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Negyedszázada indult a francia tagozat a Petőfi gimnáziumban

TÖBB, MINT 500 DIÁK TANULT ITT FRANCIÁUL
25 éves jubileumát ünnepelte a minap a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépé-
szeti Szakközépiskola és Kollégium francia tagozata. Az ebből az alkalomból 
tartott rendezvényt megtisztelte többek között  Roland Galharague, Fran-
ciaország budapesti nagykövete, Jo Indekeu, a Belga Királyság magyaror-
szági nagykövete, Fodor Gábor, a KLIK Ceglédi Tankerületének elnöke, a ta-
gozat alapítója, Frajna Miklós nyugalmazott igazgató, Sztán István, Aszód 
jelenlegi polgármestere és Bagyin József, a város korábbi első embere. 
Természetesen  a tagozat egykori diákjai és tanárai közül is sokan eljöttek 
emlékezni, és felidézni a sok-sok örömteli percet.    (Folytatás az 5. oldalon)

A Főzőversenyen már látható volt

ITT AZ ÚJ LOGÓ!
Végeredmény született a városi 
logó és jelmondat szavazásán

Mint arról korábban beszámoltunk, a város kép-
viselő-testülete szavazást kezdeményezett a vá-
ros logójának és jelmondatának kiválasztására. 
A felhívást figyelemmel kísérők a város honlap-
ján voksolhattak. Összesen  1281-en éltek a lehe-
tőséggel A legtöbb szavazatot a 2. verzió kapta, 
ezt 657-en választották. A győztes jelmondat a 
„Galga mente fővárosa” lett 502 szavazattal.

A győztes logó jelképezi a Galga folyót, az 
Aszód felirat S és Z betűi szívet formálnak, ami 
jelképezi a városban folyó életet és a jövőbe mu-
tató lehetőségeket. A jelmondat a város térség-
ben betöltött fontos szerepére utal. Városunk 
új jelképei már nyilvánosan is bemutatkoztak, 
mégpedig  a Főzőverseny színpada mögé kifeszí-
tett molinón. A logót és a jelmondatot bárki, en-
gedély kérése nélkül használhatja kiadványok-
ban, tárgyakon stb. 

R. Z. 

A     ÓD

A tárcák döntését várják

MÉG ELSZÁLLÍTJÁK A SZEMETET
Rendkívüli elnökségi ülést majd közgyűlést tartott a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.-t létrehozó Észak-kelet 
Pest és Nógrád Megyei  Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. 
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a kft.  továbbra is az eddigi magas színvonalon végezze a sze-
métszállítást. Ugyanakkor kezdeményezték az illetékes tárcáknál, hogy a rezsidíj csökkentés kivételével 
töröljék el  az elmúlt években bevezetett adókat, illetékeket. Levelüket többek között Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek is megküldték.                             (Folytatás a 6. oldalon)
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Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek

JÁTÉK–AJÁNDÉK–ILLATSZERTÁR
Aszód, Kossuth L. u. 38  (+36) 28 400 957  (+36) 20 570 2284

Nyitva tartás: H-P 8-17, Sz: 8-12

HŰTŐGÉPSZERVIZ 
szerelés és javítás, rövid határidővel, garanciával!

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

GYEREKNAPRA  
KICSIKNEK ÉS  
NAGYOKNAK! 

JÁTÉKOK SZÉLES 
 VÁLASZTÉKÁVAL  
VÁRJUK MINDEN  

KEDVES  
VÁSÁRLÓNKAT

ELADNA? KIADNA? 
BIZTONSÁGOSAN, GYORSAN, 

 IGAZÁN JÓ ÁRON?

Mi hatékony, megbízható és profi 
eladási stratégiával,  

minőségi ügyfélkiszolgálással várjuk!
Magyarország legnagyobb  

ingatlan hálózatának munkatársaként 
keresek eladó, kiadó ingatlanokat 

ezen a környéken.  
Teljes körű ingatlan szolgáltatás. 

Bízza profikra ingatlanügyeit!

Hívjon MOST!
BURIK KATALIN 
(+36) 70 454 0358

 ☐ A grémium elsőként a Központi Orvosi Ügye-
let 2014. évi beszámolóját hallgatta meg. Erről 
részletesen, külön cikkben olvashatnak, csakúgy, 
mint a Galga Polgárőr Egyesület beszámolójáról, 
amely második napirendi pontja volt az ülésnek. 

 ☐ A képviselő-testület meghatározta a 2015-
2016-os nevelési évben az óvodákban indítha-
tó csoportok számát. Az egyes óvodai csopor-
tokat a jogszabályban meghatározott 20 fős 
átlag létszámmal kell szervezni.

 ☐ A döntéshozók elfogadták a Napsugár 
óvoda, valamint az Aranykapu Bölcsőde nyári 
nyitva tartásáról szóló előterjesztéseket. Esze-
rint a Napsugár Óvoda 2015. július 27-től 2015. 
augusztus 21-ig zárva tart. Az első nevelési nap. 
2015. augusztus 24.  A Szivárvány Tagóvodában 
2015. június 29-től július 24-ig tartanak nyári 
szünetet. Itt az első nevelési nap 2015. július 27. 

A fenntartó – jelesül az önkormányzat- vál-
lalja, hogy a szülő (k) kérésére a nyári szüne-
tek idején is gondoskodik a gyermekek óvodai 
ellátásának, illetve intézményi gondozásának 
megszervezéséről. 

Az Aranykapu Bölcsőde júliusban- három 
egységre bontva, 10 napos intervallumokkal  – 
részleges nyitva tartással üzemel majd, mivel a 
tapasztalat az, a szülők általában 10 munkanap-
ra tudnak munkahelyi szabadságot kivenni. 

 ☐ Beszámolót hallgatott meg a képviselő-tes-
tület az Aszódi Szabadidősport Egyesület mun-
kájáról. Erről részletesen olvashatnak, csakúgy, 
mint az Aszód FC szakmai beszámolójáról.

 ☐ 2015. szeptember 1-től lép életbe az EMMI 
(Emberi Erőforrás Minisztérium) közétkezte-
tésre vonatkozó, táplálkozás-egészségügyi elő-
írásokról szóló rendelete, amely a korábbinál 
jóval szigorúbb szabályok betartását követeli 
meg. Eszerint csak 2,8 %-os tej adható a gyer-
mekeknek, naponta egyszer nyers gyümölcsöt 
vagy zöldséget kell kapniuk, a húsok, húské-
szítmények zsírtartalma nem lehet nagyobb 35 
%-nál stb. Mindezek figyelembe vételével hagy-
ta jóvá a képviselő-testület a gyermekétkeztetés 
térítési díjáról, illetve a felnőtt étkeztetés díjáról 
szóló előterjesztést. Eszerint 2015. május 1-től 
bölcsődés gyermekek esetében 340 Ft, óvodás 
gyermekek esetében 370 Ft, iskolás gyermekek 
(15 éves korig) esetében 430 Ft térítési díjat kell a 
szülőknek fizetni, ami háromszori étkezés árát 

foglalja magában. A felnőtt vendégétkezés (egy-
szeri ebéd ) díja 620 Ft-ra változott. 

 ☐ Ugyancsak elfogadta a grémium a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
Eszerint 2015. május 1-től a szociális étkezés 
napidíja 550 Ft (525-ről), a házi segítségnyújtás 
250 Ft/óra (220 Ft/óráról), az időskorúak nap-
pali ellátása 60 Ft/nap (50 Ft/napról), míg az 
ebédszállítás díja 200 Ft/ebéd (180 Ft/ebédről). 

 ☐ Módosította a képviselő-testület az önkor-
mányzat 2/2014 (II. 14.) számú, költségvetéssel 
kapcsolatos rendeletét. Erre azért volt szükség, 
mert időközben módosult az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV törvény, és a helyi 
rendeletet ehhez kellett igazítani.

 ☐ A képviselő-testület döntése értelmében 
az önkormányzat élni kíván az állam által a te-
lepülési támogatások kifizetésére igényelhető 

rendkívüli pályázat lehetőségével. A támoga-
tásra azok az önkormányzatok nyújthatnak be 
igénylést, amelyeken az az egy főre jutó adóe-
rő-képesség nem haladja meg a 32 ezer Ft-ot.  
A pályázat által elnyerhető összeg kizárólag a 
megjelölt célra fordítható. 

 ☐ Elfogadták a döntéshozók az egyes önkor-
mányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet megalkotására vonat-
kozó előterjesztést. A jogalkotásról szóló 2012. 
évi CXXX. törvény egyes fejezetei előírják a 
jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amely-
ről önkormányzati rendeletek esetében a jegy-
ző köteles gondoskodni. A felülvizsgálat egyik 
eszköze a tartalmi dereguláció, azaz az elavult, 
szükségtelenné vált jogszabályi rendelkezések, 
valamint a normatív tartalom nélküli, tartalmi-
lag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan 
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helye-
zése, amellyel biztosítható a normavilágosság, a 
jogrendszer átláthatósága és a jogbiztonság. A 
helyi joganyag áttekintésre került, a feleslegessé 
vált rendeletek hatályon kívül helyezésére tett 
javaslatot a képviselő-testület elfogadta. 

 ☐ A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló előter-
jesztést. Eszerint a Polgármesteri Hivatalban 
2015. július 20-a és augusztus 2-a között nyári, 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
24 napirendi pont várt a képviselő-testületre, amely ezúttal rekord idő  
– 1 óra 45 perc – alatt birkózott meg a feladattal. Ez azonban így termé-
szetesen csalóka, ugyanis a munka dandárja a bizottsági üléseken zajlik.

2015. december 28-a és december 31-e között 
téli igazgatási szünet lesz. Erre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011.évi  CXCIX. törvény 
ad lehetőséget, így biztosítva a rendes évi szabad-
ság kiadását. Az igazgatási szünet alatt az ügy-
félfogadás szünetel, ám a Polgármesteri Hivatal 
ügyeletet tart, így a halaszthatatlan ügyek (pl. 
haláleset anyakönyvezése) elintézhetőek lesznek. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület a város logo-
járól, illetve jelmondatáról szóló előterjesztést. 
Erről részletesebben, külön cikkben olvashat-
nak, csakúgy, mint a civil szervezetek 2015. évi 
támogatásáról.

 ☐ Egyetértett a képviselő-testület azzal, hogy 
egészítsék ki a helyiségek bérleti díjáról szóló 
önkormányzati határozatot. Erre azért került 
sor, mert igény mutatkozott a Kistérségi Gon-
dozási Központ Falujárók útja 5. szám alatti 
telephelye egyik helyiségének bérbe vételére, 
amire bérleti díjat kellett megállapítani. A töb-
bi önkormányzati helyiség 2015-re megállapí-
tott bérleti díja nem változott. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület a Podma-
niczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat 
bővítésére vonatkozó véleményezéséről, va-
lamint a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
alapfeladat csökkentés véleményezéséről szóló 
előterjesztést. Mindkét intézmény fenntartója a 
KLIK, ezért kellett csak véleményezni az önkor-
mányzatnak. A PAMI esetében a hévízgyörki 
feladat-ellátási telephelyen két új tanszak – ak-

kordikus és vonós-tekerős – indul.  A Csengey 
Gusztáv Általános Iskola esetében a Csengey 
utcai feladat-ellátási helyen a sajátos nevelést 
igénylő gyermekek gyógypedagógiai nevelé-
si-oktatási feladatból a középsúlyos értelmi 
fogyatékos gyermekek ellátása kerül ki, míg a 
Rákóczi utcai feladat-ellátási helyen az iskolai 
könyvtár saját szervezeti egységgel történő el-
látása szűnik meg. A feladat ellátás csökkenése 
nem jár személyi és dologi kiadás  változással. 

