézhetik meg, „csupán” az utazás költségét kell
a szülőknek állni. No és persze ott vannak a
közös beszélgetések, amelyek során mindig bebizonyosodik, a gyerekek képesek elszakadni
a technikai eszközöktől, ha van, aki odafigyel
rájuk és meghallgatja őket.
A Csengey iskola kézilabdás lehetőségei
egyelőre korlátozottak. Pedig érdemes volna
már az elsősöket is oktatni a kézilabda alapjaira. Csakhogy ehhez szivacslabdákra, illetve
egy másik szakember munkájára volna szükség, ugyanis Nagyházi Judit órarendje is véges.
Kár pedig elszalasztani a gyerekek hajlandóságát a többlet munkára, amit maguk a csapat
jelenlegi tagjai igazoltak a „Mit ad nekem a kézilabda című kérdésre adott válaszaikkal:
„ Nagyon szeretek lejárni az edzésekre, mert
sokat fejlődhetek és tanulhatok, és persze az
sem árt, ha közben olyan társakkal vagyok
körülvéve, akikkel jól érzem magam….Miért
szeretek kézilabdázni? Mert ez egy felszabadulás, szeretek a pályán lenni… Megismertem
önmagamat, hogy miben vagyok jó, és most
már értékesnek érzem magam.”

Sport

IDEGENBEN OTTHON, OTTHON IDEGENBEN
Akár így is össze lehetne foglalni az Aszód FC szezonkezdését a 20162017es bajnoki évadban. Idegenben mindkét mérkőzését megnyerte a
csapat, hazai pályán viszont sajnos még az első gól is várat magára.
SURBER-Nyáregyháza – Aszód FC: 0-3 (0-2)
Gólszerzők: Berndt András, Szűcs Tibor,
Masznyik Dávid
Egy eddig számunkra ismeretlen ellenfél ellen
Nyáregyházán kezdődött a bajnoki évad. És
milyen jól kezdődött, mondhatni villámrajtot
vettünk. aminek köszönhetően 2-0 ás előnynyel vonulhattuk szünetre. Szerencsére a fiúk a
második játékrészre sem vettek vissza, uraltuk
a mérkőzést és Masznyik Dávid a kegyelemdöfést is bevitte a hajrában, még magabiztosabbá
téve a győzelmet.
Soha rosszabb rajtot!
Aszód FC – Iklad KSK : 0-3 (0-0)
Az első fordulóval ellentétben egy nagyon is
ismerős csapat várt ránk: az ikladi csapat érkezett a Micsinay Ernő sporttelepre. A szezon
első hazai meccse, a jó idő,valamint a mérkőzés rangadó mivolta mind hozzájárult ahhoz,
hogy szép számú közönség előtt induljon a
mérkőzés, amelynek elején Kiss Jánosra, korábbi játékosunkra és sportvezetőnkre emlé-

keztünk. Az első félidő egyenlő erők küzdelmét hozta 1-1 nagy helyzettel megspékelve,
ezek azonban kimaradtak. A második játékrész már sokkal egyoldalúbb lett, ebben azonban sajnos nem sok örömünk volt… a jobban
játszó vendégek egy vitatható büntető és egy
pontrúgás után kétgólos előnyre tettek szert.
Hiába kerültünk emberelőnybe, egy kontra
végén eldőlt a találkozó. Sajnos összességében
megérdemelten győztek a vendégek. Kaput eltaláló lövés nélkül nem lehet nyerni.
Valkó KSK – Aszód FC 2-4
Gólszerzők: Bernd András (2) Polyák Attila, Fazekas Gábor
Nem ígérkezett könnyűnek a valkói kirándulás sem, főleg az előző hetet követően. Ám
a csapat hamar igazolta,hogy túltette magát
a történteken. Már az első perctől támadólag
nagy erőbedobással vetették bele magukat a
srácok a küzdelembe és az első negyedóra végén már 2 gólos előnyt sikerült kiharcolniuk.
A félidőig nem is változott már az eredmény.
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A második játékrész már kiegyenlítettebb játékot hozott, de a győzelmünk nem forgott egy
percig sem veszélybe, és 4-2es győzelemmel
sikerült a 3 pontot begyűjteni.
Aszód FC – Zsámboki SE 0-2 (0-0);
Ismét népes közönség előtt játszhatott csapatunk hazai pályán, ezúttal a Zsámbok csapata
volt az ellenfél. A találkozó remek iramban
kezdődött, és végig színvonalas játékot hozott.
Sajnos a játékvezetés nem nőtt fel ehhez a színvonalhoz az első félidőben egy egyértelmű piros lap maradt el vendég oldalon, ami komolyan befolyásolta a találkozót.
A második félidőben is felváltva forogtak
veszélyben a kapuk , sajnos egy jól eltalált szabadrúgás végén a vendégek szerezték meg a
lélektanilag oly fontos első gólt. Ezután már
nekünk kellett rohanni az eredmény után, ami
sajnos nem jött be, és egy gyors kontra után
eldőlt a találkozó.
Így 4 mérkőzés után az Aszód FC 6 ponttal a 8.
helyen áll. Reméljük a hazai pályán is eredményesebb lesz a csapat, és akkor szép szezon elé
nézünk. Hajrá Aszód!
Forrás:
Aszód FC facebook oldal
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Mozaik

