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Ingyenes kiadvány

Pert indított a Pest Megyei Kormányhivatal
Aszód Város Önkormányzata ellen

A VÁROS FELVESZI A KESZTYŰT
Feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának megállapítása iránt
pert indított az önkormányzat ellen a Pest megyei Kormányhivatal a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött, felveszi a kesztyűt,
és nem hagyja, hogy az állam által le nem finanszírozott részt az önkormányzat egészítse ki az aszódi adófizetők által befizetett összegből.
A per a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium gyermekétkeztetésével kapcsolatos, egyszerűbben fogalmazva:
ki fizesse a rezsit? A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos költségek ugyanis két részből tevődnek
össze: a nyersanyagköltségből és a rezsiköltségből. Éppen ez utóbbinak a városra való ráterhelését tartja aggályosnak az önkormányzat,
mivel ennek a forrása nem teljesen biztosított. A
többletköltségek fedezetére ugyan korábban írt
ki pályázatot a BM, ám az önkormányzatok az
adóerő képességük alapján nyerhettek támogatást, és nem automatikusan.
Az állami középiskolában ma mintegy 750
diák tanul. A létszám kisebbik hányada aszódi, a többség más településekről jár be. Jogosan
merülhet fel a kérdés, miért az aszódi önkormányzat finanszírozza az Acsáról, Gödöllőről
vagy éppen Turáról bejáró diákok étkezésével

kapcsolatos költségeket? Amíg a Petőfi gimnáziumnak Pest megye Önkormányzata volt
a fenntartója, addig ez a probléma fel sem merült, a fenntartó a rezsiköltség tekintetében nem
igényelte a helyi önkormányzat támogatását. A
helyzet akkor változott, amikor a középiskola a
ceglédi KLIK-hez került. A két fél között megkezdődtek az egyeztetések, ám megállapodást
csak a 2013. esztendőre sikerült kötni.
A témával kapcsolatban az önkormányzat
többször is egyeztetett a Pest Megyei Kormányhivatallal, melyeken városunk arra jogosult képviselői jelezték, méltánytalannak tartják, hogy
egy településen túlmutató ellátási kötelezettséget
egyetlen településhez kívánja rendelni, azáltal,
hogy a másik településről bejáró gyermekek után
az érintett önkormányzatnak nem irja elő a jogszabály a kötelezően megtérítést, csupán lehetőséget biztosít rá.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A kérdés csak az, hol legyen a helye

KORMÁNYABLAK LESZ ASZÓDON
Városunk képviselő-testületének szeptember 17-én tartott ülésén
elhangzott, Aszódon is lesz Kormányablak. Ez egybecseng azzal a
kormányzati szándékkal, amelyről Lázár János Miniszterelnökséget
vezető miniszter a 2015. október 11-én tartott sajtótájékoztatóján
a következőket mondta: „Jövő márciusra 278 új kormányablak lesz,
január 1-jétől pedig számos eljárási díj csökken vagy megszűnik”.
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Fél évszázada indult itt az oktatás

ÜNNEPELT A RÁKÓCZI
UTCAI ISKOLA
Igazi családias, bensőséges ünnepre került sor szeptember 16án a Csengey iskola Rákóczi utcai
tagiskolájában, az egykori 2-es iskolában.
A szervezőknek pontosan ez volt a szándéka:
úgy örüljön együtt a régi és új diák, a diák és
a pedagógus, akár egy nagy család. Hiszen
mindig is ez volt az iskola egyik nagy erőssége: a családias légkör. A viszonylag alacsony
gyereklétszámnak köszönhetően mindenki ismert mindenkit, aminek köszönhetően kön�nyebb volt fegyelmezni, ugyanakkor a gondok
vagy éppen az örömök, sikerek is előbb napvilágot láttak.
(Folytatás a 6. oldalon.)

HALOTTAK NAPJA
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Ady Endre
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Önkormányzati hírek

Helyi közélet

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. szeptember 17.

