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Petőfi gimnázium: még kérdés, megmarad vagy csak ha- 35 éves a Városi Nyugdíjas Klub
ladékot kap a gimnáziumi képzés
JUBILEUM TÁNCCAL,

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ IS
SEGÍTSÉGET ÍGÉRT

Soron kívüli ülést tartott Aszód Város képviselő-testülete annak apropóján, hogy megjelent a kormány 120/2015-ös rendelete, amely szerint a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola 2015. július elsejével átkerült a Nemzeti Gazdasági Minisztériumhoz. Ez – mind
a szakemberek, mind az önkormányzat értelmezése szerint – nem
csupán fenntartó váltást, hanem profiltisztítást is jelent, ami a gimnáziumi képzés kifutó formában történő megszűnését eredményezheti.
A képviselő-testület a helyzet megismerését követően arról döntött,
hogy a város felülvizsgálati kérelemmel forduljon Orbán Viktor miniszterelnökhöz, kérve őt, az aszódi gimnáziumot az 1-es mellékletből a
4-es mellékletbe, vagyis a vegyes fenntartású intézmények közé sorolja át. Ebben az esetben ugyanis a gimnázium a KLIK-nél maradna, és
csupán a szakközépiskolai rész kerülne át a szakképzésért és felnőtt(Folytatás: 6. oldal.)
képzésért felelős szaktárcához.
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VIDÁMSÁGGAL
35 éves születésnapját ünnepelte
az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub. A
bensőséges ünnepre közel négyszázan érkeztek a Csengey iskola tornatermébe, ami azt mutatja, az aszódi
nyugdíjasok nemcsak a környékbeli
egyesületekkel ápolnak jó viszonyt,
hanem távolabbiakkal is. A vendégek közül a legmesszebbről a hajdúböszörményiek utaztak ide, akik a
délelőttöt a Javítóintézet megtekintésével töltötték.
(Folytatás: 8. oldal.)

Együttműködési szerződést kötött
az Újpest FC és az Aszód FC
BELGA MÓDSZER SZERINT EDZIK MAJD
AZ UTÁNPÓTLÁS KORÚ JÁTÉKOSOKAT
Úgy tűnik, hogy az MLSZ azon döntését követően, hogy több pénzhez jutnak azok az egyesületek,
akik fiatal magyar labdarúgókat játszatnak a mérkőzéseken, felértékelődik az utánpótlás nevelés.
Az Újpest FC például a honlapján keresett olyan
klubokat, akik segítségével fiatal tehetségeket térképezhetnek fel. Az Aszód FC jelentkezett a felhívásra, megtörtént az egyeztetés, és azóta Robert
Duchatelet, az Újpest FC tulajdonosa és Kovács
Tamás, az Aszód FC elnöke már meg is kötötte az
együttműködési szerződést. (Folytatás: 23. oldal.)
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2015. május 21.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
☐ A képviselő-testület elsőként – a vendégekre tekintettel – az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány beadványával foglalkozott.
Az alapítvány ebben azt jelezte, hogy Kaáli Nagy
Kálmán, a gyűjtemény alapítója Aszód Város
Önkormányzatát szeretné megjelölni az alapítói
jogok örököseként, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy a gyűjteményt fogadja el örökségként,
illetve az új Alapító Okiratban megjelölhessék a
Petőfi utca 4. szám alatti ingatlant székhelyként,
addig, amíg nem lesz végleges helye a gyűjteménynek. A képviselő-testület – tekintettel arra,
hogy jelenleg bírósági szakaszban van az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása, és az új kuratórium bejegyzése még nem történt meg – úgy
döntött, hogy az ügyre akkor tér vissza, amikor
az említett jogviszonyok rendeződtek, valamint
megbízza az AVKK-t hogy az átadás-átvétel előkészületeit tegye meg. A jogi ügyek lebonyolítását a város ügyvédje is segíteni fogja.
☐ A Napsugár Óvoda intézményi átszervezése volt a következő napirendi pont témája. Erről
részletesebben, külön cikkben olvashatnak.

☐ Az eredeti napirendi menetrendre viszszatérve a képviselő-testület elsőként a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi működéséről
készített beszámolóját fogadta el. Az ebben
található számok igencsak beszédesek: rendszeres gyermekvédelmi támogatásban tavaly
136 gyermek részesült, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 82-en. Sok diáknak okoz
gondot az étkezés és a tankönyvek beszerzése.
2014-ben 77 tanuló étkezhetett ingyenesen, 50
% kedvezményt pedig 96-an kaptak. Ingyenes
tankönyvtámogatásban 343-an részesültek.
☐ Beszámoló volt a következő napirendi
pont témája is, mivel a Support Humán Segítő
és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti
Otthona küldött írásbeli anyagot a 2014-ben
végzett munkájáról. Az önkormányzat még
2010-ben csatlakozott a szervezethez annak
érdekében, hogy az átmenetileg krízishelyzetbe került családok ellátását biztosítani tudja.
A város évi 420 ezer Ft-ot fizet a szolgáltatásért. Az alapítvány 2014-ben 19 családot, öszszesen 73 főt fogadott be és látott el.

☐ Szociális területet érintett a következő napirendi pont is: a képviselő-testület elfogadta
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hatvani
Gondozó Háza beszámolóját. Az intézmény
2012. januárja óta fogad be hajléktalanokat
nappali melegedőként, illetve éjszakai hajléktalanszállóként. Az ellátás igénybevétele
önkéntes és térítésmentes. A Gondozó Ház
az induláskor szerződés kötött Aszód Város
Önkormányzatával, amely évi 150 ezer Ft-os
támogatást biztosít, hogy a szolgáltatást aszódi
hajléktalanok is igénybe vehessék. A nyilvántartás szerint 2014-ben hat aszódi illetőségű
személy élt rendszeresen a melegedő, illetve az
éjszakai szállás lehetőségével.
☐ Elfogadta a grémium a képviselő-testületi ülések archiválásáról szóló előterjesztést.
Eszerint az aszódi polgárok ezentúl nem csupán a Galga Televízióban láthatják az aszódi
képviselő-testület üléseit, illetve más, közéleti
eseményekről készített anyagokat, hanem interneten, a GLX kft által működtetett www.
onkormanyzatitv.hu honlapon is. A szolgáltatásért városunk havi bruttó 25 ezer Ft-ot fizet.
☐ A döntéshozók voksolása alapján a város
benyújtja a gyermekétkeztetés körülményének javítására a kormány által kiírt pályázatot. A támogatás Aszód viszonylatában – a
települési önkormányzat adóerő-képessége
alapján – 85 %-os lehet. A megjelölt célok
között a konyha infrastrukturális és technológiai fejlesztésén túl akadály-és csúszásmentesítés, tetőépítés és nyílászáró csere szerepelt, ami képviselői javaslatra kiegészült
azzal, hogy az ebédlő légkondicionálóval is
lássák el.
☐ Elfogadta a képviselő-testület azt az előterjesztést, hogy Aszód belépjen a Turisztikai
Egyesület Gödöllő nevű szervezetbe, azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy az egyesület
segítségével az eddig kiaknázatlan idegenforgalmi lehetőségeivel jobban tudjon élni
Aszód. Mindez egybecseng a város 20152019. közötti időszakának gazdasági programjával. A tagság évi 189 ezer Ft-jába kerül
a városnak.
☐ Ezt követően a grémium elfogadta a lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés közt
tett intézkedésekről szóló napirendi pontot, az
egyebek című napirendi pontban pedig elfogadta azt az előterjesztést, hogy –tekintettel a
Petőfi gimnáziumban 25 éve működő francia
tagozatra- létesítsenek egy hasonló nagyságú
franciaországi kisvárossal testvérvárosi kapcsolatot. Ennek előkészítésével Urbán László
képviselőt kérték fel.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Eredetileg 11 napirendi pont várt volna a grémiumra a képviselő-testületi ülés nyílt részében. Ez két bizottsági elnök javaslata alapján
további három napirendi ponttal kibővült. A képviselő-testületi ülés
zárt részében további négy napirendi pontot kívántak megtárgyalni:
a Napsugár Óvodában, illetve az AVKK Petőfi Muzeális Gyűjtemény
tagintézményében végzett ellenőrzésről szóló jelentést, a Falujárók
úti önkormányzati lakás további hasznosításáról szóló előterjesztést,
valamint a Szent István-napi ünnepségen átadásra kerülő kitüntetésekről szóló előterjesztést.
☐ Asztalos Tamás képviselő a Petőfi Muzeális
Gyűjteményben végzett ellenőrzéssel kapcsolatos napirendi pont levételét kérte, mondván nem
tudott rá kellően felkészülni, mivel nem kapta
meg a belsőellenőrzést végző cég által készített
anyagot. Sztán István polgármester jelezte, a napirendi pont során képviselő-testületnek a Petőfi
Muzeális Gyűjteményben külső cég által végzett
ellenőrzésről készített jelentést kell megtárgyalni,
és az abban foglaltaknak megfelelő intézkedést
meghozni. A képviselő-testület a képviselő módosító indítványát 6:2 arányban elutasította, így
a napirend a zárt ülésen megtárgyalásra került.
☐ A képviselő-testületi ülés nyílt részében elsőként a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosítását fogadta el a
grémium. A legfontosabb változás, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kormányhatározatnak,
illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény ide vonatkozó módosításának köszönhetően 2015. szeptembertől jelentősen
bővül a térítésmentes étkezést igénybe vehető
gyermekek köré. Erre az állam plusz forrást biztosít az önkormányzatoknak. Ugyanakkor a képviselő-testület arról is döntött, hogy a havi étkezési
díjat a gyermek törvényes képviselőjének csekken
vagy átutalással előre kell befizetni, és a diákok
csak étkezési jegy ellenében étkezhetnek majd.
A betegség, egyéb távollét miatt fel nem használt
jegyek a következő hónapban jóváírásra kerülnek,
de csak abban az esetben, ha az étkezést a szülő
időben lemondja. Amennyiben az összeg megadott határidőre nem kerül befizetésre, a gyermek
kizárásra kerül a közétkeztetésből. Ezt a változást
azért kénytelen bevezetni az önkormányzat, mert
a Gyermekélelmezési Intézménynek jelenleg közel
kétmilliós kinnlevősége van étkezési térítésdíj hátralékból, a behajtásra tett többszöri kísérletet követően is. Az említett gyakorlatra számos városban
van már példa – pl. Gödöllőn –, és a szülők részéről
jóval nagyobb pénzügyi fegyelem tapasztalható.

ténő szerződéskötését. Eszerint a város évi 600
ezer Ft-tal támogatja a szervezetnek a közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységét. Az egyesületnek az összeggel pontosan
el kell számolnia, és jelentésben láttatni, milyen
feladatokat végeztek el az év során a városban.
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elszámolásról szóló előterjesztést. Mint ismeretes, városunk tagja volt az Aszód és térsége
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
elnevezésű projektnek. A beruházás befejeződött és megtörtént az elszámolás. Időközben
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezdeményezte a Támogatási szerződésben rögzített
támogatási arány utólagos, 95 %-ra történő
módosítását, ami egy kedvező kormányzati
döntést követően azt eredményezte, hogy városunk számlájára 27 millió Ft-ot visszautaltak. Az összegből a képviselő-testület 17 millió
Ft-ot a felhalmozási tartalékba helyezett, utas
váró pavilonok felújítására, építésére 3 millió,
csapadékvíz elvezetési, járdaépítési feladatokra 4 millió, a megvásárolt traktor kiegészítő
berendezéseire 2,8 millió Ft-ot biztosított, a
város nemzetközi kapcsolatokra szánt keretét
pedig 405 ezer Ft-tal egészítette ki.