 ☐ Jóváhagyta a grémium az Aszód Csengey 
és Régész utcát érintő telekhatár-rendezésről 
szóló előterjesztést. Az önkormányzat még 
2013-ban nyújtott be kérelmet a Pest megyei 
Kormányhivatal Földhivatalához az aszódi 
133, 134/2 és a 178 hrsz-ú földrészlet térképi 
határának a felülvizsgálatára, mivel az utcaf-
ronton mérhető természetbeni állapot eltért a 
térképbeli ábrázolástól. A földhivatal helyszíni 
szemlét, valamint a tulajdonosokkal történő 
egyeztetést követően új térképi határvonalakat 
alakított ki és az új térképi határvonalak alap-
ján elvégezte a területszámítást, a területbe-
jegyzéseket pedig javította. 

 ☐ Új kistraktor beszerzését hagyta jóvá 
a képviselő-testület, mivel az univerzális 
munkavégzésre képes Multicar egyre több-
ször elromlik, és ez veszélyezteti a zavartalan 
feladat ellátást. Az új gép megfelelő kiegé-
szítő berendezésekkel alkalmas fűnyírásra, 
szállításra, út szórására, sőt hó tolásra is. A 
kistraktor, illetve a kiegészítők beszerzése 

három ütemben történik. Az eszköz beszer-
zésére 3 millió Ft állt rendelkezésre, a hiány-
zó 2 millió 989 ezer Ft-ot a tartalékkeretből 
biztosítja a város. 

 ☐ Módosította a grémium a 2015-ös évi 
rendezvénytervet. Erre azért kerül sor, mert 
az Albert Schweitzer Kórház és Rendelőinté-
zet Egészségfejlesztő irodája június 6-án Egy 
nap az egészség jegyében címmel rendezvényt 
szervez ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanács-
adással és egészségmegőrző programokkal. 
Mivel ez felnőttet, gyermeket egyaránt érint, 
az a javaslat született, hogy a Városi Gyermek-
napot és a Semmelweis napot vonják össze az 
említett programmal, figyelemmel a rendezvé-
nyek egymáshoz közeli időpontjára is. Az ese-
mény június 6-án 10 órakor kezdődik a Szak-
orvosi Rendelőintézet udvarán. E napon kerül 
sor az Aszód Városért Polgármesteri Elismerő 
Oklevél átadására is. 

 ☐ A képviselő-testület ezt követően jelentést 
hallgatott meg a két ülés közt tett intézkedé-
sekről és a lejárt határidejű határozatokról, 
majd egyéb bejelentések megtételére került 
sor. A képviselő-testület ezt követően zárt ülé-
sen döntött, ki kapja idén a Koren-díjat. 

Cukorbetegek Egyesülete 
Támogatási összeg: 50.000 Ft
Támogatott cél meghatározása: 2015. évben 
gyógyfürdő látogatás fedezésére, valamint 
segítségnyújtás előadásokkal, programokkal, 
szaklapokkal (Diabetes és Hypertonia) című 
újságok előfizetése.

Aszódi Városi Nyugdíjas klub 
Támogatási összeg: 350.000 Ft
Támogatott cél meghatározása: A nyugdíjas-
klub 35. évfordulója alkalmából tartott ün-
nepség lebonyolítására.

Podmaniczky Júlia Nőegylet
Támogatási összeg: 70.000 Ft
Támogatott cél meghatározása: Podmaniczky 
Emléknap megszervezése júniusban, jóté-
konysági koncert megszervezése szeptember-
ben a Szakorvosi Rendelőintézet javára. 

Galgamenti Nyugállományú Honvédők 
Egyesülete 
Támogatási összeg: 80.000 Ft
Támogatott cél meghatározása: Kirándulás 
a Dunakanyarba, az ottani nevezetességek 
 (Esztergom, Visegrád, Szentendre) megtekintése. 

DÖNTÖTTEK A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a februári ülésén bruttó 
450 ezer Ft-ot különített el, amit a márciusi ülésén további 200 ezer 
Ft-tal egészített ki. A támogatásra a civil szervezeteknek pályázniuk 
kellett, amelynek határideje 2015. április 15-e volt. 

A megadott határidőig négy pályázat érkezett. A képviselő-testület a pályázati anyagok megis-
merését követően 2015-ben az alábbi civil szervezeteket támogatja:
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Közbiztonság Iskolai élet

Vágja ki ezt a hirdetést, és ha bemutatja üzletünkben,  
minden nálunk vásárolt telefonhoz  
AJÁNDÉK FÓLIÁT VAGY TOKOT adunk ajándékba!
Érvényes: 2015. június 30-ig.

ELTÉVEDT A GPS KÉSZÜLÉKE?
TÚLJÁRT AZ ESZÉN  

AZ OKOSTELEFONJA?

A megújult GSM Bazárban még az ilyen problémákra is  
találunk megoldást! Jöjjön be hozzánk még ma!  
Gödöllőn a Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alá  
(20 méterre régi üzletünktől az utcafronton) vagy  
Veresegyházon a Csokonai utca 2. szám alá (A Posta mögött). 




www.gsmgodollo.hu

Az 1980-as évek közepén-végén Szenoráczki 
Ferenc  alakított önvédelmi csoportot, amely-
ből alakult meg a későbbiekben az Aszód Galga 
Polgárőr Egyesület. A 41 férfi és 9 nő igazi profi 
csapatként szolgálja közösségünket. Pontos be-
osztás szerint lépnek szolgálatba, a vezényléstől 
függően egyesületi járőr társsal, vagy rendőr 
munkatárssal.  Reggelente  a gyalogátkelő he-
lyeknél vigyázzák az  iskolába igyekvő diákok 
úttesten való biztonságos átkelését. Temetések-
nél, rendezvényeknél az értékeinkre vigyáznak, 
esténként és éjszakánként pedig a város utcáit 
járják, hogy felhívják a rossz szándékkal erre 
járókat: figyelik a mozgásukat. 

Az egyesület teljesítményét nem köny-
nyű mérni. Sokan azt gondolják, nem ha-
tékonyak, mert ha azok lennének, akkor 
tetteseket is el tudnának fogni. Csakhogy a 
polgárőrök feladata nem ez, hanem a bűn-

cselekmények megelőzése, a fiatalkorúak és 
az idősek védelme. Tény, hogy nem tudnak 
minden utcában egyszerre jelen lenni. De 
azt sem lehet mérni, ha nem működnének, 
mennyivel több bűneset történne. Az idő-
közben megváltozott jogszabályok ma már 
lehetővé teszik, hogy a településeken felállí-
tott kamerarendszert polgárőrök is felügyel-
hessék. Aszód is pályázott ilyen berendezés 
telepítésére, ám az igénylést  immáron har-
madszor dobták vissza azzal, az indoklással, 
hogy a bűncselekményi mutatók nem indo-
kolják ilyen berendezés rendszerbe állítását. 
Az önkormányzat – ha akar, és persze tud 
hozzá anyagi forrást előteremteni  – önerejé-
ből telepíthet kamerarendszert.   

Az egyesület abban látja fő erejét, hogy 
rendkívül jó kapcsolatot sikerült kialakítani 
a rendőrséggel, valamint a szomszédos pol-
gárőr egyesületekkel, amit a rengeteg közös 
akció bizonyít. Szerveztek például helikop-
teres falopás-felderítést, számos alkalommal 
működtették a rendszám felismerő berende-
zést, hogy ki tudják szűrni a térségben átha-
ladó lopott vagy lejárt műszaki engedélyű 
autókat és részt vettek közbiztonsági akciók-
ban. Az Aszód Galga Polgárőr Egyesületre 
hárult számos önkormányzati rendezvény 
biztosítása is.   

Az önkormányzattól kapott támogatásból a leg-
többet az üzemanyag költség vitte el, több, mint 
258 ezer Ft értékben tankoltak. A rendszám-fel-
ismerő berendezés internet szükséglete is több, 
mint 80 ezer Ft-ba került, az OTP-s számlavezetés 
pedig mintegy 34 ezer Ft-ot igényelt.  

A képviselő-testület elfogadta a beszámolót, 
és megköszönte a polgárőrök áldozatos mun-
káját.

R.Z.

Több, mint 6000 óra társadalmi munka

TOVÁBBRA IS SZOLGÁLNAK 
BENNÜNKET A POLGÁRŐRÖK
2014-ben 400 ezer Ft-tal támogatta városunk önkormányzata az Aszód 
Galga Polgárőr Egyesület munkáját. Ezért „cserébe” 6253 órát töltöt-
tek szolgálatban az egyesület – jelenleg 50-en vannak – tagjai. Ebből 
3012 óra járőrszolgálat volt, 1800 óra pedig rendőrszolgálat. A tagok 
emellett részt vettek közrendvédelmi és bűnmegelőzési akciókban, de 
végeztek kamerás gépjármű felderítést is. Mindezt továbbra is térítés-
mentesen, társadalmi munkában. Többek között ez derült ki Bagi Kriszti-
ánnak, egyesület elnökének a képviselő-testület elé tett beszámolójából.  

(Folytatás az 1. oldalról)
Elsőként  a francia tagozat énekkara énekel-
ték el az Európai Unió himnuszát, Beethoven 
Örömódáját, majd Csobán Attila, a gimnázi-
um igazgatója mondott beszédet. Úgy véleke-
dett, egy iskola életében az évfordulók mindig 
kivételes alkalmak. Olyan pillanatok, amikor 
nem a diákokra figyelnek, hanem egy rövid 
megállást tartva arra az útra figyelnek, ami az 
eddigi eredményekhez vezetett.  Mik ezek az 
eredmények? Az ebből az alkalomból az iskola 
által megjelentetett jubileumi évkönyv szerint a 
25 év alatt több, mint 500 diák végzett a francia 
tagozaton, és tett szert felsőfokú francia nyelv-
tudásra. Mindemellett kitárult előttük a lehe-
tőség: megismertek egy óriási kultúrkört, egy 
másik nemzet szokásait, életérzését, úgy, hogy 
közben velük is megismertették Magyarorszá-
got. Mindeközben az aszódi tanári kar is gyara-
podott tapasztalattal a franciaországi, belgiumi 
utaknak és a vendégtanároknak köszönhetően. 
Ma pedig már akad olyan francia nyelvet tanító 
pedagógus   az iskolában, aki – az akkor tanár-
ként itt kezdő – szülőjétől vette át a stafétabotot.  

Frajna Miklós egykori iskolaigazgató azzal 
ismertette meg az ünnepség közönségét, mi 
motiválta őt  a francia tagozat beindításában. 
Beszédét lapunkban teljes terjedelemben olvas-
hatják. Fodor Gábor, a KLIK Ceglédi Tankerü-

letének elnöke azt a merészséget méltatta, hogy 
egy olyan kis lakosságszámú város középiskolá-
ja vállalta fel a két tannyelvű tagozat beindítását, 
amely nem feltétlenül erre volt predesztinálva. A 
bátor kezdeményezés mégis az iskolát igazolta. 
Természetesen nemcsak az egykori és jelenlegi 
tanárok, hanem a diákok is szót kaptak. Zdenkó 
Ildikó és Fülöp Zoltán arról beszéltek, mit adott 
nekik az itt töltött öt esztendő, és hogyan tudták 
ezt hasznosítani a későbbi évek során. 