☐☐ A szeptemberi képviselő-testületi ülés első
napirendi pontja választókerületünk ország�gyűlési képviselőjének, Vécsey Lászlónak a
beszámolója lett volna, ám a honatya levélben
mentette ki magát, jelezvén, az ülésen más hivatalos elfoglaltságai miatt nem tud részt venni. Sztán István polgármester a grémiumot arról tájékoztatta, a soron következő valamennyi
képviselő-testületi ülésre meghívja a honatyát,
hogy számot tudjon adni a térségért az elmúlt
évben végzett munkáiról.
☐☐ A továbbiakban nem a Megü Bt. látja el az
iskolaorvosi feladatokat a nyáron más fenntartóhoz került Petőfi gimnáziumban. A most
már a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma nevet viselő iskola jelezte, az
iskolaorvosi feladatokra vonatkozóan ellátási
szerződést kívánnak módosítani. Mivel a korábbi szerződést önkormányzati határozatot
követően kötötték, a gimnázium vezetése a
szándékáról értesítette a képviselő-testületet,
amely jóvá hagyta az iskola ez irányú kérelmét.
☐☐ Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2015-ös költségvetési rendeletének
módosításáról szóló előterjesztést. Erre azért
volt szükség, mert mind a kiadási, mind a bevételi oldalon változtak tételek. Az államháztartási törvény engedi az önkormányzatoknak, hogy módosítson a bevételek és kiadások
előirányzatainak összegén.
☐☐ Módosította a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás a lakás ingatlanok
értékesítésének szabályait egészíti ki.
☐☐ Elfogadták a döntéshozók a város Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját. A Belügyminisztérium európai uniós források bevonásával biztosított lehetőséget a járási székhelyek
számára az úgynevezett ITS elkészíttetésére.
A stratégia a város által korábban készíttetett
településfejlesztési koncepciójára épül az időközben bekövetkezett változások figyelembe
vételével. Célja a városunk középtávú fejlesztési céljainak meghatározása.
☐☐ Ugyancsak elfogadták a döntéshozók a
Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről

és a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól
készített beszámolót. Erről részletesebben, külön cikkben olvashatnak.
☐☐ A képviselő-testület döntése értelmében
az önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.
Az ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű diákok számára is szeretné
megteremteni a felsőoktatásban való részvétel lehetőségét egyenlőség megteremtése érdekében, a
pályázati felhívást külön ismertetjük.

☐☐ Ugyancsak elfogadták a döntéshozók az
Aszód FC mobil lelátójának telepítéséről készített szakmai és pénzügyi beszámolót. Az új
eszköz – amely bármely más esemény helyszínén felállítható – 160 szurkolónak biztosít kényelmes ülőhelyet.
☐☐ A grémium végül jelentést hallgatott meg
a két ülés közt tett intézkedésekről és a lejárt
határidejű határozatokról, majd egyéb bejelentések megtételére került sor.

☐☐ Pert indított a Pest Megyei Kormányhivatal az önkormányzattal szemben feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása miatt. Erről
részletesen, külön cikkben olvashatnak.
☐☐ Elfogadta a képviselő-testület a városi piac
működéséről készített beszámolót. Ebből kiderült, a bevételek fedezik ugyan a kiadásokat,
de tartalék képzésére a későbbi fejlesztés fedezeteként nincs lehetőség. ( A helypénz 2016.
január 1-től 10 %-kal történő megemeléséről
előző ülésén döntött a grémium.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 26–27.:
Dr. Németh Mihály
(+36) 30 275 4718
Október 3–4.:
Dr. Márton János
(+36) 30 400 9819
Október 10–11:.
Dr. Dobos László
(+36) 20 925 3824
Október 17–18.:
Dr. Tóth Béla
(+36) 30 449 6319
Október 23–24–25.:
Dr. Szőke Zsolt
(+36) 20 956 6529
Október 30 – november 1.:
Dr. Tóth Béla
(+36) 30 449 6319

MÓNI FOTÓ

Aszód, Kossuth L. u. 38

 (+36) 28 400 957
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AJÁNDÉKOZZON
TÖBBKÉPES KERETET,
FÉNYKÉPES ÓRÁT
NÉVNAPRA,
SZÜLETÉSNAPRA...
...vagy csak úgy!