☐ Elfogadta a képviselő-testület a II. félévi
munkatervről szóló előterjesztést. A korábbi
évekhez képest változás, hogy a közmeghallgatásra nem novemberben, hanem már szeptemberben sor kerül, ráadásul nem egy, hanem két
helyszínen is. Az új helyszín a Falujárók úti
lakótelep lesz.

☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aszód külterület 028/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelemről
szóló előterjesztést. A szóban forgó területen egy
helybeli vállalkozó hagyományőrző látványtanyát
kíván megvalósítani, ahol őshonos állatokat tartana, illetve vegyszerhasználat nélküli növényeket
termesztene. Ahhoz azonban, hogy az üzlet létrejöhessen, fel kell venni a kapcsolatot az összes
szakhatósággal, és rendezni az érintett ingatlan
nyilvántartási adatait. Ezt követően – amennyiben
szükséges- módosítani a Helyi Építési Szabályzatot, illetve adott esetben az ingatlan üzleti vagyoni
körből a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körbe történő átsorolás is szükségessé válhat.

☐ Örömmel vette a képviselő-testület a
Galga-Menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető Társulással kapcsolatos

☐ Elfogadta a képviselő-testület – az ott lakók
által korábban kérelmezett – Szentkereszt utca
burkolásáról szóló előterjesztést. Ennek értelmé-

☐ Egyetértett a képviselő-testület a helyi önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására való pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztésével. A témáról részletesen,
külön cikkben olvashatnak.

☐ Támogatta a képviselő-testület az önkormányzatnak a Galga Polgárőr Egyesülettel tör-
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ben mintegy 270 méter hosszan készülne aszfaltszőnyeg a város e célra rendelkezésére álló 10
millió Ft-os keretéből. Az utca burkolására már
2004-ben elkészültek a tervek, ám az építési engedély már hatályát vesztette. Az eltelt 10 év során
változott az utca környezete, és a vonatkozó jogi
szabályok is változtak, vagyis új dokumentáció
készítésére van szükség. Ezt követően lesz lehetséges a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására. A határozati javaslat ennek lebonyolítására
adott jogosítványt a polgármesternek. A Városfejlesztési Bizottság javaslatot tett arra is, hogy a
Városüzemeltetés és a Műszaki Osztály készítsen
egy táblázatot a még burkolatlan utcákról, hogy a
bizottság ütemtervet tudjon felállítani.
☐ Elfogadta a képviselő-testület a Szabadság
tér felújításáról szóló előterjesztést. Az önkormányzat Gazdasági Programjában a Szabadság
tér felújítása és korszerűsítése több éven áthúzódó fejlesztésként szerepel. Az idei esztendőben
3 millió Ft került betervezésre. Arról, hogy az
összegből idén mit újítsanak fel, a képviselő-testület az augusztus 27-i ülésén dönt.
☐ A Környezeti és Energiahatékonysági Program két pályázatán is igyekszik pénzt nyerni
Aszód Város Önkormányzata. Ezeket várhatóan
szeptemberben hirdetik meg. Az Egészségügyi intézmények épületenergetikai fejlesztései megúju-

ló energiaforrások hasznosításának lehetőségével
című pályázatával a Szakorvosi Rendelőintézet
felújítását, az Önkormányzati tulajdonú közintézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrások hasznosításának lehetőségével a
Közép-magyarországi régióban című pályázatával pedig a volt tiszti Klub épületének felújítását
igyekszik megoldani az önkormányzat. Ahhoz,
hogy ezeken eséllyel részt tudjon venni a város, a
szükséges dokumentációk rendelkezésre állására van szükség. Éppen ezért a képviselő-testület
megbízta a polgármestert, hogy a szükséges tervdokumentációk elkészítéséhez ajánlatokat kérjen
be, illetve az ajánlatok kiértékelését elkészítesse, és
a következő képviselő-testületi ülésre ezeket terjessze be a döntéshozók elé.

a kérelmet, azzal a kiegészítéssel, hogy az épületen belül végzett átalakítási és felújítási munkák nem írhatók le a bérleti díjból.

☐ Elfogadták a képviselők a Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítására tett előterjesztést. A módosításra azért volt szükség,
mert a csökkenő gyermeklétszám miatt a képviselő-testület az előző ülésén egy óvodai csoport megszüntetéséről határozott.

☐ Az Aranykapu Bölcsőde szomszédságában
lakók a Városfejlesztési Bizottsághoz fordultak
azzal a kéréssel, hogy előbb a bizottság, majd a
képviselő-testület tárgyalja meg a bölcsőde előtti
útszakasz zsákutcává történő visszaalakításának
lehetőségét, mivel a megnövekedett forgalom
miatt nem tartják biztonságosnak. Korábban
ezt fémoszlopok biztosították, ám azt a grémium biztonsági okokból – hogy a mentő, tűzoltóautó meg tudja közelíteni az adott területet
– nemrégiben kivetette. Hosszas vitát követően
az a javaslat született, hogy a Városüzemeltetési
és Műszaki Osztály vizsgálja meg, hogyan lehet
biztonságosabbá tenni a gyalogosközlekedést, és
ennek ismeretében tárgyalják újra az ügyet a következő soros képviselő-testületi ülésen.

☐ Kérelemmel fordult a Kossuth Lajos utca
11. szám alatti nem lakás célú önkormányzati
ingatlan bérlője a képviselő-testület felé. Négy
havi bérleti díj elengedését kérte, cserébe pedig
az épület homlokzatának önköltségen történő
felújítását kínálta fel. A grémium méltányolta

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

☐ Kérelemmel fordult a Kossuth Lajos utca
78-80. számú ingatlan lakóközössége a képviselő-testülethez, hogy a bejárat és az épület
között szakaszra oldja meg a világítást. A Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, az önkormányzat szereltessen fel a mozgásérzékelős
lámpákat de az üzemeltetési költségük a lakóközösséget terhelje. Hosszas beszélgetést követően a képviselő-testület egyetértett a javaslattal, azzal a kikötéssel, hogy az alpolgármester
és a Városfejlesztési Bizottság elnöke egyeztessen a lakókkal, elfogadják-e ezt a megoldást.

☐ A képviselő-testület ezt követően jelentést
hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt tett intézkedésekről, majd
az egyebek napirendi pont következett. Ezt követően a zárt ülésre került sor.

flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat

• Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
• Hőszigetelési rendszer
• Dulux, Supralux színes beltéri festék
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Átszervezés a Napsugár Óvodában

FÉLŐ, HOGY MÉG KEVESEBB
GYERMEK LESZ
A képviselő-testület döntése értelmében egy óvodai csoport megszűnik
a Napsugár Óvoda Falujárók útjai Szivárvány Tagóvodájában. Ennek oka,
hogy jelenleg túl kevés az óvodás korú gyermek. A leépítés két óvodapedagógust és egy dajkát érint.
Az április óvodai beiratkozás során 66 főt
írattak be óvodába, így 2015. szeptemberében
várhatóan 209 gyermek kezdi meg Aszódon
a nevelési évet. Közülük 143-an a Napsugár
Óvodába, míg 66-an a Szivárvány Tagóvodába
járnak majd. Főleg az utóbbi tagintézményben
csökkent le annyira a létszám, hogy a képviselő-testület csoportösszevonás és létszámleépítés mellett volt kénytelen dönteni.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény az óvodai csoportlétszám minimumát 13, maximumát
25, átlagát 20 főben határozta meg. A Szivárvány
Tagóvoda 66 fős létszámát tekintve kiszámítható, hogy itt az átlaglétszám 5 csoport esetén 13,2
fő. Amennyiben valamelyik család időközben
meggondolná magát, és mégsem Aszódra járatná gyermekét, már a minimumszint alá csökkenne a létszám. Sajnos egyre inkább erősödni
látszik az a tendencia, hogy az a szülő, aki nem
helyben, hanem valamelyik közeli településen
dolgozik, inkább a munkahelyéhez közeli óvodába adja be gyermekét, mondván, így magával
tudja vinni, a munkaidő végeztével pedig hozni.
Ráadásul, ha a csemetéje napközben megbetegszik, hamarabb odaér hozzá.
A beiratkozást követően 31 fős eltérés mutatkozott a beíratott gyermekek listája és a népességi
adatok között. Ilyen esetben az önkormányzat
jegyzője írásban megkeresi a szülőt, és kéri
annak igazolását, hogy a gyermek valamelyik
óvodába beíratásra került-e törvényi előírásnak
megfelelően. Ez most is megtörtént, amelynek
eredményeként további 3 gyermeket írattak be
az érintett családok, a többiek esetében az derült
ki, hogy életvitel szerűen nem a városban laknak,
vagy más településre íratták be a gyermeküket.
A gyermeklétszám kedvezőtlenül alakulása
már a 2014/15-ös nevelési év előtt is megmutatkozott. A képviselő-testület akkor úgy határozott, hogy - noha az állami finanszírozás akkor
is csak 10 csoportra volt elegendő – meghagyja a
11 csoportot, és a hiányzó összeget a város költségvetéséből, az adófizetők pénzéből biztosítja. A
döntésben akkor nyilván az is szerepet játszott,
hogy a Szivárvány Tagóvodában korábban megvalósított csoportszoba bővítés pályázatának
fenntartásra vonatkozó előírása még nem járt le.

A napirendi pont tárgyalása során kiderült,
a létszám a tavalyihoz képest tovább csökkent,
és a következő esztendők sem kecsegtetnek
pozitív változással, így előfordulhat, hogy jövőre újabb csoportösszevonásra kerül sor. Jól
mutatja a probléma súlyosságát, hogy az idei
baba –mama köszöntőt megelőző felmérés azt
láttatta, idén kevesebb gyermek született a tavalyi év azonos időszakát tekintve.
A képviselő-testület elé két változat került:
az A változat egy csoport megszüntetését javasolta, a B verzió pedig azt fogalmazta meg,
hogy az önkormányzat továbbra is 11 csoportot
működtessen, és a hiányzó forrást továbbra is
saját bevételből biztosítsa. Elhangzott olyan vélemény is, hogy már a 10 csoport fenntartása is
áldozatot kíván a várostól, mivel a gyermek lét-
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szám alapján a 9 csoport indítása esetén is megfelelne az önkormányzat a törvényi előírásnak.
A képviselők végül az A változatot fogadták
el. Ugyanakkor azt a kérést is megfogalmazták az intézményvezető felé, hogy az óvodák
adottságait kihasználva tegye még vonzóbbá
az intézményt, mert csak így nőhet meg az esélye annak, hogy más településekről is ide hozzák a gyermekeket, és jövőben nem kell újabb
csoportot megszüntetni.
R. Z.
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Petőfi Gimnázium: még kérdés, megmarad vagy csak
haladékot kap a gimnáziumi képzés