A két vendég nagykövetnek is jutott szerep 
az ünnepségen. Roland Galharague, Francia-
ország budapesti nagykövete annak a hat 10. A 
osztályos  diáknak adott át díjat, akik egy vi-
deofilmet – lipdub-ot – forgattak egy meghirde-
tett pályázatra. Jo Indenekeu, a Belga Királyság 

budapesti nagykövete pedig egy háromhetes 
belgiumi nyelvi továbbképzés ösztöndíját nyúj-
totta át Misinszky Máriának. A legnagyobb 
ováció azonban Sztán István polgármester be-
jelentését fogadta. A város első embere ugyanis 
a jubileumi évfordulóra tekintettel bejelentet-
te a képviselő-testület azon döntését, hogy a 
Koren-díjat idén Márton Ildikó, a gimnázium 
francia tagozatának tanára kapja a város peda-
gógus-napi ünnepségén. A város első embere 
azt is időszerűnek gondolta, hogy Aszódnak 
legyen egy francia testvértelepülése is, és ehhez 
kérte többek között a  francia nagykövet, vala-
mit a tanárok és diákok hathatós segítségét.  

Az ünnepség a tagozat tagjainak énekével, lég-
gömb eregetéssel és a jubileumra készített torta 
felvágásával  ért véget. Az első vágás természete-
sen az alapítót, Frajna Miklós urat illette. 

R. Z. 

Negyedszázada indult a francia tagozat a Petőfi gimnáziumban

TÖBB, MINT 500 DIÁK TANULT ITT FRANCIÁUL

Gondolom, hogy sokak számára ismerős az a kördiagram, amely a Föl-
dünk korát ábrázolja. Bizony, nagyon kicsiny körcikk mutatja az em-
beriség korát. Úgy is mondhatnám: ha 24 óra a Földünk kora, akkor az 
ember – az előembert is ideszámítva – csak néhány perce létezik. Mit 
számít hát ez a 25 év! Még az én 84 évem se sok, csak én érzem annak!

Igen a tér és az idő. Végtelen számunkra és mégis véges. Felhaszná-
lom, elvesztegetem, esetleg ellopom mások idejét. Csak néhány éve 
döbbentem erre. Ezért selejtezek minden évben dolgokat, elmém meg 
emlékeket. Így került a kezembe egy régi zsebnaptár. Benne egy bejegy-
zés: „Háláért tenni jót uzsorástól is kitelik”. Szívemben nem sok hála volt 
1956 decemberében, amikor elhagytam az országot. Világgá akartam 
menni. Örökké! Februárban érkeztünk Montpellier-be. Soha nem 
tudtam megérteni, hogy a család – a Chauliac család – amely jelentke-
zett, hogy menekülteket befogad, miért pont engem akart. Befogadott, 
lehetőséget adott, hogy megismerjem, megszeressem Franciaországot. 
Menekültem és ők befogadtak. Hálás vagyok nekik és Franciaország-
nak. De hálás vagyok a hazámnak is, hogy visszafogadott, és lehetővé 
tette a pedagógus pályát, amelyet 1955-ben elvett. Nem véletlen tehát a 
francia két tanítási nyelvű tagozat Aszódon. Persze a hála akkor értékes, 
ha küzdelemmel, lemondással jár. Amíg másoknak felkínálták, nekünk 
meg kellett küzdenie érte és vállalni az igazságtalanságot, küzdeni a 

feltételek megteremtéséért. Szerencsére sokan, nagyon sokan segítet-
tek. Képtelenség lenne mindenkit felsorolni, de ki kell emelnem Aszód 
polgármesterét, Franciaország nagykövetét – Pierre Brochaud urat – és 
a családomat. Hozzáállásuk nagyon sokat jelentett nekem. Soha nem 
fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor belépett az első tanár és tanár-
nő az irodámba. Diákoknak tűntek inkább, olyan fiatalok voltak. És ők 
lettek – másokkal együtt – a tagozat legkitartóbb támogatói. Elindult 
végre, jöttek a diákok az ország minden részéről. És jöttek a kalandok 
is: Bécs, Párizs, Belgium, Lunel, École Active Bilingue, Madame Hour-
cade, Stanislas Pierret és a felejthetetlen Claude Egretaud.

„C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante” 
(„Az idő amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat”)

Szeretném hinni, hogy nem véletlenül kerültem akkor a francia csa-
ládhoz. Hogy ez a tagozat több, mint egy nyelvi tagozat. Hogy ez többet 
adott egy nyelv alapos megismerésénél. Szeretném nagyon hinni, hogy 
többen, esetleg sokkal többen ismerik, sőt szeretik Franciaországot. És 
miért ne reménykedhetnénk abban, hogy több külföldi (belga, francia) 
ismeri jobban általatok Magyarországot.

Ha ezt ti is így érzitek, akkor – de csak akkor – érdemes volt, akkor 
hálás voltam és ez a huszonöt év nem volt „un temps perdu” (egy elve-
szett idő).

FRAJNA MIKLÓS BESZÉDE
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Környezetvédelem Egészségügy

ASZÓDI 
DISZKONT és KERTÉSZET 

(A régi Volántelep bejáratánál)

Élelmiszer, ital, édesség, műanyag és vegyi áru, ajándék, játék, illatszer 

AKCIÓS ÁRAK! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK!

VASÁRNAP  

IS NYITVA!

ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS
kereskedés újra!
Nyitás május 30-án!

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

Bankkártyás fizetési lehetőség! ERZSÉBET utalványt elfogadunk!

NÁLUNK MINDIG TALÁL PARKOLÓHELYET!

AKCIÓS
Örökzöldek, cserjék, évelők.
Mennyiségi kedvezmények!
Ágyásszegély, nádszövet, tápoldatok
JÓ FÖLD – csak nálunk! 

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

MEGÚJULT KÜLSŐVEL, SZOLID ÁRAKKAL ÉS ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁSSAL VÁRJUK  
RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az üzemeltető társaság a törzstőkéjének mint-
egy tizenkétszeresét elveszítette, immáron 
második éve szenved drámai veszteségeket. 
A társaság elnökségének véleménye szerint a 
helyzet kialakulását a közszolgáltatási díjak 
2011-2012–es árszinten történt befagyasztása, 
a számos új adó és járulék bevezetése, vala-
mint a hulladékgazdálkodási rezsidíj csökke-
nés okozta. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 
nem épült ki a támogató, ösztönző módon 
működő termékdíj támogatási rendszer, emi-
att a  szelektív hulladékgyűjtéséért kifizethető 
termékdíj-támogatás jelenleg kisebb bevételt 
eredményez, mint a befizetendő hulladéklera-
kási járulék, ami újabb veszteséget képez. 

A társulás tulajdonosai az önkormányzatok. 
Ám az önkormányzati rendszerben nincs olyan 
szabad pénzügyi forrás, amely biztosíthatná 
a további üzemeltetés támogatását. Az eddigi 
időszakban kényszerűen felhalmozott hiány 
lehetetlenné teszi a rendszer felújítását – vagyis 
az eszközök leamortizálódnak -  és a jövőbeni 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését.

Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Ön-
kormányzati Társulás, mint a közszolgáltató 
tulajdonosa azért döntött úgy, hogy az utolsó 
pillanatig elszállítja a szemetet, mert a közszol-
gáltatás szüneteltetése környezetvédelmi és 
közegészségügyi veszélyhelyzetet teremthet.  
A szemét összegyűjtését és elszállítását addig 
végzik el, amíg ezt más, a tulajdonos önkor-
mányzati közösségtől és üzemeltetőtől függet-

len, kényszerítő pénzügyi, közigazgatási, jogi 
intézkedés el nem lehetetleníti.

A tanácskozásra meghívást kapott a Belügy-
minisztérium, a Földművelésügyi Minisztéri-
um valamint a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium, de egyik tárca sem képviseltette magát. 
Mivel az utóbbi hónapokban folyamatosan 
érkeznek hírek a hulladékgazdálkodás ösz-
szeomlásáról az ország szinte valamennyi 
tájáról, ezeket a társaságokat is meghívták. 
Közülük húszan érkeztek meg, akik hason-
ló tapasztalatokról számoltak be. Meghívást 
kapott valamennyi országgyűlési képviselő 
is, ám közülük egyedül Heringes Anita, az 
 Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsá-
gának tagja jelent meg. Az ellátott térség egyet-
len országgyűlési képviselője sem vett részt a 
tanácskozáson. A Gödöllő Szolgálat időköz-
ben megjelentette a társulás által kiküldött 
meghívók e-mail listáját, azt követően, hogy  
Vécsey László, választókerületünk országgyű-
lési képviselője egy televíziós műsorban azt 
nyilatkozta, ő nem kapott semmilyen értesí-
tést a tanácskozásról. 

A Társulás egyelőre várja az illetékesek – töb-
bek között Orbán Viktor miniszterelnök – vá-
laszát, bár tisztában van vele, folytatódik a jövő 
felélése. Ugyanakkor bízik abban, hogy a je-
lenlegi nehéz helyzet csak átmeneti, és a szak-
mai érvek meggyőzik a döntéshozókat, nem 
alaptalan a szolgáltatást végzők segítségkérése. 

R.Z.

A tárcák döntését várják

MÉG ELSZÁLLÍTJÁK A SZEMETET
HÍREK RÖVIDEN

 ☐ 16 ezer eurót nyert városunk önkor-
mányzata  az augusztusban megrende-
zendő Testvértelepülések Találkozójára 
és 24. Aszód Fesztiválra. A tervek szerint 
a rendezvényt augusztus 21-és 23-a között 
tartják, míg  augusztus 20-án a Szent-Ist-
ván napi ünnepségre kerül sor. 

 ☐ Obernburg polgármestere Dietmar Fi-
egler 10 fős aszódi küldöttséget hívott meg 
az október elején náluk megrendezésre ke-
rülő Oktober Fest-re.  Az aszódi látogatást 
2016. januárjában, Aszód várossá avatásá-
nak 25. évfordulóján viszonozzák.

 ☐ Júniusban nagyszabású felújítási-építé-
si program indul a városban. Megépül a Fa-
lujárók úti  lakótelepen a szabadidőpark és 
a játszótér, illetve megújulnak a már meg-
lévő játszóterek.  Sor kerül a buszmegállók 
rendbetételére is. Az iskolai szünet beálltá-
val pedig az intézmények ilyenkor szokásos 
tisztasági festése is megkezdődhet.  

 ☐ Vis mayor pályázaton 11, 5 millió Ft-
ot nyert el  településünk a Mély úti támfal 
felújítására. Jelenleg a kiviteli tervek ké-
szülnek, ezt követően kerül sor a kivitele-
ző cég kiválasztására. 

 ☐ Ugyancsak készülnek a tervek a Sza-
badság tér rendbe tételére,  amelynek 
része lesz a világháborús  emlékmű  fel-
újítása. Sztán István polgármester arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy a közvéleke-
dést hallva az tűnik jó döntésnek, ha az 
emlékmű a jelenlegi helyén marad. 

 ☐ Tóth Katalin helyettes államtitkár 
személyében prominens látogatója volt 
a minap a városi piacnak. A helyettes ál-
lamtitkár asszony arról tájékoztatta vá-
rosunk első emberét, hogy rövidesen pi-
acbővítési pályázat jelenik meg, amelyen  
kész tervdokumentációval  kíván indulni 
városunk. 

 ☐ Május 27-én, lapunk utcára kerülésé-
vel szinte  egy időben rendezik a  város ha-
gyományos Pedagógus-napi ünnepségét a 
Művelődés Háza udvarán. Az eseményre 
ezúttal a Javítóintézet nevelőtanárai is 
meghívást kaptak, akik korábban még a 
szociális tárcához tartoztak, ugyanakkor 
tavaly  megkapták a pedagógus-életpálya 
modell szerinti besorolást.  