HŰTŐGÉPSZERVIZ
szerelés és javítás, rövid határidővel, garanciával!

Mertán József hűtőgépszerelő
Aszód, Kossuth L.u.38
 (+36) 20 941 62 56
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Pert indított a Pest Megyei Kormányhivatal
Aszód Város Önkormányzata ellen

A VÁROS FELVESZI A KESZTYŰT
Feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának megállapítása iránt
pert indított az önkormányzat ellen a Pest megyei Kormányhivatal a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött, felveszi a kesztyűt,
és nem hagyja, hogy az állam által le nem finanszírozott részt az önkormányzat egészítse ki az aszódi adófizetők által befizetett összegből.
(Folytatás az 1. oldalról.) A Képviselő-testület éppen azt kérte a Kormányhivataltól, működjön közre abban, illetve kezdeményezze,
hogy a gyermekétkeztetés feladatellátása-és
finanszírozása tárgyában a településekre
aránytalanul nagy terhet jelentő jogi szabályozást vizsgálják felül. A témával kapcsolatban a
Kúria Önkormányzati tanácsa is úgy foglalt
állást, hogy a szóban forgó feladathoz az állami finanszírozás elégtelen.
A Pest Megyei Kormányhivatal azonban úgy
tűnik, kizárólag azon jogszabályi helyhez ragaszkodik, amelyik az önkormányzatunkra ró
kötelezettséget., és a jogalkotóhoz nem hajlandó
megkereséssel élni, hogy ez a helyzet megoldódjon. A hivatal ez év júliusában törvényességi észrevételt tett annak okán, hogy az önkormányzat
nem teljesíti a feladatát. Erről Sztán István pol-

gármester soron kívüli ülésen tájékoztatta a Képviselő-testületet. A grémium ezt követően arról
határozott, felkéri a kormányhivatalt, nyújtson
segítséget abban, hogy az iskola fenntartója és a
város között mindkét fél számára elfogadható
megállapodás születhessen. Annál is inkább,
mivel az önkormányzat egyébként a jelzett időpontban csupán informálisan szerzett tudomást arról, hogy a középiskola ez év július 1-től
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Váci Szakképzési Centrumához került, hivatalos
értesítést erről szeptember elsején kapott.
Az újabb egyeztetések és a kormányhivatal
segítsége helyett szeptember elsején a bíróság tájékoztatta az önkormányzatot, mint alperest, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal
feljelentette feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának megállapítása iránt. A képvi-
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BIZTOSÍTÁS
BIZTONSÁG
TOVÁBBRA IS VÁROM
KEDVES ÜGYFELEIMET
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selő-testület a szeptember 17-i ülésén úgy határozott, fenntartja korábbi döntéseit, és kéri a
bíróságtól a tárgyalás megtartását.

(+36) 20 570 2284

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Aszód Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra azok az Aszód területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az Aszód területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
• a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
• felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézménybenteljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.

A pályázat benyújtási határideje:
2015. november 9.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód,
Szabadság tér 9.) I. emeletén (Jegyzői Osztály), dr. Molnár Máriánál egy
példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
Kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.aszod.hu oldalról.

2015. október
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A kérdés csak az, hol legyen a helye

KORMÁNYABLAK LESZ ASZÓDON
Városunk képviselő-testületének szeptember 17-én tartott ülésén
elhangzott, Aszódon is lesz Kormányablak. Ez egybecseng azzal a
kormányzati szándékkal, amelyről Lázár János Miniszterelnökséget
vezető miniszter a 2015. október 11-én tartott sajtótájékoztatóján
a következőket mondta: „Jövő márciusra 278 új kormányablak lesz,
január 1-jétől pedig számos eljárási díj csökken vagy megszűnik”.
(Folytatás az 1. oldalról.) A területi közigazgatás átalakítása során a megyei és járási hivatalok ügyfélszolgálataiként jöttek létre a
Kormányablakok, a mindennapi ügyintézés
új helyszínei. A megújított közigazgatási rendszer legfontosabb előnye, hogy a kormányablakokon keresztül biztosítja az állampolgárok
számára az egy helyszínen történő ügyintézést:
egy kormányablakban egyaránt lehet például
ügyfélkaput nyitni, vállalkozásokkal, nyugdíjjal, egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeket
intézni, családi pótlékot, gyest igényelni vagy
általános tájékoztatást kérni. Amit nem lehet
helyben elintézni, azzal kapcsolatban is részletes tájékoztatást kapnak az ügyfelek.