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ IS
SEGÍTSÉGET ÍGÉRT

Az ülésen elsőként Sztán István polgármester felolvasta a már megfogalmazott levelet,
amely tartalma megismerteti a városban folyó
gimnáziumi képzés történetét, annak értékeit
és eredményeit, kiemelve néhány kimagasló
személyiséget – pl. Sára Sándor, Huszárik Zoltán, Mukk József -, akik ebben az iskolában
szereztek érettségit. Elismerően szól a levél a
levél a minap a 25. születésnapját ünneplő két
tanítási nyelvű francia tagozatról, amelyet az
ülésen szintén részt vevő Frajna Miklós korábbi iskolaigazgató alapított, és amely a negyedszázados működése alatt több, mint 500 felsőfokú francia nyelvvizsgával rendelkező diákot
bocsátott ki szárnyai alól.
A 2015/16 –os tanévre a gimnázium két tanítási nyelvű francia tagozatra, emelt szintű
német és angol, valamint általános tantervű
képzésre vett fel diákokat. A szakközépiskolában informatikus és gépészeti képzés folyik.
Jelenleg többen tanulnak a gimnáziumban,
mint a szakközépiskolai részben.
A levél mindezen értékekre és helyzetre hivatkozva kéri Orbán Viktor miniszterelnök
urat az aszódi gimnázium és gépészeti szakközépiskola 4-es számú melléletbe történő
átsorolását, mivel az garantálná a gimnáziumi
képzés meghagyását.
A levél tartalmának megismerését követően
képviselői kérdések, hozzászólások következtek. Koncz István, a Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke azt kérdezte az ülésen részt
vevő Csobán Attilától, a gimnáziumigazgató-

jától, a döntés előtt kikérték-e a tantestület és
a vezetőség véleményét. A kérdésre válaszolva
Csobán Attila elmondta, hogy április 16-án a
Nemzetgazdasági Minisztériumban a budapesti és a Pest megyei, szakképzéssel foglalkozó iskolák számára egy, három államtitkár
– Czomba Sándor, Czunyiné Bertalan Judit
és Tállai András – által tartott tájékoztatóra
került sor, amit az érintett 15 iskola igazgatójának személyes meghallgatása követett.
Itt az államtitkárok az adott tanintézmény
infrastrukturális adottságaira voltak kíváncsiak, illetve elmondták érveiket. Czunyiné
Bertalan Judit a beszélgetés során úgy vélekedett, mivel Aszódon működik egy másik,
tiszta profi lú középiskola, az el tudja látni a
környék diákjainak gimnáziumban történő
képzését, így nincs feltétlenül szükség az
állami fenntartású iskolában gimnáziumi
oktatásra.
A 120/2015 –ös kormányrendeletben egyébként nincs konkrétan leírva, mi lesz az I-es
mellékletben szereplő, vegyes profilú iskolákban folyó gimnáziumi képzéssel. Talán ezért
mondta az ülésen szintén részt vevő Vécsey
László országgyűlési képviselő azt, hogy nem
érti, ez ügyben mi a kérdés. Szerinte egyértelmű, hogy a Petőfi gimnázium esetében
nincs szó a képzés megszüntetéséről, emiatt
fölösleges volt rendkívüli képviselő-testületi
ülést összehívni, elég lett volna érdeklődni az
államtitkárságnál, vagy a ceglédi tankerületi
igazgatónál. Asztalos Tamás képviselő későbbi
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hozzászólásából viszont az derült ki, hogy éppen a fideszes önkormányzati képviselők kezdeményezték a soron kívüli ülést, tekintettel a
téma súlyosságára.
Vécsey László szerint minden döntéshozó
tisztában van az aszódi középiskolai oktatás hagyományaival, értékeivel és birtokában van a szükséges információknak. Arról
is beszélt, hogy a döntés értelmében – bár a
középiskola az NGM fenntartásába kerül,
a végleges döntés, illetve a pontos részletek
2016. június 30-ig születnek meg. A honatya
úgy fogalmazott, azért sem érti az önkormányzat képviselő-testületének aggodalmát,
mert a városnak sem fenntartóként, sem működtetőként nincs köze az intézményhez, így
a fenntartóváltás semmilyen változást nem
okoz. Ugyanakkor elismerte, a gimnázium
megmaradása a térség, a Galga mente közös
érdeke. Ennek eléréséhez van még egy esztendő, ezt az időt kell kihasználni.
Sztán István polgármester az elhangzottakra
reagálva kiemelte, nem a rendelet ellen szól a
levél, csupán egy felülvizsgálati kérelemről van
szó, amelyben a gimnáziumi képzés megmaradása mellett érvelnek.
Fodor László, a ceglédi tankerület igazgatója hozzászólásában az országgyűlési képviselő véleményével értett egyet, szerinte az ügy
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nyugvóponton van. Ők 2014 szeptembere
óta konzekvensen azt kérték-kérik a szaktárcától, az aszódi állami középiskolában mind
a két típusú képzés maradjon meg, akár
kettős fenntartásban, akár külön-külön.
Szerinte Czunyiné államtitkár asszony sem
konkrétumokat fogalmazott meg az aszódi
gimnáziumi képzés megszűnését illetően,
bár ezt Csobán Attila igazgató egy későbbi
hozzászólásában cáfolta. Az önkormányzat
által írt levélnek kifejezetten örült, mert szerinte ez csak az általuk megfogalmazott helyzetjelentést erősíti. A kormány most megjelent rendeletét pedig úgy értékelte, az egy év
során sok minden változhat, így az átsorolás
is megtörténhet. Az ismét szót kérő Csobán
Attila ugyanakkor továbbra is kifejezte aggodalmát, mondván, az 1-es mellékletben
szereplő iskolák esetében nincs szó egy év türelmi időről. Erre a tankerületi igazgató úgy
reflektált, a rendelet módosítható, amelynek
megtörténtét az időközben megszületett vélemények, levelek, kérelmek összecsengő tartalma csak gyorsíthat és erősíthet.
A hozzászólásokból mindenképpen az
volt leszűrhető, a jelenlévők örültek a testületi ülés összehívásának, és a téma kibeszélésének. Frajna Miklós egykori igazgató, a
francia két tannyelvű tagozat elindítója úgy
fogalmazott, félelemmel érkezett az ülésre,
de most már bizakodik a folytatást illetően. Bán Mihályné, a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Öregdiák Egyesület elnöke arról
beszélt, hogy mint egy korábbi szakképzési
intézmény vezetője egyetért azzal, hogy a
szakképzés megújítására, jól képzett szakemberekre nagy szükség van. Ugyanakkor
olyan gimnáziumokból kikerülő fiatal munkaerőre is igény mutatkozik, akik kimagasló
nyelvtudással, egyéb ismeretekkel képesek
támogatni az eredményes termelést. Mindezek figyelembe vételével kérte az országgyűlési képviselőt, lobbizzon az aszódi gimnázium megmaradásáért.
Vécsey László mintegy zárszóként ezt megígérte, és köszönte mindenki hozzászólását.
Sztán István polgármester úgy fogalmazott,
számára az derült ki a képviselő-testületi ülés
során, minden jelenlévőnek az a célja, hogy az
állami gimnáziumban megmaradjon a gimnáziumi képzés. Ezért kell dolgoznia mindenkinek, aki tud tenni ezért.
A képviselő-testület egyetértett az Orbán
Viktor miniszterelnöknek címzett levél tartalmával, és megszavazta a levél elküldését.
Lapunk megjelenéséig nem érkezett válasz a
levélre.
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Az egyház még indoklást sem kapott az elutasítás okára

A KLIK-NÉL MARAD AZ IKLADI ISKOLA
Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház
az ikladi általános iskola átadását kérte az ikladi evangélikus gyülekezet
és az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium megkeresését
követően. Az átvételről az ikladi és domonyi szülők véleményét is kikérték, akiknek 57 %-a (Ikladon a szülők 80 %-a) azzal értett egyet, hogy
az ikladi általános iskola az aszódi Evangélikus Gimnázium tagintézménye
legyen.
Mindezek mellett – nem hivatalos információink szerint – minden magasabb szinten az átvétel támogatásáról biztosították az egyházat.
Ehhez képest a Magyarországi Evangélikus
Egyház nemrégiben a KLIK elnökétől, Hanesz
Józseftől kapott levelet, amelyben közlik, hogy
az ikladi iskola a KLIK fenntartásában marad.
Az értesítést követően Gáncs Péter evangélikus püspök dr. Balog Zoltántól, az Emberi
Erőforrás Minisztériuma vezetőjétől kért indoklást a döntéssel kapcsolatban, ám válasz
lapzártánkig sem érkezett.
Dr. Roncz Béla, az evangélikus gimnázium igazgatója nem titkolta, nem erre számított.
Ugyanakkor jelezte, megkezdi az előkészületeket annak érdekében, hogy 2016 szeptemberétől a
Magyarországi Evangélikus Egyház a gimnázium tagintézményeként általános iskolát indítson
Aszódon.
R. Z.

TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 24.
Aszód Fesztivál augusztus 21–
23. között kerül megrendezésre.
A rendezvény zárása naponta:
augusztus 21-én
23:30 órakor
augusztus 22-én
24:00 órakor
augusztus 23-án
24:00 órakor
Kérem türelmüket és megértésüket!
A programok a Facebook-on, Aszód Város
honlapján és plakátokon lesznek olvashatók.
Szeretettel várjuk Önöket!
A Szent István-napi ünnepségünk augusztus 20-án 10:00 órakor kezdődik a Szent István parkban, melyre nagy tisztelettel hívom
és várom Önöket! Ünnepeljünk együtt!
Üdvözlettel:
Sztán István polgármester

R. Z.
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Évforduló

35 éves a Városi Nyugdíjas Klub

JUBILEUM TÁNCCAL, VIDÁMSÁGGAL
35 éves születésnapját ünnepelte az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub. A bensőséges ünnepre közel négyszázan érkeztek a Csengey iskola tornatermébe, ami azt mutatja, az aszódi nyugdíjasok nemcsak a környékbeli egyesületekkel ápolnak jó viszonyt, hanem távolabbiakkal is. A vendégek közül
a legmesszebbről a hajdúböszörményiek utaztak ide, akik a délelőttöt a
Javítóintézet megtekintésével töltötték.
(Folytatás az 1. oldalról)
Az eseményt megtisztelte Sztán István polgármester, a város képviselő-testületének
több tagja, néhány környékbeli polgármester,
Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezetője, Lőrincz Csaba evangélikus lelkész, valamint Bodnár Gábor, a Pest megyei
Nyugdíjas Szövetség elnöke.
A rendezvény nemzeti Himnuszunk meghallgatásával kezdődött, majd elsőként Sztán
István köszöntötte a szépkorúakat. Beszédében kiemelte, az öregedés élettanával foglalkozó tudósok ma már nem azt kutatják,
hogyan lehet meghosszabbítani az emberi
életet, hanem azzal, hogy a megadatott évek
megfelelő életminőségben, egészségben és
aktívan telhessenek.
Az Aszódi Városi Nyugdíjasklub is ennek
érdekében működik. Takács Lajosné, a klub
jelenlegi vezetője lapunknak elmondta, az a
legfontosabb, hogy az, aki nyugdíjba ment,
ne hagyja magát otthon besavanyodni.
Az ember életének erre a korszakára is igaz
a megállapítás, az ember társas lény. A korábbi munkahely pezsgését pótolni kell, közösségre lelni, ahol új élményekhez juthat,
barátokra, jó ismerősökre lelhet. Hogy ez
mennyire igaz az aszódiak esetében, arról
a vendégek is meggyőződhettek: egyrészt a

falakon látható tablókról, ahol a vendéglátók sok-sok kirándulásán, fellépésén készült
képek tanúskodtak erről, másrészt az elnök
asszony a beszédében megismertette a vendégekkel, egy-egy év során milyen gazdag
programokat kínálnak a tagjaiknak.