Az alapellátási ügyeletet biztosító társaság je-
lenleg 7 megyében, valamint a fővárosban 22 
ügyeleti központból közel 700 ezer lakoson 
igyekszik baj esetén segíteni. Az ügyeleti rend-
szerben több, mint 300 orvost és közel 400 
szakdolgozót foglalkoztatnak. 

Ami az aszódi ellátási területet illeti: 2014-ben 
az ügyeleti terhelés az összes település átlagában 
109 ellátás/1000 lakos/év volt, vagyis 1000 főnyi 
lakosra egy év alatt 109 ellátás jutott. Ez jóval az 
országos átlag alatt van. Hétköznap áltagosan 
3-4, hétvégén és ünnepnapokon 8-10 fő kere-
si föl az ügyeletet. A betegek 53%-át a rendelő 
ügyeleti helyiségében látták el, 47%-ban pedig 
az ügyeleti csapat a páciens otthonában segített. 
Az ellátott betegek 17%-a volt kiskorú. 

Beszédes adat, hogy mindössze az esetek 11,6 
%-ában kellett az Országos Mentőszolgálattól 
sürgősségi ellátást kérni, és a hozzájuk fordu-
lók alig több, mint 15 %-át kellett kórházba 
utalni. Továbbra is problémát jelent, hogy a 
hozzájuk fordulók egy – elég jelentős - része 
a központi orvosi ügyeletet a háziorvosi ren-
delés meghosszabbításának gondolja, és adott 
esetben a valóban sürgős esetre szorulónak 
kell emiatt várnia. Ráadásul az említett páci-
ensek még fel is háborodnak azon, amikor az 
ügyeletes orvos  az akár több hete meglévő, 
akut, és azonnali ellátást nem igénylő  pana-
szaival a következő rendelésre irányítja őket.  

A betegek hívását immáron az Országos Men-
tőszolgálat területileg illetékes irányítócsoport-
jának kiképzett mentésirányítói  fogadják, és 
az elmondottak alapján, valamint egy speciális 

protokoll alapján  döntenek a feladat megfelelő 
progresszivitási szintű szolgáltatónak történő 
átadásáról. Így lehetőségük van közvetlenül a 
megfelelő szintű mentőegység riasztására is.  

 A kórházi ellátásra szorulókat a hatvani Al-
bert Schweitzer Kórházba szállítja a mentő, de 
speciális esetekben – ilyen például a szívinfar-
ktus vagy szélütés – lehetőség van arra, hogy a 
beteg az ezekre a területekre szakosodott cent-
rumok valamelyikébe kerüljön. 

A beszámolót készítő és a testületi ülésen 
is jelen lévő dr. Jancsó Zoltán szakmai veze-
tő kiemelte, hogy 2014-ben az aszódi ügyeleti 
körbe tartozó településekről sem beteg, sem 
önkormányzat, sem az ÁNTSZ részéről egyet-
len panaszbejelentés sem érkezett. A vezető 
ugyanakkor a beszámolójában kitért, hogy bár 
az ügyeletek korszerű  orvosi műszerekkel való 
ellátottsága az elmúlt években megtörtént, az 
egészségügy humánerőforrás helyzete drámai 
vált, egyre kevesebb az orvos, ráadásul éppen  a 
háziorvosi szolgálat terén a legrosszabb a hely-
zet, ami pedig a központi orvosi ügyeletek mun-
káját is érinti. dr. Jancsó Zoltán úgy vélekedett, 
már rövid távon is szükségessé válik  a fedezet 
növelése. Arra nem tért ki, ez azt jelenti-e, hogy 
az önkormányzatoknak az elkövetkezendőkben 
mélyebben a pénztárcájukba kell nyúlni. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 
a beszámolót és további sikeres, lelkiismeretes 
szolgálatot kívánt az alapellátási orvosi ügyele-
tet végző munkatársaknak. 

R. Z.

Alapellátási orvosi ügyelet: orvoshiány miatt veszélyben az ellátás?  

SOKAN AKARNAK VELÜK IDŐT SPÓROLNI
2014-ben összesen 1952 beteget látott az Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft., amely a környék öt településén – beleértve Aszódot is – végez alap-
ellátási orvosi ügyeletet. Az ügyeleti forgalom egyenletes volt, csupán 
április-májusban, illetve decemberben mutatkozott  enyhe növekedés. 
A  lakosság számarányát tekintve Versegről fordultak hozzájuk a legy-
gyakrabban, míg a legkevesebb beteg Ikladról kért segítséget.
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JegyzetKözlekedés

Forrás: godollo.hu

Azt kifogásolták, hogy az nem megfelelő he-
lyen épült, szerintük mintegy 30 cm-rel bel-
jebb kellett volna telepíteni. Egyben felszó-
lították az önkormányzatot, bontassa el az 
építményt, ellenkező esetben bírsággal fogják 
sújtani a várost. Korábban a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. azért utasította el  az engedély 
megadását, mert a hatályos előírások szerint a 
járda nem elég széles. Sztán István polgármes-
ter a képviselő-testületi ülésen bejelentette, 
bírság vagy kényszerbontás elrendelése esetén 
kész a lakossági engedetlenségig, és akár egy 
élőlánc megszervezéséig is elmenni.

Városunk képviselő-testülete még november-
ben határozta el a korlát megépítését, tekintettel 
a sok lakossági bejelentésre amit az arra köz-
lekedők tettek, arra való hivatkozással, hogy 
szerintük a járdaszegély nem védi meg őket egy 
úttesten megcsúszó gépkocsitól. Arról is írtunk 
már, hogy volt idő, amikor semmi sem védte az 
erre gyalogosan közlekedőket, az úttest és a jár-
da között csupán egy vízelvezető mélyedés volt. 
Amikor hosszú évekkel ezelőtt a Szent István 
Patikától nem messze elütöttek egy kislányt, 
aki belehalt a sérülésébe, változás következett 
be: egyrészt rövid időn belül megépült a körfor-
galom, másrészt a PEMÁK – a Magyar Közút 
Nonprofit Kft jogelődje – szalagkorlátot telepí-
tett a járda mellé. A járda felújításakor, amikor a 
szegélyköveket építették be, elbontották a korlá-
tot, mondván erre már nincs szükség. A lakos-
ság azonban ezt nem így érezte, és folyamatosan 
jelzett az önkormányzatnak.

A város ez ügyben többször is megkereste a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, ám mindany-
nyiszor elutasítás volt a válasz: hol arra hivat-

koztak, hogy nem indokolja semmi a korlát 
visszahelyezését, hol pedig azzal utasították el 
a kérelmet, hogy nem elegendő a járda széles-
sége, és szükséges volna a partfalból lefaragni. 
Az önkormányzatnak viszont nem volt pénze, 
hogy saját erőből készíttesse el. 

2014. novemberében Sztán István polgár-
mester javaslatot terjesztett be a korlát meg-
építésére a képviselő-testület elé, és kérte a 
döntéshozókat, támogassák az elképzelést, és 
biztosítsanak hozzá pénzügyi keretet. A korlát 
megépítésével valamennyi képviselő egyet-
értett és támogatta, azzal a kikötéssel, még 
egyszer adjanak be kérelmet a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-hez, hogy engedélyt kapjanak  
a korlát megépítéséhez. Az akkori határozat 
azonban azt is kimondta, bármi lesz a válasz, 
a lakosság biztonságát mindennél fontosabb-
nak tartják. A válasz ismét nemleges volt. Az 
indoklás szerint azért nem adták meg a közút-
kezelői hozzájárulásukat, mivel túl keskeny a 
járda a korlát elhelyezéséhez, a kívánt 2,3 mé-
ter helyett csak 1,5 méter. Ezt követően 2014 
decemberében megépült a szóban forgó korlát. 

Az április testületi ülésen Sztán István polgár-
mester bejelentette, bírság kiszabása vagy kény-
szerbontás elrendelése esetén kész felvállalni a 
lakossági engedetlenség és élőlánc megszerve-
zését, amelyről az országos médiát is értesíti. 

R.Z.

Az önkormányzat akár élőlánccal is megvédené 

SZÚRJA A KORLÁT A HATÓSÁG SZEMÉT 
Váratlanul ellenőrzést tartottak a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Felügyelősége 
Útügyi Osztályának szakemberei. Bár állításuk szerint a gyalogátkelő-
helyeket jöttek ellenőrizni, leginkább a Falujárók útján az önkormányzat 
által épített korlát érdekelte őket.

…a város határától a Falujárók útján megépített korlátig. Csak re-
ménykedem, hogy a  Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Enge-
délyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Felügyelősége 
Útügyi Osztályának szakemberei menet közben több mindent ész-
revettek. Többek között azt a temérdek kátyút, ami a 3-as számú 
főutat és az autóbusz öblöket  tarkítja. Vagy a Kossuth Lajos utcai 
buszmegálló előtt a külső sávban feltüremkedő aszfaltot, amely – ha 
az autós nem kellően figyelmes – lassan képes leszakítani az autók 
olajteknőjét. Vagy a Kondoros téri körforgalom útburkolatának 
szörnyűséges állapotát. 

A korlát ügye számomra morális problémát jelent. Mert az a kérdés 
merül fel bennem, hogy miért van szükség arra, hogy ésszerű intézke-
désre sokszor csupán  egy-egy súlyos tragédia bekövetkezte után ke-
rüljön sor? Miért akarja sok esetben a bürokrácia felülírni a polgárok 
érdekét szolgáló intézkedést?  

Sajnos lassan a „régi motorosok” közé tartozom, sok mindenre em-
lékszem. Így arra is, mennyit kellett várni a Szent István Patika előtti 
körforgalom megépítésére. Hány balesetnek kellett bekövetkeznie 
előtte? A legemlékezetesebb talán az volt, amikor egy túl gyorsan a 
kereszteződésbe érkező teherautó búzával teli pótkocsija felborult és 
valósággal leberetválta az elsőbbséget megadni szándékozó Zastava 
tetejét. Isteni gondviselés volt, hogy a vezető és utas a legutolsó pil-

lanatban lebukott az ülés elé, és karcolásokkal, de élve megúszták a 
balesetet. Akkor is a lap szerkesztőjeként dolgoztam, amikor pár év 
múlva a Szent István Patikától nem messze elütöttek egy kislányt, 
aki a helyszínen belehalt a sérülésébe. Jómagam a körforgalom meg-
építése érdekében az újságon keresztül  aláírásgyűjtésre kértem a vá-
ros polgárait, és a közel ezer  aláírást tartalmazó íveket  elküldtem a 
PEMÁK-nak. A TV2 is az ügy mellé állt, és csodák csodája: nemcsak 
a körforgalom épült meg, hanem a gyalogosokat védő szalagkorlát is. 
Amit aztán számomra érthetetlen módon a járda felújítását követően 
már nem helyeztek vissza, mondván, elég a szegélykő. 

A vizsgálódó szakhatóság korlát ügyben csupán egyet nem vizsgált: 
hogyan lehetne megoldani azt, hogy a gyalogosok is elférjenek és a kor-
lát is megmaradjon. 

Nemrégiben egy Angliában élő – és vissza települni már soha nem 
akaró - ismerősömet arról faggattam, miért vonzó számára az ottani 
élet. Legnagyobb meglepetésemre elsőként nem a jobb anyagi létet em-
lítette, hanem azt mondta:

– Tudod, Zoli, itt tényleg azt érezni, hogy az állam van az állampol-
gárért, és nem fordítva, mint Magyarországon. 

No, idáig tényleg hosszú még az út…  

R. Z. 

HOSSZÚ AZ ÚT…
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Konferencia

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉK-TAPÉTA 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!