A szeptember 17-én tartott képviselő-testületi ülésen dr. Bőhm András, az Aszódi Járási
Hivatal vezetője jelentette be az örvendetes
hírt. Ebből az derült ki, a Kormányablak kialakítását a Városháza épületén belül képzelik.
Ez viszont azt jelentené, hogy a Polgármesteri Hivatalnak újabb irodákat kellene átadni.
Csakhogy az önkormányzat dolgozói már így
is helyszűkében szenvednek, az épület bővítésére és felújítására pedig nincs pénze a városnak. Csupán emlékeztetőül: a Járási Hivatal
kialakítása előtt a város két épületet javasolt új
hivatalnak: a volt GAMESZ épületét – amely
a város tulajdona –, illetve a volt Nőtlen Tiszti
Szállót, amely ma már a Magyar Honvédség

Milyen előnyökkel jár a kormányablak
a lakosság számára?

kezelésében lévő állami tulajdon. Mivel a Járási Hivatal kialakítására nem mutatkozott
elegendő állami forrás, végül az önkormányzat engedett, és átadta a Polgármesteri Hivatal
alsó szintjét.
Sztán István polgármester a Kormányablak
megvalósulására vonatkozó bejelentést követően annyit ígért, megvizsgálják a Kormányablak elhelyezésének minden lehetőségét.
Nemcsak Aszódon okoz gondot a Kormányablak elhelyezése. Gödöllőn első lépcsőben
az önkormányzat szintén helyet biztosított a
Járási Hivatalnak. Mivel a Városháza épülete
ott is felújításra szorult, a városvezetés a használt terület arányában hozzájárulást kért az
államtól a korszerűsítéshez és az átépítéshez.
Az időközben érkezett nemleges válasz miatt
az ottani önkormányzat úgy döntött, a továbbiakban nem biztosít helyet sem a Járási Hivatalnak, sem a Kormányablaknak. Az építkezés
megkezdődött, a Járási Hivatal pedig egy addig üresen álló, állami tulajdonban lévő épületbe költözött.
Lapunk a Kormányablak kialakításával és
az elhelyezésével kapcsolatban eltett néhány
kérdést dr. Bőhm Andrásnak a Járási Hivatal
vezetőjének. A válaszokat az alábbi cikkben
olvashatják.

igényeknek maximálisan eleget tevő ügyfélszolgálattal fognak találkozni a Szabadság téren.

AHOGY A JÁRÁSI HIVATAL
VEZETŐJE LÁTJA….
– A Kormányablak integrált ügyfélszolgálatot biztosít, vagyis az ügyfelek sokkal több ügyben tudják ügyeiket, beadványaikat intézni. A
kormányzat kiemelt célja a kormányablakok létesítésével az, hogy az
ügyfelek gyorsan és hatékonyan tudják ügyeiket intézni és ne kelljen
utazni, hanem helyben érjék el az ügyfélszolgálatokat. Míg korábban
a járás településein lakóknak Gödöllőre, Hatvanba, Budapestre kellett
utazniuk ahhoz, hogy kérelmeik, beadványaik a hatóságokhoz eljusson,
most már csak a járási központban kialakítandó kormányablakhoz kell
ellátogatniuk. Mintegy 800 ügytípusban intézheti ügyeiket, melyek
száma a jövőben tovább bővül. A kormányablakok képzett ügyintézői
előreláthatóan 2016-tól második generációs, biometrikus adatokat tartalmazó okmányokat fognak kibocsátani. A kormányablakok erőssége
a gyorsaság, hatékonyság és gazdaságosság, valamint a jól képzett munkaerő. A kormányzat kiemelt célkitűzései közé tartozik a vállalkozások
ügyintézésének gyorsítása, valamint a települési ügysegédi rendszer
széleskörű kiépítése is.
– Milyen határidőt jelöltek meg a kialakításával kapcsolatban?
– A kormányablak kialakítására 120 nap áll rendelkezésre, december
közepe és április közepe között. Mivel a kivitelezési munkálatok csak
bizonyos irodákat érintenek komolyabban, várhatóan 2-3 hónap alatt
megtörténik az átalakítás, az új munkaállomások kialakítása. Az ügyfelek áprilisban egy kívül-belül megszépült, a 21. századi közigazgatási