A rendezvénynek több megható pillanata
volt. A résztvevők egy perces felállással tisztelegtek az elhunyt tagok emléke előtt. Értük
is imádkozott Lőrincz Csaba lelkész, aki Isten áldását kérte a rendezvényre és a tagokra.
Szép gesztus volt az is, hogy a jelenlegi vezetés
emléklapokkal és virágokkal köszöntötte az
egykori alapító tagokat.
A finom ebédet követően a vidámságé lett
a főszerep. Előbb a nyugdíjas egyesületek

mutatták be egymásnak a produkcióikat,
majd igazi mulatság következett, a vendégek és vendéglátók este 9 óráig ropták a
táncot.
R.Z.

MEGKERÜLT A PÉNZTÁRCA
Május 16-án a Városi piacon Lapu Ferenc
a Városi Nyugdíjas Klub tagja talált egy
pénztárcát, melyet haladéktalanul átadott
a gondnokságon. A pénztárcát átnézve iratok, igazolványok, bankkártya és nem kevés pénz volt benne, valamint a tulajdonos
által gondosan beleragasztott kis címke „az
Ön telefonszáma” felirattal. Azonnal felhívtuk, aki nem sokkal később meg is jelent
örömkönnyeket hullatva. Kisnyugdíjas háziasszony, akinek mindene a pénztárcában
volt, átnézte, hiánytalanul átvehette.
Köszönettel tartozunk Lapu Ferencnek,
a becsületes megtalálónak.
A pénztárca tulajdonosa
és a piac gondnokai
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FELKÉRÉS? FELHÍVÁS?
TALÁN MIND A KETTŐ!
A következő sorokat a Tükör újság olvasóinak írom. Abban a reményben,
hogy miután elolvassák írásomat, megfontolják és elgondolkodnak rajta,
bölcs döntést hozva! Az idős emberek napközijéről szeretnék rövid öszszefoglalót, ismertetőt írni.
Egy pályázat megnyerésének köszönhetően Aszódon nagyon szépen felújított napközit kaptak az idős emberek. Nem is egyet,
de kettőt! Az egyik napközi a régi felújított
bölcsödében kapott helyet, a Gondozási
központban, míg a másik napközi a lakótelepen működik. Mindkettőben tágas társalgó,
ebédlő, sőt pihenő szoba is van, ahol két heverő várja a pihenni vágyó embereket. Az ide
járó nyugdíjasok sokféle kikapcsolódási
lehetőségre lelhetnek. Olvashatnak, zenét
hallgathatnak, (van lemezjátszó lemezekkel) nézhetik a TV-műsorait vagy DVD-én
lejátszott fi lmeket, mert a napközinek vannak DVD-re vett fi lmjei is. De ha játszani
szeretnének, arra is van lehetőség. Többféle
társasjáték közül választhatnak, sakkozni,
kártyázni is lehet. Sok féle módon kikapcsolódhatnak egy rövid időre a mindennapi
gondokból. Tudnék mesélni az ünnepekről,
a farsangi-mulatságokról, a névnapi-születésnapi köszöntésekről, de túl hosszú mese
lenne egy rövid összefoglalóhoz. Viszont készültek videó felvételek és fényképek. El kell
jönni és meg kell nézni!

Aszódon várja Önöket az

IDŐSEK KLUBJA
Ahol lehetőség nyílik:
• közösségi együttlétre,
• programokon való részvételre,
• pihenésre,
• személyi tisztálkodásra,
• személyes ruházat tisztítására,
• napi háromszori étkezésre.
Az idősek nappali ellátásának térítési díja
étkezések nélkül napi maximum 60 Forintig terjedhet jövedelemtől függően.
Amennyiben napi háromszori étkezést
is igényel, annak a díja szintén jövedelemtől függő, de legfeljebb 550 forint naponta.

Én már több mint tíz éve vagyok tag, és nagyon szeretek ide járni! Jól érzem magam itt!
Családban élek és nagyon szeretem őket! De
nem szeretnék semmilyen módon a terhükre
lenni! Külön háztartást vezetünk közös megegyezéssel, így nem lehetnek köztünk félreértések. Nekem a napközi nagyon megfelel,
mert mindennap frisset és mindennap mást
kapunk ebédre, és még mosogatni sem kell.
De félre a tréfával, amennyibe nekem az ebéd
kerül, annyi pénzért otthon nem tudnék
mindennap frisset főzni, mert a hozzávalók
többe kerülnek. Ráadásul nem csak ebédet,
de tízórait és uzsonnát is kapunk. Minden
egyedülálló vagy családban élő, de magára
főző idős embernek ajánlom, jöjjön el, nézze
meg, esetleg próbálja meg pár napig, hogyan
érezné magát itt! Ne hallgassanak senkire, aki
megvetően, megbotránkozva beszél az idős
emberek napközijéről-otthonáról! Ez majdnem olyan, mint a gyermekeknek az óvoda,
vagy a napközi. Csak nekik muszáj menni,
míg a felnőttek választhatnak.
Úgy gondolom, minden ember, legyen
idős, fiatal vagy gyermek, akkor érzi jól ma-

NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől péntekig: 8–16-ig
A jelentkezőket az alábbi településekről várjuk:
• Aszód
• Verseg
• Kartal
• Iklad
• Domony
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeinken
lehet:
Aszód,Petőfi S. u. 13.
Telefon: (+36) 28 400 103
Aszód Falujárók útja 5.
Telefon: (+36) 30 816 0445
Várjuk sok szeretettel!
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gát a legjobban, ha a saját korosztályával
tölti el, a legtöbb időt. Aki rosszat mond az
idős embereket-embereknek segítő intézményekről, (bocsánatot kérek) az buta ember és
nem tudja, miről beszél! Bárki, aki szeretne a
napközibe járni, az tegye meg! Ne szégyenkezzen miatta, mert nincs miért szégyenkeznie! Inkább legyenek hálásak és köszönjék
meg, hogy van olyan hely, ahol meghallgatják őket, s mindent elkövetnek azért, hogy
segítsenek! Én a magam és többiek nevében
szeretnék köszönetet mondani mindazért
a sok figyelemért, türelemért, kedvességért,
segítségért és legfőképpen a szeretetükért,
törődésükért,amit a napköziben kapunk, az
itt dolgozó gondozóktól, az irodában dolgozóktól, és Vezetőnőtől! KÖSZÖNÖM!
Egészséges közösség az emberek, egymás
iránt érzett szeretetétől és gondoskodásától
forr össze!
Ez a két érzés, maradjon meg örömmel a Ti
szívetekben, Lelketekben, örökre!
Utóirat: a Napközinek szép fürdőszobája is
van, automata mosógéppel, amit minden ide
járó nyugdíjas igénybe vehet. Aki pedig nehezen jár, azt a kisbusszal is el tudják hozni a
napközibe.
Az Aszódi Tükörben olvastam, hogy az aszódi Szabadidősport Egyesület új tagokra vár.
Az aszódi idős emberek napközije is új tagokra vár! Nagyon szépen kérem Önöket, jöjjenek!

Tisztelettel:
Komáromi Istvánné

APRÓHIRDETÉS
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, mielőtt szalagra rögzített emlékei
örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra
is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a
múlt jelen legyen!” (+36) 20 824 4687
☐ Aszódon állatorvosi rendelő és állatpatika nyílt a Kondoros tér 46. szám alatt.
(+36) 20 446 0938. www.allatorvosaszod.hu
☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez közel, két szobás, felújításra szoruló
családi ház telekáron eladó. Víz, villany
bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna
hálózatra is rá van kötve. (+36) 28 401 499.
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Fejlesztések

Akadálymentesítés, kátyúzás és parkolóbővítés

LEVENDULASZÜRET A
SZENT ISTVÁN TÉREN

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK IDÉN
Kétmillió Ft-ot fordít idén a város az önkormányzati utakon keletkezett
gödrök kijavítására, egymillió Ft-ot pedig a gyalogátkelőhelyek akadálymentesítésére.
Utóbbira az időközben megváltozott jogszabályok miatt van szükség, amely nemcsak azt írja
elő, hogy a babakocsik, tolókocsik számára könynyebbé kell tenni a gyalogátkelőhelyen való közlekedést, hanem azt is, hogy az útszegélykőnek 2
cm-re ki kell emelkednie, hogy a vakok és gyengén
látók is észlelni tudják, hol az úttest széle. Sztán
István polgármester elmondta, utóbbi összeg első
körben a gyalogátkelőhelyek 80 %-ának akadálymentesítésére elegendő. Amennyiben a város talál
keretet a folytatásra, úgy ősszel minden gyalogátkelőhelynél elvégzik a szükséges munkákat.

Bár nem a város beruházása, de az autósok
minden bizonnyal örülnek annak, hogy a
Kondoros téri élelmiszer áruház előtt megújul,
illetve néhány gépkocsi beállóval bővül a parkoló. Az élelmiszerlánc tulajdonosa és a város
megegyezése értelmében az önkormányzat
átenged néhány négyzetméternyi területet,
cserébe az üzletlánc új aszfaltszőnyeggel borítja a vállalta a parkolót, illetve megépíti az új
parkolóhelyeket.
R. Z.

Falujárók úti lakótelep: megindult a fejlesztés

ÚJ JÁTSZÓTÉR, PIHENŐPARK,
ÉS MEGOLDÓDÓ VÍZELVEZETÉS
Lapunk nyomdába kerülése előtt került átadásra a Falujárók úti lakótelepen az a játszótér, ami a korábbi játszótér helyén, az 5/4 -es épület
mögött épült meg.
A kellemes, árnyas rész régebben is kedvelt helye
volt a gyerekeknek, ám vandál elemek szétverték
az itt található játékokat, csak néhány maradt
meg belőlük, ám ezek sem feleltek meg az európai uniós szabványoknak. A képviselő-testület
tavaly döntött arról, hogy ismét játszóteret létesít itt. A kizárólag saját erőből készült beruházás
5 millió Ft-ba került, de az az öröm, ami a gyerekek arcán látszott, amikor végre birtokba vehették az új eszközöket, nos az megfizethetetlen.
Nem ez az egyedüli fejlesztés a lakótelepen,
ugyanis a Gesztenyesoron a napokban meg-

kezdődik a vízelvezetést biztosító beruházás.
Erre 3 millió Ft-ot szánt az önkormányzat.
Ugyancsak a júliusi hónap munkái lesznek
a lakótelep új pihenőparkjának kialakítása.
A beruházások megvalósulásával élhetőbb
lesz ez a városrész is, ráadásul úgy tűnik, a
városvezetés a korábbiaknál fokozottabban
figyel az itt élőkre: szeptemberben ugyanis két
közmeghallgatásra kerül sor, és az egyik helyszín a Falujárók úti lakótelep lesz.