5 db INGYENES AUTÓMOSÁS

  

1 db MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 

1 db KENYÉRPIRÍTÓ

2 db AVIA TÁVIRÁNYÍTÓS KAMION

Ha még nincs 

ÜZEMANYAGKÁRTYÁJA 

igényeljen az aszódi

benzinkúton! A kártya az aktuális 

üzemanyag árból literenként -3 Forint 

kedvezményt biztosít Önnek az akció 

időtartama alatt, előtt és után is! 

Tankolásainak mennyisége amennyiben minden hónap első és utolsó napja között meghaladja a 40 litert pályázhat az alábbi 
nyereményekre:

Havi nyeremények:Autómosás, mikrohullámú sütő, kenyérpirító, AVIA távirányítós kamionvalamint
Főnyeremények:Júniusi sorsolás – 2 személyes tengerparti útDecemberi sorsolás – 1 db SAMSUNG 102 cm Full HD LED TV

Regisztrálás névre és rendszámra szóló AVIA üzemanyagkártyával (tankolás előtt igényeljen!)

Sorsolás minden hónap első csütörtökén. 
További részletek az aszódi      benzinkúton.

Az üzemanyagkártya ára 490,- Forint A képek illusztrációk!

A NYERTESEK NÉVSORÁT MEGTALÁLJÁK A 

BENZINKÚT SHOPJÁBAN!

FŐNYEREMÉNYEK

1 db SAMSUNG 

102 cm Full HD 

LED TV 

karácsonyra

1 db JÚLIUSI

kétszemélyes, egyhetes 

tengerparti nyaralás 

M É G  M I N D I G  T A R T  A Z  A K C I Ó !

A város első embere elmondta,  a tavalyi számo-
kat tekintve különösen aktuális a megemlékezés, 
ugyanis 2014-ben csupán Pest megyében több, 
mint 2000 munkahelyi baleset történt és 20 %-kal 
növekedett a halálos kimenetű balesetek száma. 
A szakmai előadások előtt dr. Bőhm András, az 
Aszódi Járási Hivatal vezetője számolt be a hivatal 
munkájáról, majd dr. Tarnai Richárd kormány-
biztos, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 
beszélt a munkavédelem fontosságáról. Mint 
mondta, maga is meglepődött, amikor kiderült, 
hogy már I. István királyunk is kiemelt feladat-
nak tekintette a bányákban dolgozók oktatását. 
Arról is beszélt, hogy nem szabad egy kézlegyin-
téssel elintézni a munkavédelem szerepét, hiszen 
a polgármester által említett szám túlságosan is 
riasztónak tűnik. Az országos adat sem sokkal 
jobb, hiszen országos szinten több, mint 20 ezer 
munkahelyi baleset történt 2014-ben. Márpedig 
annál nincs rosszabb, amikor a család reggel el-

köszön a munkába induló családfőtől, hozzátar-
tozótól, és az soha többé nem tér haza. 

A jelenlegi kormány 2012-ben hozta azt a 
határozatot, hogy április 28-át a munkahelyi 

balesetben elhunytak, illetve megrokkantak 
emléknapjává nyilvánítja.  Ebből az alkalom-
ból a kormánybiztos gyertyát gyújtott és fejet 
hajtott a munkavégzés során bekövetkezett 
balesetek áldozatainak emléke előtt. Ezt kö-
vetően munkavédelmi előadásokat hallgattak 
meg a jelenlévők, illetve a  katasztrófavédelem-
mel kapcsolatos aktuális kérdések megvitatása 
következett. A napot Szőriné dr. Csordás Csil-
lának, a Pest Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzé-
si Osztálya osztályvezetőjének zárszava zárta. 

R. Z

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A 
PODMANICZKY-CSALÁD EMLÉKÉRE

A báró Podmaniczky-család a 18-19. szá-
zadi magyar kultúrában címmel rendez 
tudományos konferenciát az Aszódi Evan-
gélikus Egyházközség 2015. június 5-én 
az egyházközség gyülekezeti termében.  
Az esemény 9 órakor kezdődik. Lőrincz 
Csaba evangélikus lelkész köszöntője után 
neves előadók három tárgykörben tárgyal-
ják a  neves család történetét. A délelőtti 
előadások a Podmaniczky család a 18-19. 
században, illetve a báró Podmaniczky 
Károly kulturális kapcsolatrendszere című 
tárgyköre köré szerveződnek. A délutáni 
előadások a Podmaniczkyak szellemi és 
tárgyi hagyatéka tárgykörét taglalják. Az 
előadók között szerepel Detre János nyu-
galmazott evangélikus lelkész is, aki a Pod-
maniczkyak és az aszódi egyházközösség 
kapcsolatáról beszél majd. Az érdeklődők 
megtekinthetik a Podmaniczky-kastélyt és 
az evangélikus templomot is. Az esemény 
Vécsey László országgyűlési képviselő zár-
szavával ér véget. 

EMLÉKEZÉS ÉS KONFERENCIA
Április 28-án a Munkabalesetben Elhunyt, illetve Megrokkant Munka-
vállalók Emléknapja alkalmából szakmai konferenciát rendeztek a Petőfi 
Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi 
dísztermében. A vendégeket – köztük a térségben működő vállalkozá-
sok, intézmények vezetőit, települési polgármestereket és diákokat – 
elsőként Sáhó Béla, a szakközépiskola tanára, majd Sztán István Aszód 
város polgármestere, a rendezvény fővédnöke köszöntötte.
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AVKK AVKK

A versenyt 4 korosztály (alsós, felsős, közép-
iskolás és felnőtt) számára hirdettük meg, 
amelyre 16 csapat, összesen 51 fő jelentkezett.

Kapcsolódván egy kerek, pontosabban 300 
éves évfordulóhoz, a Vetélkedő témája A Pod-
maniczkyak Aszódon lett. A témát legjobban 
kiaknázva állítottuk össze a csapatoknak a fel-
adatokat két levelezős és egy helyi fordulóban. 
A feladatok kialakításánál igyekeztünk nem 
csak úgynevezett „száraz” feladatokat adni a 
versenyzőknek, hanem meg szerettük volna 
mozgatni kreatív énjüket is, kíváncsiak voltunk 
nemcsak tudásukra, hanem ötletességükre is.

A levelezős fordulók megoldásainak beérke-
zése során örömmel tapasztaltuk, hogy az alsós 
és felsős korosztályból a jelentkezők komolyan 
vették kiírásunkat, miszerint csapatokként kér-
jük megoldani a kérdéseket. A visszajelzések 
alapján egy-egy feladatlapon nem csak a neve-
zett osztály tagjai dolgoztak, hanem szülők és az 
osztály többi tagja is szívesen részt vett a kidol-
gozásban, megvalósításban.

A középiskolás korosztály számára is igyekez-
tünk kreatív kérdéseket is összeállítani. Egyik 
ilyen feladat során jelenetet kellett írjanak Pe-
tőfi egy napja Aszódon címmel. Mivel minden 
csapat pályamunkája kivétel nélkül remekül 
sikerült, ezért azokat blogunkon közöltük  
(www.avkk.hu/blog).

Külön kiemelnénk a Váchartyáni Apáczai 
Csere János Általános Iskola csapatát, ami 
nem tanulókból állt, hanem pedagógusokból. 
De ugyancsak említést érdemel a domonyi 
Derűs Évek Nyugdíjas Klub csapata is, akik 
egyik feladat során, a párhuzamos életrajzí-
rásban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 
(Munkájukat blogunkon is olvashatják.) 

Mellettük szólnunk kell a Rozmaring Nyug-
díjas Egyesület két csapatáról is, akik a levelezős 
fordulókban maximális pontszámot értek el.

A VETÉLKEDŐ HELYEZETTJEI:

Alsós korosztály:
I. helyezettek: Fercsik Nikolett, Kovács Réka, 
Pénzes Kincső
II. helyezettek: Lipták Fanni, Oravecz Villő, 
Ország Emese, Pezenpacher Hanna
III. helyezettek: Czakó Máté, Dóra Olivér, Mé-
száros Martin
Különdíj: Budai Beáta, Budai Blanka, Dobó Bíbor

Felsős korosztály:
I. helyezettek: Czira Krisztián, Kovács Gergely, 
Vigassy Abigél

Középiskolás korosztály:
I. helyezettek: Fodor Nikolett, Pintér Letícia, 
Rajta Fanni
II. helyezettek: Helmeczi Beatrix, Jamrisak 
Zsófia, Szekrényes Linda
III. helyezettek: Bízik Veronika, Csapó Júlia, 
Hegedűs Flóra

Felnőtt korosztály:
I. helyezettek: Marton Jánosné, Ursinyi Géza, 
Pálya Tibor
II. helyezettek: Bohusné Koncz Judit, Kis Ka-
talin, Vaska Tünde
II. helyezettek: Braun József, Braun Pál, Ursi-
nyiné D. Katalin
III. helyezettek: Grosz Kornélné, Mihalicza Jó-
zsefné, Selmeczi Mária

A Vetélkedő nyertesei számára köszönjük a 
felajánlott díjakat a Fabula Könyvesboltnak és 
az Íródeák Papírboltnak.

Adoryán Emese

18. Partiumi Tudományos 
Diákköri Konferencia

ODLER ZSOLT 
TUDOMÁNYOS 
SIKERE
Május 7-én került megren-
dezésre Nagyváradon a 18. 
 Partiumi Tudományos Diákköri 
Konferencia, amely célja a Kár-
pát-medencében élő egyetemi 
hallgatók tudományos kutatási 
tevékenységének bemutatása, 
ismertetése, a magasabb szin-
tű, tudományos igényű tevé-
kenység ösztönzése. 

Az előzetesen beküldött tanulmányokat 
szóbeli előadással kell bemutatni, ezt kö-
vetően pedig megvédeni. 

A konferencia Nyelv, kultúra és civilizá-
ció szakosztályában indult Odler Zsolt, az 
Aszód Városi Kulturális Központ igazga-
tója, az Eszterházy Károly Főiskola MA 
képzésének végzős hallgatójaként. Egy 
nemzetiségi viharba került iskolaigazgató 
a multietnikus kisvárosban című munká-
jával I. helyezést ért el. 

Ezúton is gratulálunk!

Első rendezvényünk az Europarty keretei kö-
zött zajlott, amikoris PikniKönyvtárunkkal 
kitelepültünk a főzőversenyre, ahol olvasni-
valóval, könyvajánlókkal, társasjátékokkal 

és egyéb szórakozással vártuk a sátrunkba 
betérőket.

Ezt követően a Nyúlkaland című előadására 
hívtuk és vártuk a város óvodásait, akik na-

gyon élvezték a Nyáry Báb Társulat előadását.
Mivel minden korosztály számára szeret-

tünk volna programot biztosítani, egy-egy 
könyvtári estére hívtuk és vártuk a kamasz 
korosztályt, illetve a felnőtteket. 

A Hogyan kerül a Darwin a játszmába? 
könyvtári esténk vendége Mészöly Ágnes írónő 
volt, aki Darwin-játszma című regénye kapcsán 
beszélgetett a résztvevőkkel a fiatalok problé-
máiról, szóba kerültek a pedagógusok gondjai, 
valamint több részlet is elhangzott a könyvből. 
Másnap az írónő facebook oldalán megjelenő 
szavai jellemzik talán leginkább az estét: „Kö-
szönöm mindenkinek, fantasztikusak voltatok!”

Az elmúlt évben a Magyar Állami Operaház 
Opera Nagykövetei programsorozatához kapcso-
lódva több művészt is vendégül láttunk már. A 
„tavaszi zsongásban” Szebenyi Etelka operai ügye-
lő látogatott el intézményünkba, aki interaktív 
előadásában bemutatta a Varázsfuvola gyermekek 
számára átírt változatát, a Parázsfuvolácskát.