– Lázár miniszter úr nemrégiben bejelentette, hogy több, mint 280
kormányablak elindítását tervezik. Mekkora keretösszeg áll erre
rendelkezésre?
– A Kormányzat 5 md Ft-ot különített el a kormányablakok kialakítására. Országosan 278 tervezett kormányablakból eddig 138 kezdte
meg működését. Pest megyében a tervek szerint 23-ra bővítik a megyei
integrált ügyfélszolgálatok számát a jövőben. Kormányablak átadásra
került sor augusztus folyamán Pilisvörösváron, Ráckevén és Tahitótfaluban, valamint továbbiak átadása (Dabas, Budakeszi, Szob) várható a
következő hónapokban.
– Önöknek milyen terveik, elképzeléseik vannak azzal kapcsolatban, hogy Aszódon ez hol kerüljön kialakításra?
– A kormányablak jelenlegi Okmányirodánk helyén kerül kialakításra,
a Polgármesteri Hivatal épületében.
– Amennyiben az önkormányzat nem tud további helységeket biztosítani, meghiúsulhat-e az aszódi kormányablak?
– Nem, a kormányablak kialakítására sor kerül, hiszen az itt lakó 36 000
ember gyors, magas színvonalú és hatékony ellátása közös érdeke a településeknek és a kormányzatnak.
– Aszódon is van állami ingatlan (nőtlen tiszti szálló). Szerepel-e
az elképzelésekben ennek az épületnek a járási hivatallá, egyúttal
kormányablakká történő átalakítása?
– Voltak erre vonatkozó tervek, azonban a jelenlegi székhelyünkön történő átalakítás került jóváhagyásra.
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2014-es év legmeghatározóbb feladata a három választás lebonyolítása volt

BESZÁMOLT A POLGÁRMESTERI HIVATAL
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi törvény 2013.
január 1-jén életben lépett módosítása értelmében a jegyzőknek évente
egy alkalommal be kell számolnia a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal munkájáról. A képviselő-testület szeptemberi ülésén erre is
sor került.
A beszámoló elsősorban azokról a feladatokról adott tájékoztatást, amelyek 2014-ben
többlet vagy új feladatot jelentettek, vagy a jogszabályi környezet változása a korábbi gyakorlattól, jogalkalmazástól eltérő munkavégzést
követelt meg.
A Polgármesteri Hivatalban jelenleg 48-an
dolgoznak. A munkatársak közül 27-en köztisztviselők. A hivatali dolgozók közül 16-an
rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, 5 főnek
pedig egynél több felsőfokú végzettsége van.
Közigazgatási szakvizsgával, illetve alapvizsgával 10-10 fő rendelkezik.
2014-ben bevezetésre került a köztisztviselők
országosan egységes, tervszerű rendszeres és
kötelező továbbképzése. A 4 éves szakaszok
alatt a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 128, a középfokú végzettséggel
bíró köztisztviselőknek pedig 64 kreditet kell
teljesíteni. 2014-ben a legtöbben – 16-an – a
közszolgálati etikáról és integritásról szóló
tanfolyamon vettek részt.
Bizonyára sokan tudják, hogy a köztisztviselők munkáját a róluk szóló, 2011-ben életbe
lépett törvény alapján értékelni kell. Ez elektronikus formában, közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és integrált közszolgálati rendszer (TÉR) szerint történik.
Az Aszódon dolgozó köztisztviselők úgy
látják el feladatukat, hogy minden erőfeszítés ellenére romlottak a tárgyi- és munkafeltételek feltételek. A Polgármesteri Hivatal
kívül-belül felújításra szorul, a Járási Hivatal
megalakulásával, és az alsó szint átadásával
pedig szűkössé váltak a terek. A számítástechnika fejlődése gyorsítja az avulás folyamatát, amely viszont a munkavégzést lassítja.
Számos gépen még Windows XP operációs
rendszer van, amelyre már nem készül frissítés, mindenképpen szükséges a cseréjük. Új
feladatként jelentkezett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott dokumentumok folyamatos előkészítése,
információbiztonsággal kapcsolatos oktatások tartása. Emellett egyre erősebb az a jogos társadalmi elvárás, hogy az elektronikus
információs rendszerben tárolt adatok – ( pl.
Elektronikus Anyakönyv (EAK) – sérthetetlenek és hozzáférhetetlenek legyenek.