Idén nem kellett Tihanyba utaznia
annak, aki levendulát kívánt szüretelni. Megtehette ezt városunkban a Szent István téren is, ahol
sok-sok virág ringatózott, várva,
hogy dolgos kezek leszüreteljék.
Tavaly ezt még a város kertésze,
Pestiné Nagy Orsolya egymaga
tette meg, idén viszont Sztán István polgármester kezdeményezésére nyílt szüret került meghirdetésre. A város első embere nem
titkolta, a tihanyi példát látva jutott eszébe, hogy ezt a szokást
Aszódon is meghonosítsa.
Az eseményre mintegy harmincan érkeztek. A közönség előbb a Hajdú Zsuzsanna
vezette aszódi néptánccsoport műsorát
nézhette meg, amelyben stílszerűen a növénnyel kapcsolatos dalok is szerepeltek,
majd Pestiné Nagy Orsolya kertész ismertette meg a jelenlévőkkel a levendula Magyarországra kerülésének történetét, illetve
a növény jellemzőit.
Miért kedveljük a levendulát? Elsősorban
az illatáért, amely kellemes, nyugtató hatású. A gyógyászat számára is nagyon fontos
növényről van szó. A belőle nyert illóolaj
használata számos betegség esetén enyhíti a
tüneteket, emellett immunerősítő hatása is
van. Talán kevesen tudják, de egy-egy cseppet a párnánkra csöppentve nyugodt alvásra
számíthatunk. A szépségipar szintén szívesen alkalmazza, eredményesen használható
például pattanások kezelésére, fürdővízbe
csepegtetve pedig bársonyosítja a bőrt.
Az esemény résztvevői pedig még egy
dologról meggyőződhettek: kitűnő üdítő
ital készíthető belőle. Ezt maga a város első
embere bizonyította be, aki saját készítésű
levendulaszörppel kedveskedett a kíváncsiskodóknak, sőt a receptjét is elárulta. (A
szüretről készített videó az Új Aszódi Tükör
Facebook oldalon megtekinthető, és a recept
is megismerhető – a szerk. megjegyzése.)
Aki pedig ezt olvasva kapott kedvet a levendula begyűjtéséhez, az szeptemberben
még szüretelhet. A levendula ugyanis viszszavágva még egyszer hoz virágot, igaz,
ekkor már kisebb mennyiségben. Az újabb
szüret szeptember közepén várható.
R. Z.

R.Z.
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Márton Ildikó, a Petőfi gimnázium magyar–francia szakos tanára
vehette át a Koren-díjat

PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG

A DÍJAZOTT
MÉLTATÁSA

Május 28-án a Művelődés Ház kamaratermében tartották a város pedagógusnapi ünnepségét, melynek keretében a Koren-díj átadására is
sor került. A megjelent ünnepeltek elsőként Papp Gyöngyi színész zenész-verses összeállításának tapsolhattak (Közreműködött Bertók László zongorán és Németh László dobon), majd Sztán István polgármester
köszönte meg a ”lélek csiszolóinak” az egész embert kívánó munkájukat.

Márton Ildikó (magyar-francia
szakos középiskolai tanár; diploma: Babes -Bolyai Egyetem, Kolozsvár, 1981) 34 éve értékes
és eredményekben igen gazdag
pedagógus pályát jár be.

Mint mondta, elismeri, különösen nehéz lehet úgy végezni a tengernyi türelmet igénylő oktató-nevelő munkát, hogy naponta ezernyi gondot kell megoldaniuk, ráadásul úgy, hogy mindebből a rájuk bízott gyermekek semmit ne érezzenek meg. A város első embere azt kérte a tanároktól, hogy mindezek ellenére erősítsék kincset érő tudásukat, mert az ország felemelkedésének
kulcsa továbbra is náluk, az oktatás szakembereinél van.
Ezt követően került sor a Koren-díj átadására. Mint ismeretes a város képviselő-testülete pedagógusnap alkalmából Petőfi egykori professzoráról, Koren Istvánról elnevezett díjjal jutalmazza
az arra érdemes pedagógusokat. Ezt a kitüntetést idén Márton Ildikónak, a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium francia kéttannyelvű tagozata tanárának ítélték oda, aki alapító pedagógusa, egy időben pedig vezetője volt a tagozatnak. A sors fintora, hogy
a képviselő-testület az ünnepséget megelőző napon soron kívüli ülésen fogadta el ez azt az Orbán Viktornak címzett levelet, amelyben arra kérik a miniszterelnök urat, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az aszódi állami középiskolában megmaradhasson a gimnáziumi képzés.
A kitüntetettet iskolájának igazgatója, jelenlegi és volt munkatársai is köszöntötték. A tanárnő
ünneplése másnap folytatódott, ugyanis kiderült, nemcsak önkormányzati kitüntetésben részesült: az Emberi Erőforrás Minisztériuma Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért díjjal ismerte el
áldozatos munkáját.

Ebből épp 25 éve tanít az aszódi gimnáziumban: az idén 25 éves évfordulóját
ünneplő francia tagozat alapító tanára,
kezdetektől fogva máig alapembere és
meghatározó egyénisége.
Az iskolába delegált külföldi vendégtanárok mentorálási munkájában rendkívül
empatikus, emberileg és szakmailag is kifogástalan színvonalon teljesít. Ezért a sok éven
keresztül teljesített jó színvonalú tevékenységéért kapta pár éve a „Sauvageaut” díjat is.
Az iskola francia, belga, cseh, lengyel
irányú francia nyelvű cserekapcsolatainak sikeres szervezője, így legutóbb több.
mint 100 Belgiumból érkező tanuló fogadását, és 99 aszódi diák 8 napos kiutazását
irányította, szervezte.
Magas szintű és hatékony francia nyelvoktató munkája fontos eleme a tagozaton a
tanulók megfelelő szintű nyelvi képzésének.
Tanítványai rendszeresen jutnak francia
nyelvből az OKTV országos döntőjébe.
2013-ban OKTV 6., 12., 18., 24. helyezéseket, 2014-ben 2. és 11. helyezést értek el diákjai. Idén is van OKTV döntős tanítványa.
Tehetséggondozás területén az ELTE-en
szakvizsgájának megszerzése folyamatban van.
Több esetben szervezett a kolozsvári
Brassai Sámuel Líceum diákjainak és saját
diákjainknak közös utazásokat, sikeres pályázatok felhasználásával (pl. legutóbb 2014
október, Rákóczi Szövetség pályázata).
Rendkívül sikeres osztályfőnök.
A nem könnyű tanulmányok során tanítványait határozott, lendületes, jó humorú egyéniségével sikeresen juttatja el a magas szintű nyelvismeretek birtoklásához.
Szakmai felkészültsége rendkívül alapos, és biztos. Rendszeresen hívják meg
emeltszintű érettségi vizsgabizottságba
kérdező vagy elnöki feladatok ellátására.
Gyakorlott és kiváló munkát végző érettségi elnök; 5 évig a tagozat vezetője.
15-20 éve szervez rendszeresen sikeres és
kedvelt iskolai sítáborokat.
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Csaknem minden 4. diák kitűnő bizonyítvánnyal mehet nyaralni

MEGKEZDŐDÖTT A VAKÁCIÓ
Kevés olyan mondat van, aminek a diák és a tanár egyszerre örül. Június 18-án, amikor Skuczi Erika, a Csengey iskola igazgatója, azt mondta: a 2014–15-ös tanévet bezárom, hangos üdvrivalgás tört.
Az iskola 514 tanulójából 124-en szereztek kitűnő bizonyítványt, ők elégedetten dőlhetnek
hátra, és olvasgathatják a teljesítményükért
kapott jutalomkönyveket. 10 tanuló kénytelen
lesz nyáron is a tankönyv felett görnyedni: ők
megbuktak egy-két tantárgyból.
A tankerületi versenyen az aszódi iskola ezúttal a harmadik helyet szerezte meg.
A Rákóczi úti tagiskola tanévzáró ünnepségén a vidám műsoron és a jutalomkönyvek
átvételén túl búcsúztatásra is sor került: három
pedagógus – Szendrei Éva, Bokodi Ágnes és
Pálfi István nyugdíjba vonult. A búcsúzó tanárok könnyes szemmel fogadták kollégáik és
tanítványaik köszöntését és virágcsokrait.
A diákok a bizonyítvány átvételét követően
már a vakáció perceinek örülhettek. A tanároknak hivatalosan július 1-től kezdődött a
szabadságuk, és augusztus utolsó hetében már
a következő tanévre készülnek.
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AVKK

Múzeumok Éjszakája

TAPSOT ÉRDEMELT A III. TAPS RENDEZVÉNYE
Sokan voltak az AVKK által rendezett III. T.A.P.S rendezvényein, amely
egyben a Múzeumok Éjszakája aszódi eseménye volt. Bár nem tartozott
szorosan ehhez az Aszódi Diákszalon rendezvénye, a kultúrára, érdekességre áhítozók, a legkorábban ide térhettek be, mivel a szalon már 17
órától kitárta az ajtaját. A vendégek ezúttal nemcsak a fiatal alkotók
műveit csodálhatták meg, hanem beszélgethettek velük, és azt is megfigyelhették, hogyan készülnek az egyes alkotások. De volt itt mese és
versolvasás, és persze rengeteg kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség.

nem látott Podmaniczky relikviákat nézhettek
meg a múzeum épületében, tapsolhattak a Sisingers kórus dalainak, ha pedig étvágyuk támadt egy tányér finom palóc levesre vagy „folyékony kenyérre”, ezt a problémát is könnyen
orvosolhatták.
Ezúttal is nagy sikert aratott Odler Zsolt
fényfestése, aki ezúttal a Podmaniczkyakra
utaló képeket, motívumokat is belecsempészett a múzeum falára vetített slideshow-ba.
Természetesen ezzel még nem ért véget az
éjszaka programsorozata, a résztvevők előbb
a Breda zenekar táncházában mulathattak,
majd a tűzugrást követően az Eracoustic zenéje adott nekik élményt.
Jó kis éjszaka volt, taps!, és várjuk a folytatást!
R. Z.

A III. T.A.P.S rendezvényét Sztán István polgármester és Odler Zsolt, az AVKK igazgatója nyitotta meg. Az már az első percek után
kiderült, hogy – tekintettel a Podmaniczky-emlékévre – jó döntés volt a programot
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek produkcióira építeni. Nagy
sikert arattak a néptáncosok, rengetegen
tértek be a Galériába megnézni, hogy milyen mesterművek készültek a tanév során a
kézműves tagozat diákjai által, brillírozott
a Podmaniczky Trió, igazi barokk hangula-

tot varázsolt az iskola gitárzenekara. A legnagyobb meglepetést talán mégis az ütősök
rendkívül érett produkciója okozta, akiket
még kevésszer láttunk-hallottunk szerepelni.
A rendezők ügyeltek arra, hogy minden korosztály találjon magának elfoglaltságot. A kisebbek interaktív mesejátékban vehettek részt,
játszhattak Vígh Balázzsal, a Puszirablás című
könyv szerzőjével és kézműveskedhettek Tőkés Rékával. A felnőttek értékes előadást hallgathattak Mikes Balázs művészettörténésztől,
aki Caravaggio egy-két képét értelmezte, még
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Egészség

Nagy érdeklődés mutatkozott a szűrésekre

EGÉSZSÉGNAP ÉS GYEREKNAP AZ SZTK-BAN
Június 6-án a Szakorvosi Rendelőintézet udvarára várták a kicsiket,
nagyokat. Előbbieket a gyereknapi műsorokra, utóbbiakat pedig arra a
komplett szűrési programra, amelyet a hatvani Albert Schweitzer Kórházhoz tartozó Szakorvosi Rendelőintézet szervezett és bonyolított le.
Az esemény tulajdonképpen már előző nap
megkezdődött, amikor is Sztán István polgármester egy közös ebéddel összekötött rendezvényen – mintegy megelőlegezett Semmelweis-napi programként – köszönte meg a
Szakorvosi Rendelőintézet munkatársainak

tén felállított 13 szűrővizsgálati helyszínre,
ahol számos vizsgálaton estek át. Probléma
esetén a szakorvos tanácsot adott, illetve a
megfelelő szakrendelésre irányította őket.
Mindezek mellett az érdeklődők egészséges
ételeket kóstolhattak, masszíroztathatták
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magukat és rákmegelőzési tanácsokat hallgathattak meg.
Dr. Sztankovics Éva rendkívül sikeres kezdeményezésnek gondolta a két program egybevonását, mivel így a gyerekek által nagyon
sok szülő jött el, és élt a szűrési lehetőségekkel.
A kórház egyébként évek óta alkalmazza azt a
módszert, hogy kitelepül egy-egy város, falu
nagyobb rendezvényére a betegségek megelőzése érdekében. Sztán István, a város első embere is úgy vélekedett, hogy ez volt az első ilyen
esemény, de nem az utolsó. Czingula Mónika,
a Szakorvosi Rendelőintézet vezetője pedig
azt árulta el lapunknak, hogy a rendelőintézet
dolgozói önkéntes alapon, szabadnapjukat feláldozva vállalták, hogy elvégzik a szűréseket.
Ezúton köszönjük nekik ezt a nemes gesztust.
R. Z.