A rendezvénysorozat utolsó állomásaként ke-
rékpártúrára hívtuk a családokat. A II. Görök-
ség Túra keretein belül a résztvevők ellátogattak 
Galgahévízre, ahol megtekintették a Szent Mik-
lós templomot, a Kegyeleti Parkot és Szent And-
rás remete emlékművét, majd Hévízgyörkön 
bebocsájtást nyerhettek az Öregtemplomba.

Programjaink tovább folytatódnak, rendez-
vényeinkről honlapunkon (www.avkk.hu) és 
nyilvános facebook oldalunkon (www.face-
book.com/AszodVarosiKulturalisKozpont) 
tájékozódhatnak.

Adoryán Emese
Nagy Judit

Az I. „Galga-menti” Helytörténeti Vetélkedő margójára

„A PODMANICZKYAK ASZÓDON”
Február elején, mikor meghirdettük az I. „Galga-menti”  Helytörténeti 
Vetélkedőt, nem gondoltuk volna, hogy ilyen széles körből fogunk jelent-
kezéseket kapni. Ugyanis Váchartyántól kezdve Ikladon, Domonyon és 
Aszódon át, egészen Kartalig futott a Vetélkedő híre.

Az AVKK programsorozata

TAVASZI ZSONGÁS
Kerékpártúra, nyúlkaland, könyvtári piknik, kamaszdolgok, varázslat és 
fuvola jellemezték az Aszód Városi Kulturális Központ Tavaszi Zsongás el-
nevezésű programsorozatát.

A városi temető és környéke, a Berek erdő és 
a Hatvani út külterületi szakaszáról számtalan 
bejelentést kaptunk a rengeteg összegyűjtésre 
és elszállításra váró kommunális hulladékról, 
ezért ezeket a helyszíneket jelöltük meg akci-
óterületként. Pénteken 4 fő önkéntes, szomba-
ton 11 fő önkéntes jelentkezett a meghirdetett 
helyszíneken és időben hulladék gyűjtésre.

Pénteken az önkénteseket a Városüzemelte-

tési csoport teljes állománya erősítette, s így 
délelőtt 135 zsák szemetet gyűjtöttünk össze 
a Temető környékéről. (Szomorúan tapasztal-
tuk, hogy a temető kerítése mellett rengeteg 
kidobott üvegmécses, elszárad temetői koszo-
rú, napégette művirágcsokor bújt el a bokrok 
között. A temetőben járó hozzátartozók egy 
része e tárgyakat nemes egyszerűséggel átdob-
ta-átdobja a kerítésen, ahelyett, hogy a hulla-

dékot elvinné a néhány méterre lévő temetői 
gyűjtőhelyek egyikére. Igaz, akkor egy keveset 
gyalogolni is kell, nem elég a szemét kihajítása 
a temetőn kívülre.)

Szombaton a kevés önkéntes miatt csak a 
Hatvani út külső szakaszán dolgoztunk, itt 
mintegy 35 zsák szemét került összegyűjtésre. 
Kevesen voltak ugyan, de annál lelkesebben és 
gondosabban dolgozott minden résztvevő.

A kétnapos akcióban összegyűjtött 170 zsák 
szemetet a Zöld Híd Régió munkatársai már 
hétfőn díjmentesen elszállították a lerakóhelyre.

Szeretném megköszönni minden résztvevő-
nek az önkéntes és áldozatos munkát. Csak re-
mélni lehet, hogy a jövő évi TESZEDD! akció 
keretében többen leszünk. Mert nem elég csak 
beszélni környezetünk tisztaságáról, hanem – 
ha lehetőség van rá – tenni is kell érte. 

Akár egy ilyen országos akció keretében is…

Kovács Tamás
alpolgármester

Országos szemétgyűjtési akció Aszódon is

TESZEDD 2015!
2015. május 15-én és 16-án került sor az országos szemétgyűjtési ak-
ció aszódi eseményeire. Lakossági bejelentések és saját bejárásaink 
alapján három helyszínre vártuk szigorúan önkéntes alapon olyan aszódi 
polgárok segítségét, akik magukénak és fontosnak érzik a tiszta közte-
rületeket, az utak melletti területek tisztaságát, környezetünk ápoltsá-
gát. A felhívások Aszód honlapján, a közösségi oldalakon jelentek meg, 
és a statisztikák szerint több százan olvasták el az eseményről szóló 
információkat.
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Iskolai élet Helyi közélet

A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola ünnepségét megtisztelte je-
lenlétével Kovács Tamás alpolgármester és 
János Pál, a Robert Bosch Elektronikai KFT. 
képviseletében. Öt osztályban 128 középisko-
lás diák, és két csoportban 25 technikus hall-
gató búcsúzott Iskolájától.

Az intézmény legnagyobb ünnepe a hosz-
szú évek alatt kialakult hagyományok szerint 
zajlott: tarisznyák átadása, utolsó becsönge-
tés, ballagás a feldíszített osztálytermekben, 
a Petőfi szobor koszorúzása. A sportpályán 
megtartott ünnepélyen először Csobán Atti-
la igazgató köszöntötte a ballagókat és a szép 
számmal megjelent vendégeket. Majd a végző-
sök búcsúztak magyar, illetve francia nyelven, 
és rendhagyó módon egy szép dallal.

Régi hagyományt folytatva az Iskola Baráti 
Egyesülete Petőfi Aranyjelvényt adományo-
zott két kiemelkedő tanulmányi eredményt 
elért végzős diáknak. Az elismerést Balogh 
Renáta és Szilágyi Dénes 13. A osztályos tanu-
lók kapták. A díjakat Pachert Károly, a Baráti 

Egyesület választmányi tagja adta át.
Az ünnepségen díjazták a Baráti Egyesü-

let által – az idén elhunyt egykori Öregdiák, 
Tomaj Gusztáv tiszteletére – meghirdetett „Is-
kolánkból indultak” pályázatot. A technikus 
hallgatók közük ketten részesültek külön elis-
merésben, Dénes Tibor és Kiss Péter.

Az ünnepély végén – a szomorkás idő ellenére 
– vidám nevetés közepette szálltak az osztályok 
lufijai a magasba, vélhetően a legfontosabb kíván-
sággal: sikeres érettségi vizsgát Mindenkinek!

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 
és Kollégium végzősei az eső miatt ezúttal az 
iskola aulájában vették át tarisznyájuk, majd 
ezt követően az evangélikus templomba vo-
nultak át ünnepi istentiszteletre, ahol D Sze-

bik Imre nyugalmazott püspök hirdetett igét. 
A hozzátartozók az iskolába való visszatérés 
során adhatták át virágaikat szeretteiknek, 
akik ezt követően kezdték meg ballagásukat 
és vonultak teremről teremre,  majd a gim-
názium tornacsarnokába, ahol az ünnepsé-
get tartották. A vendégek között városunkat 
Sztán István polgármester képviselte. 

Az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit 
dr. Roncz Béla igazgató foglalta össze beszé-
dében, míg a ballagók nevében Jakus Fruzsina 
12. D osztályos tanuló búcsúzott. A végzősök-
től a diákság nevében a 11. b osztályba járó Le-
hel Dorottya köszönt el.  

Ezt követően került  sor a Brouth János-díj 
átadására. Hagyományosan a 12. évfolyam 
legkiemelkedőbb tanulmányi és versenyered-
ményt elért tanulója vagy kiemelkedő hagyo-
mányőrző tevékenységet folytató csoportja 
kapja az érdemérmet, amely az iskola által 
adományozható legmagasabb kitüntetés. A 
díjat ebben a tanévben a 12.A osztály tanulója, 
Márton Péter  vehette át.

Az ünnepség  szép hagyománya,  hogy 
Anyák Napja közeledtével a végzősök  egy-egy 
szál rózsával köszönik meg édesanyjuknak a 
sok-sok törődést. A megható percek ezúttal 
sem maradtak el. Az ünnepség végén – szintén  
szép hagyományként – a gimnázium igazgató-
ja kézfogással köszönt el a felnőttkor küszöbé-
re ért diákjaitól.  

Rácz Zoltán

258-an köszöntek el az aszódi középiskoláktól

ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK
Nem fogadta kegyeibe az időjárás az idei ballagókat. A Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 153 végzős diákja, 
az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium 105 12. osztályos 
tanulója esőtől kísérve vett búcsút május 2-án iskolájától.

Már kora délután fenséges illatok lengedeztek 
a  Piac téren, ami nem csoda, hiszen – bár  hú-
szan neveztek – 17 csapat serénykedett, hogy 
finom ételt főzzön elsősorban magának, illetve 
az azt megkóstolni szándékozóknak. Talán tit-
kon reménykedtek abban , hogy a tótmogyo-
rósi hölgyekből verbuvált, rendkívül szigorú  
zsűri ezúttal az ő étküket tartja majd a  legfi-
nomabbnak, ám gyanítom, ez csak a második 
szándék volt. A fő cél, a kellemes együttlét, a jó 
beszélgetés és persze az evés-ivás volt. 

15 órakor a rendezvény hivatalos napirend-

jeként Sztán István polgármester nyitotta 
meg a versenyt, majd adta át a mikrofont a 
két testvérváros polgármestereinek. Anton 
Ardeleán, Tótmogyorós első embere ezúttal 
egy oklevelet adott át Sztán Istvánnak, és 
gratulált a rendezvényhez. Dietmar Fieger, 
Obernburg újdonsült polgármestere elárul-
ta, korábban még nem járt Aszódon, de most 
vendéglátóival alaposan végigjárta, és váro-
sunk elnyerte a tetszését. Reményét fejezte 
ki, hogy a több, mint 20 éves kapcsolat meg 
tud újulni, és ebből az intézményeik közösen 
profitálnak majd. 

 Aztán igazi meglepetés következett: no nem 
a színpadi programokban vagy a főzésben, 
mert az a szokásos mederben folyt. Az időjárás 
tréfálta meg a rendezvényt. Azt még megvárta, 
hogy megtörténjen a főzőverseny eredmény-
hirdetése, és kiderüljön, a Tyúkhúr nevű csa-
pat slambuca nyert. Ezt követően azonban a 
rezesek sem tudták szétfújni az össze tornyo-
suló  felhőket, és leszakadt az ég, özönvízsze-
rű esővel és jéggel. De nemhiába van tavasz, a 
negyedórás ítéletidőt követően ismét kisütött 
a nap, a Podmaniczky Alapfokú Művészeti 
Iskola fúvósai pedig ott folytatták, ahol abba-
hagyták. A többi program sem maradt el, így a 
végén mindenki úgy térhetett haza, tartalmas 
és kellemes szombat délutánt és estét töltött el 
barátaival, ismerőseivel. 

R. Z.

Europarty jégesővel és fenséges ételekkel 

A TYÚKHÚR CSAPAT SLAMBUCA ÍZLETT 
LEGJOBBAN A ZSŰRINEK
Húsz csapat nevezett az immáron XI. alkalommal, május 9-én megrende-
zett Europarty főzőversenyére, amelyen ezúttal két testvérvárosunk, a 
romániai Tótmogyorós és a németországi Obernburg képviseltette ma-
gát. Utóbbi küldöttséget  tavaly megválasztott polgármester, Dietmar 
Fieger vezette, aki először járt Aszódon. A tótmogyorósi hölgyekből ver-
buvált zsűri a Tyúkhúr csapat slambucát érezte a legjobbnak, így ez az 
étel nyert. 
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Tudomány Szabadidő

– Emlékszem, amikor az Evangélikus Gim-
názium diákja voltál, rendszeresen terveztél 
divatbemutatókat a saját magad által tervezett 
és varrt ruhákból, azzal a nem titkolt céllal, 
hogy divattervező leszel. Még mindig ez a cél? 
– Némileg módosult a cél, bár a terület termé-
szetesen maradt. A ruhák továbbra is érdekel-
nek, a főiskolán az öltözék szakot választottam, 
de egy kicsit tudományosabban szeretnék fog-
lalkozni ezek tervezésével. Ez nagyobb kreati-
vitást kíván, egyben a biológiában valamint a 
kémiában való mélyebb elmélyülést.