A Polgármesteri Hivatal számára a 2014es év legmeghatározóbb feladata a három
választás lebonyolítása volt. Mindbárom választási napot több hónapos előkészítő munka előzött meg, amit több hetes lezáró feladat követett, így a feladatok szinte egymásba
értek. A választás lebonyolításában mintegy
100 fő vett részt. Folyamatos készenlétet
igényelt az informatikai háttér, ami minden
eddiginél nagyobb szerepet kapott. A három
választás sikeresen, hiba nélkül zajlott le.
Fontos feladata a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a képviselő-testületi és bizottsági
ülések előkészítése, lebonyolítása, majd a hozott rendeletek megszövegezése és megjelentetése. 2014-ben a képviselő-testület 16 alkalommal ülésezett. Ezek során 18 rendeletet és 168
határozatot hozott.
A bizottságok 43 alkalommal üléseztek és
478 határozatot fogalmaztak meg. A képviselő-testület, illetve a bizottságok döntéseivel
kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal
egy alkalommal élt törvényességi észrevétellel, mégpedig a vagyongazdálkodási rendelet
okán, amely kiegészítésre szorult. Ezt a képviselő-testület megtette.
Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal feladata a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos
ügyintézés: a szerződések, jelentések elkészítése, a munkavégzés ellenőrzése stb. Huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatásra
három pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelyeknek köszönhetően 59 főt sikerült
foglalkoztatni.
Beszédesek a Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelésre vonatkozó adatai is. 2014-ben több,
mint 21 ezer okirat iktatása történt meg, ez a
szám állandósulni látszik. Az iratok döntő
része a szociális és gyermekvédelmi igazgatás
valamint az adóügyi igazgatás terén keletkezik, de növekszik az önkormányzati és általános igazgatási ügyek száma is.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról készített beszámolót, amely teljes terjedelmében elolvasható a város honlapján
(www.aszod.hu).
R.Z.
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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
☐☐ Eladó egy kétszemélyes kinyitható rekamié. (+36) 30 306-1957.
☐☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez közel, két szobás, felújításra szoruló
családi ház telekár alatt eladó. Víz, villany
bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna
hálózatra is rá van kötve. (+36) 28 401 499.
☐☐ Kiadó három-, vagy négyszobás családi házat keresek Aszódon a központhoz
és az evangélikus gimnáziumhoz közel.
(+36) 70 627 7060

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a
felejthetetlen édesanyát és szerető nagymamát, Masznyik Pálnét elkísérték utolsó
útjára és sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló leánya és unokái
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Iskolai élet

Egészség

Fél évszázada indult itt az oktatás

ÜNNEPELT A RÁKÓCZI UTCAI ISKOLA
Igazi családias, bensőséges ünnepre került sor szeptember 16-án a
Csengey iskola Rákóczi utcai tagiskolájában, az egykori 2-es iskolában.