egész éves áldozatkész munkájukat. Hárman
– Papné Tóth Sarolta ápoló, dr. Sztankovics
Éva, a hatvani kórház főigazgatója és Czingula
Mónika, a Szakorvosi Rendelőintézet vezetője
polgármesteri dicsérő oklevelet vehettek át.
Másnap délelőtt a város első emberének és
a kórház főigazgatójának rövid köszöntője
után kezdetét vették a programok. A gyerekek
először a Podmaniczky Alapfokú Művészeti
iskola néptáncosainak tapsolhattak, majd a
Vándorok Táncszínház lépett fel, kora délután
pedig Budai András adott koncertet. Aki pedig maga is táncolni akart, megtehette a Breda
zenekar moldvai táncházában. Természetesen
sláger volt az ugrálóvár, a mentőszolgálat gépkocsija, és a motoros rohammentő is. Bizony,
nagyon sok kisfiú fogadta meg, ha felnő, ő is
ilyet vezet majd, és nemcsak azért, mert jó a
motor, hanem mert segíteni akar a bajba jutottaknak. Azok a gyerekek pedig, akik a kreativitásukat, ügyességét kívánták lemérni, a
furfangos csodavilág kiállításon megtehették.
Az is hamar bebizonyosodott, hogy nagy
igény mutatkozik az ingyenes szűrővizsgálatokra. Másfél órával a kezdés után már
150 körül volt a regisztráltak száma. Ők egy
lapot kitöltve elindulhattak az SZTK terüle-

2015. nyár

15

16

ASZÓDI TÜKÖR

Művészet

Podmaniczky Művészeti Iskolai idei büszkeségei

ADJ TERET A TEHETSÉGNEK!
Egy verseny mindig a tehetségkutatásról, a tehetség felismeréséről és
gondozásáról szól, illetve lehetőséget biztosít tapasztalatok gyűjtésére, a művészetoktatás színvonalának bemutatására. Célja a versenyzők
tudásának, felkészültségének, az életkornak megfelelő művészi alkotóvagy előadó képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása, valamint a szaktanárok szakmai, tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységük segítése. A sikerek
mellett a szülők arra is nagyon büszkék, hogy a gyerekek között igazi
barátságok szövődnek, megtanulják elfogadni egymást és kitartó szorgalommal dolgoznak a közös célért.

Mindhárom művészeti águnk kiemelt tehetségei képviseltették magukat különböző regionális, országos és nemzetközi versenyeken a
2014/15-ös tanévben.
Képzőművészeti tanszakon a tápiószentmártoni Földváry Miklós AMI 15. évfordulója
alkalmából rendezett Országos Grafikai Versenyen Szelezsán Petra II. és Baglyas Angéla
III. helyezést értek el. Mindketten Tőkés Réka
képzőművész tanárnő növendékei.
A Csendélet hegedűvel képzőművészeti pályázatra – Illusztráció készítése Lavotta János c-moll
adagio (Homoródi nóta) című zeneművéhez, valamint Zempléni Árpád: Lavotta hegedül c. elbeszélő
költeményéhez – húsz intézmény mintegy 150 alkotását küldték be a sátoraljaújhelyi Kodály Zoltán
AMI, Lavotta János Tagintézményéhez. A bíráló
bizottság 57 díjazottra tett javaslatot. Az alábbi
Podmaniczky AMI-t érintő döntés született: I. helyezett: Bojtos Blanka Luca és Szelezsán Petra.
Néptánc tanszakon kiválóan szerepeltek
szóló- és páros táncosaink Százhalombattán,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett V. Országos Néptánc területi válogatón, Hajdu Zsuzsanna és Széphalmi-Tóth
Judit felkészítő tanárok munkáját dicsérve.
A kaposvári Országos Döntőre, gödöllői telephelyünkről öt páros jutott tovább. Kiemelkedő teljesítményéért a Pertis Katica – Wágner
Levente páros III. helyezést és különdíjat, a
Wágner Melinda – Kerekes Balázs páros pedig
különdíjat kapott.
Zeneművészeti ágon Törökszentmiklóson a
IV. Nemzetközi Hegedűversenyen Kristóf Kata
a IV. korcsoportban bronz minősítésben részesült. Felkészítő tanára: Nagyné Kánya Andrea,
zongorán közreműködött: Dr. Magyari Zita.
A Cziffra György Művészeti Napok keretében került megrendezésre az V. Örkényi Furulyaverseny, melyen Novák Péter növendékei,
Balogh Janka Adél az I. korcsoportban 2. helyezést és Pálházi Eszter IV. korcsoportban 3.
helyezést (Püspökhatvani telephely) értek el.
Zongorán kísért Ombódi Diána tanárnő.
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A Múzsák AMI szervezésében került megrendezésre az I. Dabasi Klasszikus Gitárverseny. Iskolánkat három növendék képviselte, Magyar
Gábor gitártanár felkészítésével. A 3. korcsoportban Ludányi Csongor arany és Kapuszta
Dominik ezüst helyezést, a 4. korcsoportban
pedig Unger Valter ezüst helyezést ért el.
A Szlovák Köztársaság Kormánya, Nyitra
Megye Önkormányzata támogatásával megrendezett Nemzetközi hegedű és kamarazene
versenyre, a Podmaniczky Ami 8 növendéket
delegált. Eredményeik: a szóló hegedű kategóriában: II korcsoport: Bartos Eszter – bronz,
tanára: Nyári László, zongorán kísérte: Bagi
Annamária, II korcsoport: Samu Barbara –
ezüst, III. korcsoport: Kristóf Kata – arany, V.

korcsoport: Ribai Vilmos – bronz, mindhármukat Nagyné Kánya Andrea tanárnő készítette fel. V. korcsoport: Varga Péter – arany
és a polgármester különdíja, tanára: Nagy
Tihamér, zongorán kísérte: Dr. Magyari Zita.
A kamarazene kategóriában: arany minősítést nyert Kovács Gergely (marimba), tanára:
Szaniszló Richárd, McFegan Louisa (zongora), tanára: Dr. Magyari Zita, Kovács Orsolya
(cselló), tanára: Kovácsné Hutai Ágnes.
Rendkívül örvendünk az idei díjözönnek,
hála tanáraink gondos felkészítésének és a soksok gyakorlásnak, mely kibontakoztatja ifjú
reménységeink képességeit. Külön meg szeretnénk köszönni Pánczél János tankerületi
igazgatónak és a KLIK Aszódi Tankerületének
anyagi támogatását, amely segítségével és a közreműködő szülők anyagi és áldozatos hozzájárulásával az élmények és sikerek hatására boldogabb művészlelkeket alakíthatunk iskolánkban.
Dr. Magyari Zita

Zene

EGY HANGVERSENY MARGÓJÁRA
...avagy egy csoda születése Aszódon
KÖSZÖNJÜK! Köszönjük Drága Barátaink, és kedves zenekedvelő aszódiak, hogy velünk voltatok 2015. június 21-én kora este, megtöltöttétek
az evangélikus gimnázium auláját, és ezzel együtt a mi lelkünket is boldogsággal!

És most Nektek köszönjük, Drága gyermekeink, férjeink, szüleink! Köszönjük, hogy támogattok minket! Hiszen ez a CSODA, amit vasárnap este a közönség elé varázsoltunk, nagy
munka árán jött létre!
2013 novemberében Énok-Nagy Levente
mert nagyot álmodni! Ebből az álomból született meg a Stellaria Media. Többségében aktív
valamint már nyugdíjas pedagógusok alkotják
a kórust, de van köztünk orvos, patikus, közgazdász és bolti eladó is. Édesanyák, feleségek
és dolgozó Nők vagyunk. Sokan vagyunk és
sokfélék. Különböző korúak, különböző hittel
és nézettel, de egy valami összeköt minket, ez
pedig a ZENE!
Minden héten néhány órára összegyűlünk a
Csengey iskola egyik termében. Ha kell, széket
pakolunk a próba előtt, ha szükséges, elnézést
kérünk a takarító néniktől a próba után, amiért kicsit tovább maradtunk, mint 8 óra. (Ezúton is köszönjük a türelmüket!) Itt vagyunk,
ha kint már sötét őszi este van, vagy füllesztő
forró nyár. Itt vagyunk, ha a betegségtől elmegy a hangunk, hogy legalább halljuk a darabokat és azzal is tanuljunk! Befejezzük a napi

munkát, elköszönünk a családunktól és újra
‚dolgozni’ indulunk.
Van, hogy fáradtak vagyunk, vagy feszültek. Előfordul, hogy bármennyire szeretnénk
nem úgy sikerül egy – egy darab, ahogy a
karnagyunk várja. Ilyenkor elénekeljük újra
és újra. Fáradhatatlanul! Mert mindannyian
ugyanazt szeretnénk! Szeretnénk adni valami
nagyon szépet!
Néha persze mi is kikapcsolunk... Születésnapot ünneplünk, főzőversenyt nyerünk ...aztán ahogy közeleg a koncert napja, plakátot és
meghívót tervezünk és szerkesztünk, kitűzőt
varratunk és meglepetést szervezünk.
És kimondhatatlanul örülünk minden segítségnek :”Majd én kinyomtatom! Majd én
megfőzöm! Majd én megörökítem! Majd én
megveszem,..megszervezem...elhozom...!”
Aztán eljön a nap és izgatottan figyeljük,
ahogy lassan fogynak a szabad székek a nézőtéren. És mi kisétálunk a színpadra remegő
kézzel de mosollyal az arcunkon. Kinyitjuk a
mappánkat és vele együtt a szívünket is, hogy
megtöltsük ezt a gyönyörű épületet szeretettel!
Hangunk megremeg és néha elcsuklik, de
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már nem az izgalomtól, hanem az érzelmektől
a csillogó szemek és mosolygó arcok láttán!
Nagy boldogság adni!
És hihetetlen érzés elcsípni egy-egy gratuláló
mondat foszlányt „Én nem is gondoltam, hogy
ez ilyen gyönyörű lesz!” „A könnyeimmel
küszködtem a meghatottságtól” „Ez valami
csodálatos volt!”
És jönnek a gyermekeink, akik otthon vár-

nak minket miközben ennek a csodának a
születésén dolgozunk, de most büszkén és
fülig érő szájjal ölelnek át! Jönnek az aprócska
tanítványok egy szál virággal a szeretett tanító
nénihez. És egy Édesanya ismeretlenül is virággal kedveskedik mindannyiunknak!
KÖSZÖNJÜK!! Köszönjük a támogatást, a
tapsot, a szeretetet, a biztatást, a segítséget és
a kitartást!
Köszönjük Leventének, hogy megálmodott
minket! És köszönjük, hogy részesei lehetünk
ennek a szép álomnak!
Győrfi Márta

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat: 8-12
Vasárnap: 9.30-11.30
Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
Szabadság tér 2. (+36) 28 500 015
Páros hétvégén a Szent István Patikában
Kondoros tér 49. (+36) 28 400 552

17

18

ASZÓDI TÜKÖR

Vegyes

MIRŐL ÍRTUNK 25 ÉVE?
Az Aszódi Tükör 1990. júniusi címlapján az Aszódon tartott népművészeti találkozóról tudósított. A következő oldalon vita volt olvasható arról a cikksorozatról, amely néhány korábbi számban jelent meg az
aszódiak, ikladiak és domonyiak közellátásáról.
Érdekes cikket olvashattak az olvasók Bratek
Zoltán biológushallgató tollából, aki a Gödöllői-dombság, illetve a Galga mente érdekes
növényeit mutatta be. Gondolták volna, hogy
Domonyvölgyben, illetve a Galga völgy nedves rétein számos orchideafaj is megterem?
A júliusi újság címlapján arról lehetett olvasni, hogy Aszód régi jelképeivel kapcsolatos megbeszélést tartottak a tanácstagi
csoport tagjai és a helyi pártok, szervezetek

képviselői. A megbeszélésen konszenzus
született abban, hogy Aszód régi címerét
ismét használni fogják. A cikkből az is kiderült, hogy a város 1761-es pecsétlenyomatán
voltak először láthatók a címer jelképei. 1942ben az Országos Levéltár akkori szakemberei
is ezt vették Aszód címerének alapjául.
A lap ebben a számban arról is tudósított,
hogy Aszód Nagyközség Tanácsa felterjesztést tett a városi rang elnyerésére.