– Mikor érezted, hogy váltani kell, és mó-
dosítani az eredeti elképzeléseiden? 
– Az előbb említett tárgyakat mindig is sze-
rettem. Az új irány akkor fogalmazódott meg 
bennem, amikor a műteremben – nálunk itt 
zajlik a gyakorlati munka – megismerkedtem a 
különféle speciális anyagtípusokkal és gépekkel. 
Egy alkalommal a hőpréssel különféle anyago-
kat kezdtem összesütni, és létrejött egy nagyon 
érdekes anyagminta. Ekkor gondoltam először 
arra, hogy ez egy nagyon érdekes terület, ahol 
érdemes volna kipróbálnom magam. Mostan-
ra odáig jutottam, hogy az alapképzés végén a 
szakdolgozatomat is e témából írtam, Intelligens 
anyagok térhódítása a XXI.században címmel. 

– Mi a különleges ezekben az anyagokban, 
anyagmintákban? 
– Elsősorban a textúrájuk. Mivel különböző 
fóliákat préseltem össze különböző textilekkel 
mindegyik más-más érdekes textúrát kapott: 
volt amelyik repedezett lett, volt, amelyik ke-
mény. Ezeket látva kezdtem kísérletezni, hogy 
a szintetikus úton előállított vegyi szálas texti-
lek hogyan viselkednek hő hatására. Az elmúlt 
két esztendőben poliészterekkel dolgoztam, 
illetve néhánynál PVC fóliabevonatot alkal-
maztam. Ez a két anyag nagyon kedvezően 
viselkedik egymással 

– Ilyen anyagokból készült ruhákban fo-
gunk járni pár esztendő múlva? 
– Nem feltétlenül, de elképzelhető, hogy na-
gyobb szerephez jutnak a szintetikus anyagok. 
Ezek egyébként már most is jelen vannak a 

textiliparban, de a velük kapcsolatos eddigi 
ismereteket még bőven lehet bővíteni. Nagyon 
sok szempontot figyelembe kell venni, például 
azt, hogy az emberi testhez ergonomikusan 
igazodjon, kényelmes és komfortos legyen. 
Ezeknek a speciális anyagoknak az is előnye, 
hogy szinte korlátlanul lehet alakítani őket, 
így akár az is elérhető, hogy a test bizonyos 
részein merevebb, másutt lágyabb, finomabb 
legyen. Nyilván az is megvalósítható, hogy a 
tervező a céljának megfelelően alakítsa őket. 
Más anyagminőség kell egy sportruházathoz, 
mint egy lakástextilhez, és akkor a színekről 
még nem is beszéltünk. 

– Maga a poliészter milyen színű? 
– Bármilyen színű lehet, mivel szintetikus 
úton színezik. Egyébként mint anyag, renge-
teg jó tulajdonsággal rendelkezik, nagy a sza-
kítószilárdsága, alig vesz fel nedvességet, lehet 
különböző szálsűrűségű, egyszóval érdemes 
vele kísérletezni. Ugyanakkor más anyagok-
kal is szeretnék foglalkozni. Ehhez azonban 
segítség kell, így a BME-n vagy gépészmérnök 
vagy polimedtechnikus hallgatóval szeretnék 
projektben együtt dolgozni. Egy alakemlé-
kező anyagot szeretnék előállítani, ami még 
termoplasztikusabb, még jobban zsugorodik, 
mint az eddigiek. Valószínűleg a poliuretán 
lesz az, amivel próbálkozom. 

– Hol lehet ilyen anyagokhoz hozzájutni? 
– Vannak speciális boltok, ahol be lehet sze-
rezni az ilyen anyagtartalmú textileket, illetve 
poliamid szálakat. De természetesen egy egy-
szerű méteráru üzletben is vehetünk poliész-
ter tartalmú textileket. 

– Motoszkál bennem a kisördög: miért van 
nekünk szükségünk mesterséges anyagok-
ra, nem elég jó a természetes? 
– Mert mi emberek olyanok vagyunk, akik-
nek soha semmi nem elég jó. A világ folyama-
tosan változik, az emberek pedig újat akarnak. 
Léteznek már egyébként úgynevezett intelli-
gens textilek. A Philips cég például olyan ru-
hát fejlesztett ki, amelynek az anyagába épített 
szenzorok az agyhullámokat mérik, és a ruha 

színe eszerint változik. Ha a viselőjének pozi-
tív energiái vannak akkor meleg színűre vált 
az anyag, ha mondjuk bosszús a viselője, akkor 
elsötétedik. De említhetném az egészségügyi 
területet is, ahol szintén hasznos az intelligens 
textilek alkalmazása. Például a kórházakban 
az ápolók, orvosok ruhája, valamint az ágy-
neműk olyan anyagokból készülnek, amelyek 
öntisztítóak, vagy éppen taszítják a baktériu-
mokat. Emellett rendkívül jól szellőznek. 

Kifejlesztettek olyan „gipszpólyákat”, ame-
lyek felmelegítve rásimulnak a kézre, majd 
tartják a beteg részt. A levételnél sem kell vág-
ni, csak újra felmelegíteni, és máris lehúzható. 
És akkor még nem beszéltünk az olyan textil 
implantátumokról, amelyek szintén poliész-
terből készülnek. 

Az intelligens textilek másik területe a sport. 
Létezik olyan szórakoztató elektronikával 
ellátott ruházat, ami áram segítségével jelzi, 
ha teniszezésnél nem jól ütöttem a labdát. A 
2008-as olimpián betiltották az úgynevezett 
csodadresszeket, mert úgy megnövelte az eb-
ben versenyző úszók esélyeit, hogy az már túl-
lépte a sportszerűség határát. 

– Hogyan alakul a Te életed a következő pár 
esztendőben? 
– Szeretném megvalósítani a már említett 
közös projektet, és 2017-ben bemutatni az 
OMDK versenyen. Természetesen folytatom a 
tanulmányaimat a mesterképzésen. Ezt köve-
tően pedig egy anyaggyártó cégnél szeretnék 
elhelyezkedni és ott kamatoztatni a tudáso-
mat. Sajnos ez egyben azt is jelenti, hogy kül-
földben, valószínűleg Németországban kell 
gondolkodjak, mivel ott ezen a területen sok-
kal előrébb tartanak, mint idehaza. 

R. Z. 

Egy lány, aki intelligens textilekkel kísérletezik

OTDK-GYŐZELMET HOZOTT A KUTATÁS 
Szép sikert ért el az aszódi Könczöl Alexandra, aki a Budapesti Üzleti 
Kommunikációs Főiskola végzős diákjaként az idei OMDK, XXXII. Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia versenyén Craft II. kategóriában 
az első helyezést érte el. Kétéves kutatásának és az ebből készült dolgo-
zatának tárgya olyan anyagok létrehozásával volt kapcsolatos, amelyek 
a test adott pontjaira formálhatók, és előfutárai lehetnek az alakmemó-
riás textíliáknak. A győztessel többek között erről beszélgettünk.

Megalakulását követően az egyesület asztali-
tenisz, természetjáró-kerékpáros, majd 2009-
ben úszószakosztályt alapított. Sajnos 2012-
ben az asztalitenisz szakosztály megszűnt. 

A legaktívabbak a természetjárók és a kerékpá-
rosok, akik szinte az egész országot bejárták már, 
sőt Szlovákia néhány tájára is ellátogattak. Tú-
ráztak a Magas-Tátrában, ahol a több, mint 2500 
méter magas Kapor csúcsot hódították meg. Ta-
vasztól őszig minden hónapban rendeznek túrát. 

Amíg a természetjárást inkább az idősebb 
generáció tagjai választják, addig az úszóknál 
egyértelműen a fiatalabb korosztály a domi-
náns. A gyerekeket budapesti szakedző irányít-
ja, heti négy alkalommal, az úszástudásuknak 
megfelelő csoportokban. Mivel az Aszódi Sza-
badidősport Egyesület kapcsolatban áll a Hat-
vani Úszóklubbal, a legtehetségesebb úszók ott 
pallérozódhatnak tovább. Az elmúlt esztendők-
ben nyolc aszódi fiatal került át a hatvaniakhoz. 

Az egyesült az önkormányzattól kapott támo-
gatást az uszoda bérleti díjára, illetve az immár 
hagyományosnak mondható úszóversenynek a 
megrendezésére fordította, amely egyre népsze-
rűbb. Tavaly több, mint 200 diák mérte össze úszó-
tudományát. Az aszódi versenyzők helyi, régiós, 
valamint diákolimpiai versenyeken indulnak. 

Az egyesület még 2010-ben nyert egy 
 TÁMOP-os pályázaton, amelynek zárása 
2014-ben volt, fenntartási kötelezettsége pedig 
öt éves. Ennek keretében öt éves fenntartási 

kötelezettséget vállalt, amelynek keretében a 
Csengey iskola sporteseményeit támogatja. A 
Norvég Alaphoz a tavaly hiába pályáztak, nem 
kaptak anyagi segítséget. 

Aki e cikk nyomán kezd érdeklődni az ASZE 
tevékenysége iránt, érdemes felkeresnie az 
egyesület honlapját, ott olvashatók az aktuális 
túrák, programok időpontjai. 

R. Z.  

Túra a Magas Tátrában, kerékpártúra a Zemplénben

ÚJ TAGOKRA VÁR AZ ASZÓDI 
SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET  

Jelenleg két szakosztályt működtet az Aszódi Szabadidősport Egyesü-
let, amely 2003-ban azzal a céllal jött létre, hogy lehetőséget biztosít-
son a város mozgást, sportolást kedvelő lakói számára. Az egyesület 
taglétszám nem nagy, mintegy ötven fő, ugyanakkor programjaikra bár-
kit szívesen látnak. A választék és az események időpontjai az egyesület 
honlapján – www.asze.freewb.hu – láthatók. 

ÉLETKÉPEK AZ ASZÓDI 
SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ÉLETÉBŐL
Az év eleji közgyűlésen izgatottan vártuk 
az éves túratervet. Azóta eltelt pár hónap,-
megtettünk néhány kilométert gyalog és 
két keréken.

Januárban a turai kastélyba látogattunk.
Elgyönyörködtünk az épület belső tere-
iben,körbejárva megcsodáltuk. Onnan 
a Bika-tóig gyalogoltunk,majd hazafelé 
vettük az irányt.

Februárban csúszós-havas-esős, de jó 
hangulatú túra következett a Csóványosra.

A márciusi túrát a Pilisbe terveztük. 
Kevélyen másztuk meg a kaptatókat ten-
gernyi hóvirág között. Hazafelé az „egri” 
várnál pihentünk meg, majd a látványos 
Teve-szikla következett.

Az áprilisi időpont nagyon jó választás 
volt. Elő a kerékpárokat, ragyog a nap, vár a 
dimbes-dombos nógrádi táj! Acsaújlakon 
idegenvezető vitt körbe a felújított Prónay 
kastély termeiben. A parkban ebédeltünk. 
Kellett az energia az erdőkürti szerpentin 
leküzdéséhez, de mire Kartalra értünk, fe-
ledtük a nehézségeket.