REJTVÉNY
Kalkuttai Szent Teréz gondolata a békéről
Vízszintes: 1. Teréz anya gondolatának első része, zárt
betű: O 12. Női név 13. Radics … (énekesnő) 14. Szőlő páros betűi 15. MineCraft 16. Lop 18. Ilyen fa is van 20. Kovács … (zenész, énekes) 22. Sugár jele 23. Idegen Miki! 24.
Nem lúgos 26. Tanoda 28. Jód 29. Zselé betűi, keverve! 31.
Rangjelző 32. Római 1100 34. Egyik főfolyónk betűi keverve! 35. Tanuló vezető 36. Könnyen bűnbe esik 38. Becézett
Attila 42. Lila zöldség 43. Joule 44. Nagyon szeretne 45.
SCEA 46. Hon 48. Arrafele! 49. Kiejtett betű 50. Nem, németül 52. Káté! 54. Harc közepe! 55. A gondolat befejező
része 58. Ravasz állat
Függőleges: 1. Rétes is van ilyen 2. Homok dombocska 3.
Léc darab! 4. Szárnyas jószág 5. Egye! 6. Heves megye székhelye 7. Alkohol tartalmú rövidital 8. YG 9. Mihály becézve
10. Oxigén 11. Hegyen a kő 17. Kén 19. ZCO 21. Óvoda
23. Méter 25. Pest megyei település 26. ILS 27. Gyalogmenet 30. Vásznat készít 32. Dél-dunántúli hegység 33. Nógrád megyei település 34. Belföld, angolul 35. Órahang 37.
Mezőgazdasági munkagép 39. Össze-vissza takar! 40. Vuk
nevelőapja 41. Papagáj féle 43. Becézett János 46. Folyón
átkelésre szolgál 47. Félsz! 51. Erő szélek! 53. Állóvíz 56.
Zé! 57. Kálium

– fné –
Augusztusi számunk rejtvényének helyes megfejtése:
„…megbocsátani azonban mindent!”
A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Szenoráczkiné Seregély Gabriella (Hatvani út 6.) és Balázs Piroska (Kard utca 7.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2016. október 11-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Aszódi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet takarító munkakör
betöltésére, határozott idejű – 2016. 12.31.ig tartó – jogviszonyra.
A foglalkoztatás részmunkaidős, heti 20 óra. A munkakör a pályázati
elbírálást követően azonnal betölthető.
A munkavégzés helye: Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti épülete
Munkarend: változó: délelőtt 7 és 11 óra vagy délután 15 és 19 óra között beosztás szerint.
Illetmény és juttatások: A „ Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi II. törvény rendelkezései szerint.
Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség, szakképzettség előnyt jelent.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
• sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek megismerhessék
• továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.09.28.
A pályázatot zárt levélben vagy személyesen lehet benyújtani: Aszódi Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9. A borítékra kérjük ráírni: „Takarító álláspályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 10.05.

2016. szeptember

A GALGA TELEVÍZIÓ
NÉZŐINEK FIGYELMÉBE!
Kedves Nézőink!
Értesítjük Önöket, hogy a Galga Televízió műsora a Telekom hálózatán 2016.
augusztus 19-től digitális (DVB-C) technológián is elérhető. A DVB-C vevőegységgel rendelkező televíziókon egy újra
hangolást követően tudják fogni adásunkat, az e tunerrel nem rendelkező készülékek esetében egy setup boksz beszerzése
szükséges.
A digitális és az analóg sugárzás várhatóan 2016. szeptember 19-ig párhuzamosan történik, ezt követően a Telekom
megszünteti az analóg jeltovábbítást, és
csak digitálisan lesznek foghatók a televíziócsatornák műsorai.
A Galga Televízió műsorai a televízió
Youtube- és Faceook-oldalain is megnézhetők.