Arról is tudomást szerezhettünk az akkori szám átlapozása során, hogy önvédelmi csoport alakult. Ez a szervezet volt
az alapja a később alakult Galga Polgárőr
Egyesületnek.
Ugyancsak ebben a számban lehetett olvasni arról, hogy barátság kezdődött Aszód és
Nyárádszereda között. A kölcsönös látogatást
követően a két fél már az együttműködés aláírását tervezte.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Köszönjük mindazoknak, akik édesanyánkat, Kiss Károlynét utolsó útjára
elkísérték és osztoztak fájdalmunkban,
gyászunkban.
lányai
Kiss Mária, Garamvölgyiné Kiss Zsuzsa
és családjuk
Szeretnénk köszönetünket kifejezni
mindazoknak, akik Baranyi Zoltánt utolsó útjára elkísérték, kifejezték együttérzésüket és osztoztak fájdalmunkban!
Felesége, Édesanyja, Húga, Keresztfia
és családjaik
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik Seprős József temetésén
részt vettek, és sírjára virágot helyeztek.
Testvérei és családjai
Köszönjük mindazoknak, akik Füleki
Mihályt elkísérték utolsó útjára, sírjára
virágot hoztak vagy más egyéb módon
kifejezték együttérzésüket és osztoztak
gyászunkban.
Füleki és Giriti család
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Egyénileg pályázhatnak
támogatásért az önkormányzatok

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
HETEDSZER LESZ TESTVÉRVÁROSOK
TALÁLKOZÓJA VÁROSUNKBAN
„A Mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk.” Ezzel az alcímmel
kerül megrendezésre augusztus 19-és 23. között a VII. Testvértelepülések Találkozójára. A delegációk augusztus 19-én érkeznek városunkban, ahol este- elszállásolásuk és megvendégelésük után – a
magyar népzenével és néptánccal ismerkednek.
Augusztus 20-án részt vesznek a Szent István-napi ünnepségen, majd a város intézményeivel ismerkednek meg. Augusztus 21-én délelőtt konferenciára kerül sor, este pedig a 24.
Aszód Fesztivál műsorát nézik meg. 22-én a helyi szervezetek képviselőivel találkoznak,
majd európai uniós projektek bemutatására kerül sor. Augusztus 23-án ünnepélyes aktusra
kerül sor, amikor is Obernburg am Main és Aszód első embere az együttműködési megállapítás meghosszabbításának szándéknyilatkozatát írja alá. A delegációk e napon hazautaznak. A rendezvényhez az Európai Bizottság nyújtott támogatást.

NÉHA A TÁBOROZTATÁS IS ÉRDEKTELENSÉGBE FULLAD?
Amíg a diákok és a pedagógusok
örülnek a nyári szünetnek, addig a
szülők egy részének gondot okoz,
hová, kire bízza gyermekét napközben, amíg ő dolgozik. Legutóbb
már a szaktárca is azzal foglalkozott, hogy rövidebbre kéne fogni a
nyári vakációt, és hosszabbítani az
őszi-téli szünetet, részben levéve
ezzel a gondot a szülők válláról.
(Más kérdés, hogy erre az iskolákban nincsenek meg a feltételek – a
szerk. megjegyzése)
Az aszódi önkormányzat is segíteni igyekezett
a szülőkön, és úgy döntött, napközis tábort
szervez. Ehhez egy pályázaton több, mint 700
ezer Ft-ot nyert, amiből 39 gyermek étkezését
és programjait fedezték volna. A legutóbbi képviselő-testületen azonban kiderült, vissza kell
utalni az összeget, ugyanis a táborra összesen
csak 9! gyermek jelentkezett.
Az önkormányzat egyébként a városban szervezett táborok szinte mindegyikét támogatja,
összesen több, mint 1 millió Ft-tal.
R. Z.
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Levélben fordult az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a tagönkormányzataihoz, amelyben jelezte,
hogy működőképessége megőrzése
és fenntartása érdekében törzstőke emelésre van szükség.
Ennek összegét az egyes települések esetében a
lakosságszámhoz viszonyítottan számította ki.
Aszódra 12 millió 713 ezer Ft esik. A levél ugyanakkor arról is tájékoztatta az érintetteket, hogy a
Társulás tárgyalásokat folytatott a Belügyminisztériummal a kialakult helyzet miatt, és a szaktárca nyitottnak bizonyult arra, hogy segítsen.
Ennek egyik lehetséges módja, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatás igénylésére pályázatot nyújtsanak be települések
feladatellátása jogcímen. A pályázatok benyújtási határideje folyamatos, de legkésőbb
2015. december 20-ig lehetséges.
Az aszódi képviselő-testület a legutóbbi ülésén már döntött is arról, hogy a Társulás által
Aszód városra eső részre benyújtja a pályázatát.
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Egészségügy

Forrás: Kórház sajtóosztály

Megújult a hatvani kórház intenzív osztálya

50 MODERN ESZKÖZ ÉRKEZETT
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (ASK) működésének racionalizálása, a fekvőbeteg-ellátás struktúraváltása című, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0005
azonosítószámú, és a Széchenyi 2020 program keretében európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt részeként ismét számos, nagy értékű eszköz érkezett a hatvani intézmény Intenzív Osztályára.
Az orvosi műszerpark korszerűsítése annak az
összesen 2,699 milliárd forint európai uniós
támogatás segítségével megvalósuló projektnek a részét képezi, mely pályázat a maga teljességében három elemre tagolódik. Magában
foglalja az 1.512 m2-en kialakítandó új épülettömb megépítését, a főépület 2.023 m2-es
területének komplett felújítását, valamint az
orvosi műszerpark korszerűsítését.

A beruházásnak köszönhetően ezekben a
napokban bruttó 150 millió forint értékben,
több, mint 50 új eszköz érkezett a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Intenzív Osztályára.
Az eszközök sorában kiemelkedik az a 6 darab csúcskategóriás Hill-Room intenzív ágy,
melyek mindegyike mobil, sterilizálható és
röntgennel átvilágítható. Ez utóbbi tulajdon-

ságnak köszönhetően a szükséges röntgen
vizsgálat a páciens mozgatása nélkül, ágyban
fekve végezhető. A felfekvések megelőzése érdekében decubitus matraccal van felszerelve
valamennyi ágy.
A 6 darab betegőrző monitort a nővérpultnál
elhelyezhető központi monitor rendszer teszi
teljessé, mely hálózatos működése révén valamennyi képernyőt látja és képes azokat irányítani. Mindez gyorsabb diagnosztikát tesz lehetővé és nagyban megkönnyíti a munkavégzést,
növeli a betegbiztonságot.
A Siemens mobilröntgen előnyei közé tartozik azon túl, hogy a beteget nem kell a vizsgálatok miatt szállítani, hogy kisebb sugárterhelést
jelent mind a páciensek számára, mind a szakszemélyzetnek.
A több, mint 50 eszköz rögtön a szállítást
követően munkába állt. Mindemellett az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (ASK)
működésének racionalizálása, a fekvőbeteg-ellátás struktúraváltása című, TIOP-2.2.612/1B-2013-0005 azonosítószámú projekt tovább folytatódik.

BETEGLÁTOGATÓK FIGYELMÉBE!
Megváltozott a hatvani Albert
Schweitzer Kórház- Rendelőintézet látogatási ideje.
2015. 06. 22-étől a látogatási idő hétfőtől-szombatig 16.00-18.30 óra között, vasárnap 13.00-17.00 óra között tart.
A kórház vezetősége a látogatók megértését kéri.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Július
11-12. dr. Márton János
18-19. dr. Tóth Béla
25-26. dr. Fodor Sándor
Augusztus
1-2.
dr. Németh Mihály
8-9.
dr. Szőke Zsolt
15-16. dr. Márton János
20-21. dr. Tóth Béla
22-23. dr. Németh Mihály
29-30. dr. Dobos László
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30-400-9819
30-449-6319
20-446-0938
30-275-4718
20-956-6529
30-400-9819
30-449-6319
30-275-4718
20-925-3824
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Sport

Aszód FC: a mennyiségi mutatók mellett a minőségre is törekednek

MINŐSÉGI UGRÁS A LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS TERÉN
Közel 130 gyermek, illetve felnőtt sportol heti rendszerességgel az Aszód FC különböző korosztályú csapataiban. Ez derült ki az Aszód FC-nek az aszódi képviselő-testület elé tett beszámolójából, amiből az is kiolvasható, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által megvalósuló TAO támogatás jelentős szerepet tölt be a klub
utánpótlás nevelése és a sportlétesítmény fejlesztése terén.
Mára már bizonyossá vált, hogy a labdarúgást
is korán kell kezdeni: egy az alapokkal 15-16
éves korában ismerkedő fiatal a legkiválóbb
szakmai munka mellett sem tudja behozni
hátrányát azzal a társával szemben, aki már
hét éves korától rúgja a bőrt. Éppen ezért az
Aszód FC is becsatlakozott a Bozsik programba, amely keretében már a hétéves fiatalok is
rendszeresen és versenyszerűen fociznak. Az
U7-es, U9-es, U 11-es és U 13-as korosztály
a már említett program keretében rendezett
bajnokságban mérkőzik meg egymással, míg
az Aszód FC U15-ös és az U21-es csapatai
más-más csoportokban szerepelnek. Érdekesség, hogy az Aszód FC-nek az U15-ös korosztályban leány csapata is van, ők a Budapest B
osztályban rúgják a bőrt. A klub 2014-ben U
18-as korosztályú csapatot is indított, ám létszámprobléma miatt tavasszal vissza kellett
léptetni.
Létszámprobléma egyébként nemcsak a focisták, hanem a szülők esetében is tapasztalható. A klub vezetése érthetetlennek tartja a szülők jelentős részének közönyét, akik egyáltalán