Májusban a Ráckevei Duna mentén ke-
rékpároztunk. A túra során megnéztük a 
ráckevei hajómalmot, a tasi zsilipet, And-
ré Kertész fotóművész emlékházát.

Szeretünk együtt menni és együtt lenni. 
A létszám változó:10 és 20 között,de ösz-
szeszokott a társaság. A természet szép-
sége,a mozgás öröme, ami összeköt ben-
nünket.

További információk, képek túráinkról 
a www.asze.freewb.hu oldalon találhatók.

Nyíry Zsolt 

ÁLLATORVOSI  
ÜGYELET

Június 6-7.:
Dr. Dobos László (+36) 30 925 3824

Június 13-14.:
Dr. Fodor Sándor (+36) 20 446 0938

Június 20-21.:
Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718

Június 27-28.:
Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 9566 529

APRÓHIRDETÉS

 ☐ Még mindig nem íratta át családi ese-
ményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye 
meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre 
elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval 
javítjuk, kérésének megfelelően menürend-
szerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas bo-
rítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!”  
(+36) 20 824 4687

 ☐ Aszódon állatorvosi rendelő és állat-
patika nyílt a Kondoros tér 46. szám alatt. 
(+36) 20 4460 938. www.allatorvosaszod.hu

 ☐ Aszód központjában, 25 négyzetmé-
teres alapterületű üzlet kiadó! Kossuth 
L.u.30. (+36) 20 570 2284

 ☐ Eladnám vagy elcserélném hatvani 
úti szintes családi házamat társasházira 
Aszódon. (+36) 70 254 2413
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MozaikSport

„A természet nem a vagyontárgyunk:…”
(Oscar Wilde)

Vízszintes: 1. Az idézet folytatása, első rész (zárt betű: N)  12. Buta  13. Euro 
rövidítve  14. Európai Unió  15. Ezüst vegyjele  16. Növény  18. Vármegye első 
embere  21. Futómadár  24. Kenyér darab!  25. Nitrogén  26. Jód  27. Pápa közepe!  
28. Egye!  29. Dobos Ferenc  31. Állati fekhely  33. Tisztirang  35. Morze hang  37. 
Becézett Roland  39. Határozott névelő  41. Spanyol autójel  42. Téli csapadék  
43. Amper  44. Urán vegyjele  45. Kétes!  47. Az idézet folytatása, harmadik 
rész  52. Észak  53. A Radnóti Miklós Színház színésze (György)  54. Amerikai 
Egyesült Államok  55. Légüres tér  56. Középen nyír!  57. Piros, angolul  59. Be-
cézett Natália  

Függőleges: 1. Gúla betűi, keverve  2. Butuska  3. York szélei!  4. Muszály  5. Egy-
harmad!  6. Lebeg  7. Lufi darab!  8. Szólóének  9. Tanuló vezető  10. Hatharmad!  
11. Első magyar igazságügy-miniszter (Ferenc)  17. Áram- és gázszolgáltató cég-
csoport  19. Zenei hangsor  20. Domborulat a háton  22. És, angolul  23. Patkó 
Béla  28. Mesebeli földönkívüli lény  30. Békák, angolul  31. Forma  32. Oxigén  
33. Középen hat!  34. Pincébe  36. Félti!  38. Origó  40. Becézett Zsuzsanna  42. 
Közelbe szállít  44. Nemzetközi szállítmányozó cég  46. Süket betűi, keverve  
47. Amper  48. Haj, angolul  49. New … (amerikai nagyváros)  50. Német autó-
gyártó cég  51. Harckocsi  52. Pirosodik a gyümölcs  53. Az idézet folytatása, 
második rész (zárt betű: E)  58. Eper azonos hangzói  60. Andalogni kezd!  61. 
Méter  62. Egye!  63. Nitrogén

-  fné  –  

Kedves rejtvényfejtők! Itt most a nyertesek névsora kellene, hogy megjelenjen, ám technikai okok miatt nem tudtunk a beküldők leveleihez hozzájutni. Ezért az 
áprilisi rejtvény helyes megfejtéseinek beküldői közül kisorsoltak névsorát következő számunkban közöljük, együtt a májusi szám nyerteseivel. Szíves elnézésüket 
kérem. 
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REJTVÉNY

Következő lapzárta: június 19.
Megjelenés: június 29. 

Aszód FC – Csővár SE: 0-6 (0-1) 
A Vácduka elleni idegenbeli vereséget kö-
vetően otthon próbált meg javítani a Do-
bes-csapat, sajnos a törekvés nagyon rosszul 
sült el. Már az első félidőben látszott, hogy ez 
nem a mi napunk. Ekkor azonban még csak 
egy vendég kontra talált utat az aszódi kapu-
ba, így mindenki bízott a fordításban. Azon-
ban a második félidő mind játékban, mind 
akaratban totális összeomlást hozott, így a 
vendégek örömfocit mutattak be, és végül egy 
hatost hintettek.

Fortuna Kismaros – Aszód FC 1-1 (0-1) 
Gólszerző: Tóth Barna
Az előző heti heti fiaskó utána a középcsapat-
nak számító Kismaros otthonában próbáltak 
javítani a srácok és bár a vezetést még az első 
negyedóra végén megszerezték Tóth Barna 
révén, a második játékrészben a hazaiak ki-
egyenlítettek, így  a győzelem elmaradt.

Aszód FC – Püspökhatvan SE: 5-2 (3-0) 
Gólszerző: Horváth (2) Dobes, Szabó , Fazekas
Volt törlesztenivalója a csapatnak a hazai 
publikum felé, így  kezdősípszótól kezdve 
támadóan és nagy akarattal léptek fel. Már 
a második percben vezetést szereztek Dobes 
szabadrúgása után. Innentől kezdve pedig 
nem volt kérdés ki nyeri a találkozót. A fé-
lidőre 3 gólos előnnyel mehettek pihenőre 

a fiúk. A második félidőre többen is lehető-
séget kaptak, és az elején kiharcolt 3 gólos 
előnyt megtartva 5-2-re győzött a csapat.

Galgahévíz SE – Aszód FC: 2-3 (0-2) 
Gólszerző: Miklósi, Dobes, Tóth 
Ismét nagy elánnal kezdett a csapat galga-
hévízi vendégjátéka során, és a kapujukhoz 
szegezte a hazaiakat. A fölény két gólban is 
megmutatkozott, így szünetre megnyugtató 
előnnyel mehettek pihenni a fiúk. A második 
félidő elején az előnyt növelni is sikerült, így 
a találkozó hajrája 3 gólos előnnyel indult. A 
szerényebb játékerőt képviselő hazaiak becsü-

letre méltóan küzdöttek és tetemes hátrányuk-
ból kettőt ledolgoztak, de az egyenlítésre már 
nem maradt idejük. 

Aszód FC-Bagi TC 2-2 (1-0)
Gólszerző : Kovács, Madarász
A Galga mente legnagyobb rangadója ki-
egyenlített küzdelmet hozott és bár a félidő-
ben itt volt az előny, a bagiak fordítani tudtak. 
Szerencsére csattanóként a végén mi lőttünk 
gólt, ezzel döntetlenre végződött a találkozó.

Az együttes 26 fordulót követően 48 ponttal 
a 4. helyen áll a tabellán és lapzártánk után a 
dobogó szempontjából sorsdöntő mérkőzésen 
Ikladra látogat. 

Az utolsó hazai meccs június 6-án az isaszegi 
csapat ellen lesz. Szurkoljunk minél többen! 

Hajrá Aszód!

TOVÁBB ÉL A DOBOGÓS REMÉNY
Kiegyensúlyozott hónapot tudhat maga mögött az Aszód FC. Bár a csa-
pat hazai pályán kapott egy óriási pofont, sikerült a talpra állás és a 
következő időszakot veretlenül hozta le a csapat.

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

Szombat:  8.00–12.00   
Vasárnap: 9.30–11.30

Páratlan hétvégén 
VÁROSI GYÓGYSZERTÁR  

Szabadság tér 2.
(+36) 28 500 015

Páros hétvégén 
SZENT ISTVÁN PATIKA  

Kondoros tér 49.
(+36) 28 400 552

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik – türe-
lemmel viselt betegsége után elhunyt – szeretett Felesé-
gemet, Bubán Jánosné Kőmíves Máriát utolsó útjára el-
kísérték, sírjára virágot hoztak, osztoztak gyászunkban.

Férje, testvére és a gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik édesanyámat, Rácz Já-
nosnét elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot hoztak,  
vagy más egyéb módon kifejezték együttérzésüket és 
osztoztak gyászunkban. 

Rácz Zoltán és családja

MIRŐL ÍRTUNK 25 ÉVE?
Egy éves az Aszódi Tükör! Ez szerepelt az újság 1990. májusi szá-
mának első oldalán. A cikkben Pardi Lászlóné a Szerkesztőbizottság 
nevében foglalta össze, tapasztalataikat, eredményeiket, és köszön-
te meg mindazok munkáját, akik írásaikkal, leveleikkel színesítették 
az újságot. 

Az első szabad országgyűlési választások eredményeivel is foglalkozott még a lap, azt vizs-
gálva, az egyes pártokra mennyien szavaztak Aszódon, Ikladon és Domonyban. A telepü-
lésünkön élő polgárok közül 724-en voksoltak  az MDF-re,  470-en az SZDSZ-re, 426-an a 
FIDESZ-re, 346-an pedig az MSZP-re. A Független Kisgazda, Földmunkás és Parasztpárt 
246, a Magyar Szociáldemokrata Párt 127, míg a Kereszténydemokrata Néppárt  131 szava-
zatot szerzett. A többi párt szavazatainak száma jóval száz alatt maradt. 

Folytatódott a település közellátását elemző körkép, így többek között arról kérdezték a 
polgárokat, elégedettek-e a közellátási intézmények rendjével és tisztaságával. Ezekkel a 
megkérdezettek 51 %-a nem volt megelégedve. Főleg a bevásárló kosarak tisztaságát kifo-
gásolták, de ugyanilyen kritikával illették a hűtőpultokat is.  Ugyancsak elégedetlenségüket 
fejezték ki a dolgozók magatartását illetően. 

A lap beszámolt arról is, hogy dr. Harmati Béla evangélikus püspök látogatást tett Aszó-
don. Az egyházmegye irányítója és kísérete Detre János evangélikus lelkész és Bagyin József 
tanácselnök kíséretében járt a Petőfi gimnáziumban és a Petőfi múzeumban is. Bár látogatá-
sának elsősorban a tájékozódás volt a célja, a tanácselnök úgy nyilatkozott, természetesnek 
tartja, hogy az egyházi vezető keresi a kárpótlás lehetőségét, amellyel  az állam az általa  oko-
zott anyagi és erkölcsi  károkat igyekszik megtéríteni az egyházaknak. 

R. Z.  
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ÚJ PARCELLÁZÁSÚ TELKEK ASZÓDON ELADÓK!
A Tél utca – Szentkereszt utca – Városréti út 
által határolt területen 753-tól 1236 m2-ig vá-
lasztható méretben összközműves építési tel-
kek megvásárolhatók!

AKCIÓ!
A  nettó  listaárból  10 %  kedvezményt  adunk,  
vagy  részletfizetési  kedvezményt  biztosítunk!
Több  telek  is most  nagyon  kedvező  áron  vá-
sárolható  meg!
A  részletekért   keressék  fel  a  honlapunkat!

INFORMÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS:
(+36) 30 949 6925
(+36) 30 857 4513

www.telekbroker.hu