nem érdeklődnek gyermekük sporttevékenysége iránt. Pedig a szurkolás a szülő, hozzátartozó részéről sok esetében megtöbbszörözheti
a fiatal sportoló akaraterejét, teljesítményét.
Szerencsére a szülők egy másik tábora aktív
szerepet vállal, például részt vesz a szervezésben, szállításban.
A klub az egyik fontos feladatának azt tartja,
hogy minél több fiatalnak biztosítson sportolási lehetőséget. Az edzések és mérkőzések
alatt a gyerekek felügyelet alatt tölthetik el szabadidejüket, vezethetik le fölös energiájukat,
ráadásul megtanulnak csapatban gondolkodni és egymásért küzdeni. Ugyanakkor a klub
a mennyiségi mutatók mellett a minőségre is
igyekszik törekedni, hogy a csapatok minél
jobban szerepeljenek. Ennek érdekében tehetséggondozó programot is beindítottak, a
legügyesebb focistáiknak szombat délelőttönként külön foglalkozásokat tartanak. Ennek
köszönhetően két ifjú tehetség bekerült a körzet legjobbjai közé.
Ami a felnőtteket illeti: a csapat évek óta a
megyei másodosztály élmezőnyében szerepel.
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Ez azért dicséretes, mert ezen a szinten a jelenlegi gazdasági helyzetben tudomásul kell venni, a labdarúgók egy része több állást is vállal,
hogy a családját eltartsa, és ez sok esetben az
edzésmunka rovására megy. A játékosok egy
része még a heti három edzésen sem tud rész
venni. A felnőtt csapat mérkőzéseire átlagosan
100-150 néző látogat ki, de a létszám időjárás-és ellenfél függő is. Egy Iklad vagy Bag elleni találkozó manapság is rangadónak számít.
A sportkedvelő közönség örömmel tapasztalhatta, hogy a sportlétesítmények terén is
jelentős fejlesztés ment végbe. Pályázati és önkormányzati segítséggel megújult az edzőpálya, amihez öntözőberendezést is telepítettek.
Az evangélikus gimnázium 12 nagy fényerejű
halogén sportreflektort adományozott a klubnak, így a pályákat az esti órákban is használni
lehet. A sporttelep köré új kerítést építettekAz idei fejlesztés tárgya pedig – szintén pályázati és önkormányzati támogatásból – a 2 x 80
férőhelyes mobil lelátó beszerzése és telepítése
volt, amely azóta szolgálatba állt.
R. Z.
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REJTVÉNY
„Ahhoz, hogy bármilyen értékes célt elérj, először el kell határoznod:…”
(Andrew Matthews gondolata a kitartásról)
Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: R) 12. Heves megyei város 13. Legalább 14. Gyalogos közlekedés 15. Cukor, angolul 16. Jód 17. Erre fele! 18. Kohó
egynemű betűi 20. Európai Unió 21. Néma Robi! 22. Amper 23. Autópályák 25.
Idősebb röv. 26. Varieté darab! 27. Egyhangú 29. Lánytestvér becézve 30. Szatíra
részlet! 31. Mérges 33. Állatkert 34. Nevezetes fehér borunk (aszú) 35. Kálium 36.
Kotta darab! 37. Nátrium 38. Balogh Károly 39. –va párja 40. Nitrogén 41. Középiskolás 44. Öröké, angolul 46. Déli gyümölcs 48. Haj bogozó eszköz 49. Gyors 50.
Visszabeszél
Függőleges: 1. Kitalált történet 2. Rágcsáló 3. Kapni, angolul 4. Mezőgazdasági
munkagép 5. Egye! 6. Mobil telefonos üzenet 7. ZIU 8. Hagy 9. Macska mondja 10.
Némán bemér! 11. Áru szélei 19. Egyjegyű szám 21. Énekes madár 22. Dél-amerikai
folyó 23. Egyesülés 24. Fém kiválasztó kemence 25. Közvetítő egységek a izom és a
csontrendszer között 26. Rugdalódzó rövidítve 28. Vissza: sportfogadás 29. Hosszú
hajúak fésűje 32. Börtönlakó 34. Férfinév 37. Kilenc, angolul 39. Páros szervünk 41.
Gabona darab 42. ISF 43. Szemezni kezd! 45. Ró 47. Tiltószó 51. Liter

- fné –
Áprilisi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „egész órára hangulatot ad”. Májusi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy
kaptuk.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát if, Urr László (Bethlen Gábor utca 61.), Balázs Piroska (Kard utca 7.), Kalászi Melinda (Tavasz utca 5.) és Varga
Pálné (Kondoros tér 8/B) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2015. augusztus 5-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság
tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

BELGA MÓDSZER SZERINT EDZIK MAJD AZ
UTÁNPÓTLÁS KORÚ JÁTÉKOSOKAT

(Folytatás az 1. oldalról)

A Magyar Labdarúgó Szövetség idén hozta
meg azon döntését, hogy anyagilag jobban
támogatják azokat az NB I-es és NB II-es klubokat, akik hazai játékosokat szerepeltetnek a
mérkőzéseiken. A döntés értelmében az első
osztályban szereplő együttesek esetében hétre
korlátozták a keretben szereplő idegenlégiósok
számát, illetve háromra az egyszerre pályára
léptethető, nem Magyarországon nevelkedett
labdarúgókét. Azok a csapatok, akik ezt betartják, több pénzt kapnak a televíziós közvetítések után. Érthető hát, hogy hirtelen felértékelődött az utánpótlás nevelés.
Az Újpest FC – mivel nincs saját nevelőegyesülete, az UTE e tekintetben más klubnak számít
–, sajátos utat választott: interneten a honlapján
jelezte, olyan együtteseket keres, amelyek e téren
hajlandók együttműködni. Az Aszód FC jelentkezett a felhívásra, és két nap múlva megérkezett
az a szerződéstervezet, amelyet azóta már alá is
írt Robert Duchatelet, az Újpest FC tulajdonosa,
és Kovács Tamás, az Aszód FC elnöke.
– Nem titkolom, jó ajánlólevél volt, hogy az
előző szezonban nálunk játszott Simek Péter, az
Újpest korábbi labdarúgója, akitől közvetlenül
is informálódhatott a lila-fehér klub – tájékoztatta lapunkat Kovács Tamás, akiről szintén
köztudott, hogy az újpestieknek szurkol. – Úgy

vélem, olyan szerződést kötöttünk Duchatelet
úrral, amely mindkét klubnak előnyös lehet.
A megállapodás értelmében az Újpest FC
szakemberei bármikor meglátogathatják az
Aszód FC csapatainak edzéseit, mérkőzéseit,
hogy feltérképezhessék a tehetséges fiatalokat, akik szerződtetésére opciós joguk van.
Ugyanakkor biztosítják azt, hogy az Aszód FC
valamelyik utánpótlás-edzője júliusban egy
hétre ingyen Belgiumba, a Standard Liege csapatának bázisára utazzon, és tanulmányozza
az ottani utánpótlás nevelést. Onnan komplett edzéstervet kap majd az Aszód FC, amely
alapján kell az itteni felkészülést levezényelni.
– Azt gondolom, a szerződés kitűnő motiváció lesz a fiatal korosztály tagjai számára, akik
pontosan láthatják majd, hogy szorgalommal,
kitartással és persze tehetséggel messzire is el
lehet jutni. Amennyiben pedig a tőlünk elvitt
játékost az Újpest tovább értékesíti, a szerződés
összegének 30 %-át a mi klubunk kapja, mint
nevelőegyesület – mondta Kovács Tamás.
Az aszódiak Újpesttel kötött szerződése a
környékbeli fiatalok érdeklődését is felkeltheti,
ám hogy ez érzékelhető lesz-e, csak a következő hónapokban derül majd ki.
R. Z.
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Közbiztonság

NYÁR, VAKÁCIÓ!
Egész évben erre az egy-két hétre
várunk, amikor végre kiszabadulunk a megszokott környezetünkből, elindulunk, világot látunk. Magunk mögött hagyjuk a munkát, jó
esetben elfeledkezünk rövid időre a
mindennapos gondjainkról.
Az átélt élményeket, mindazt a szépet, amit látunk, szeretnénk megosztani az egész világgal,
de legalábbis ismerőseinkkel, barátainkkal telefonon, személyesen vagy a különböző internetes közösségi portálokon.
Gyakran nem is sejtjük, mekkora veszélynek
tesszük ki biztonságban tudott otthonunkat azzal, hogy egy fényképet posztolunk a nyaralásról. Ezáltal akaratlanul is kiszolgáltatjuk otthon
hagyott értékeinket az agyafúrt, erre szakosodott bűnözőknek, akik egy kis utánajárással
könnyedén kideríthetik címünket, esetleg távollétünk időtartamát. A legszebb nyaralás is
rémálommá válhat, ha hazaérve látjuk, hogy
betörtek otthonunkba, felforgatták a szekrényeinket, ellopták emléktárgyainkat.

Mit tehetünk a kellemetlenségek megelőzésére?
• Ne híreszteljük alkalmi ismerősök
körében, hova, mennyi időre készülünk
elutazni! Nem tudhatjuk ugyanis, kinek
adják tovább – akár jóhiszeműen is – a
kapott információt.
• A nyaralás örömeit közösségi oldalunkon
utólag osszuk meg barátainkkal!
• Az utazás részleteit ne nyilvánosan, hanem
otthon beszéljük meg! A tömegközlekedési eszközön, munkahelyen, nyilvános
felületen folytatott egyeztetés bárkinek a
fülébe juthat!
• Zárjuk be az összes nyílászárót! A magasabban található ablaknál égve hagyhatunk kis fogyasztású lámpát, a földszinti,
könnyen nyitható vagy kevésbé biztonságos ablakon, hátsó ajtókon javasolt lehúzni
a redőnyt.
• Ne hagyjuk nyitva a bejárati ajtón a kisállatok számára rendszeresített lengőajtót!
• Kérjük meg megbízható szomszédunkat,
barátunkat a postaláda rendszeres ürítésére, a lakás körüli napközbeni tevékenység
elvégzésére, hogy lássák, „van élet a ház-

ban”! Így sokkal kisebb az esély arra, hogy
szemet szúr otthonunk lakatlansága.
• Amennyiben van, aktiváljuk a riasztót!
• Érdemes vagyonleltárt készíteni, melynek
során egy füzetben összegezzük vagyontárgyainkat és azok értékét, azonosító
számát, esetleg mellétűzhetünk fényképet
az adott tárgyról. Ezt semmiképpen se
otthon tartsuk, hanem például egy megbízható rokonnál, jó barátnál, hiszen ha a
betörők saját ingatlanunkban találják meg,
térképként szolgálhat a felkutatandó értékek vonatkozásában. Ha megtörténik a baj,
a nyomozást és a biztosítási ügyintézést
megkönnyítheti, ha összegezve vannak a
keresett értéktárgyak!
Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát
többször elhaladni a környéken, jegyezze fel
a rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét és
ne féljen értesíteni a rendőrséget az ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

ÚJ PARCELLÁZÁSÚ TELKEK ASZÓDON ELADÓK!
y út
Mél

 dĠů ƵƚĐĂ ʹ ^ǌĞŶƚŬĞƌĞƐǌƚ ƵƚĐĂ ʹ sĄƌŽƐƌĠƟ Ʒƚ
által határolt területen 753-tól 1236 m2-ig választható méretben ƂƐƐǌŬƂǌŵƾǀĞƐ ĠƉşƚĠƐŝ ƚĞůŬĞŬ megvásárolhatók!
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AKCIÓ!
ŶĞƩſůŝƐƚĂĄƌďſůϭϬйŬĞĚǀĞǌŵĠŶǇƚ adunk,
vagy ƌĠƐǌůĞƞŝǌĞƚĠƐŝŬĞĚǀĞǌŵĠŶǇƚ biztosítunk!
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Tél utca
A helyszínrajz nem méretarányos vázlat!