(Folytatás az 1. oldalról.) A családias hangulatot
tovább fokozta a közös főzés az udvaron. Dél környékén el is készült a sült hal és a kétféle pörkölt.
Az ebéd utáni szieszta és beszélgetést követően
pedig kezdetét vette az ünnepi műsor, amelyben
az iskola egykori és jelenlegi diákjai szerepeltek.
A szervezők nevében Tóth Ilkó Szilvia beszélt, aki
először tanulóként kötődött ehhez az iskolához,
most pedig annak pedagógusaként. Az ünnepség szép gesztusaként Sztán István polgármester
felsorolta az iskola minden korábbi, illetve jelenlegi igazgatójának nevét: dr. Asztalos Istvánét,
Sára Ferencét, Drabon Józsefét, Kómárné Gerőcs
Editét, Kovács Dezsőét, Helgertné Uzelmann
Mariannét, Jeney Lászlónéét, Ácsné Tóth Beátáét,
Boda Jánosét, Lakatos Csilláét és Skuczi Erikáét. Sajnos közülük ketten (Sára Ferenc és Kovács
Dezső) már nincsenek az élők sorában, rájuk, valamint az iskola minden elhunyt tanárára és diákjára egyperces néma felállással emlékeztek a jelenlévők. Az ünnepség végén 50 léggömb indult útra,
hogy hírét vigye, van itt egy iskola, amit szerettek
és szeretnek, mert mindig jó helynek bizonyult.
Kezdetét vette a következő ötven év.

Életbe léptek a közétkeztetés új táplálkozás-és egészségügyi normái

AZ IRÁNY JÓ, DE A GYAKORLAT MÉG
FINOMÍTÁSRA SZORUL
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet előírásait 2015. szeptember 1-től valamen�nyi közétkeztetőnek be kell tartania. A rendelet a kalória- zsír-, fehérje- és
szénhidráttartalmon túl további tájékoztatási kötelezettségként előírja a sóés cukortartalom valamint az ételekben előforduló allergének feltüntetését.

R. Z.

KUTATÓK NAPJA A PETŐFIBEN
Idén második alkalommal is megrendezték a kutatók napját a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziumában. Gécziné Pila Erika, az
iskola egyik fizika tanára szervezte az eseményt – Kerékgyártó Zita,
Schreiner Éva tanárnők és Kovács Tamás tanár úr segítségével.
Három évvel ezelőtt az iskola megnyerte a
győri Mobilis pályázatát, ahol videóra vett
kísérletek elküldése volt a feladat. Később az
évek során több összejövetelre is meghívták

az iskolát, ahol fizikai kísérleteket mutatattak
be. Aztán a tanárnő arra gondolt, hogy ezt
miért ne lehetne itt az iskolánkban is megcsinálni. Így a Győrben szerzett tapasztalatait

és innen származó kísérleteket a sajátjaival
vegyítve az itteni kutatók napja keretében
mutattatta be a diákjaival. Az iskola alapítványa, Az Alma Materért Alapítvány támogatta
kivitelezést.
A zuhogó eső miatt sajnos csak az alagsorban lehetett megtartani a bemutatót, de így
is nagy sikert aratott. A 11-es tanulók fizikai,
kémiai és biológiai kísérleteket szemléltettek,
amit az aszódi általános iskolai gyerekek nézhettek meg.
Fizikai részről mechanikai, vizes és hőtani
kísérletek voltak láthatók. A gyerekek saját
kézzel is kipróbálhattak néhány jelenséget,
plazmagömböt, tüzes habot vehettek a kezükbe, nem newtoni folyadékot tapogathattak. A biológia kísérleteknél mikroszkóppal
vizsgálódhattak, a kémiai asztalnál gyulladtak robbantak a különböző vegyszerek.
A kísérletekből összeállított kisfilmet hamarosan meg lehet tekinteni az iskola honlapján
(www.petofi-aszod.hu).
Összességében nagyon sikeres és hangulatos nap volt. A gyerekek élvezték a kísérleteket. Reméljük, a következő években más
településekről is vendégül láthatjuk a természettudományok iránt érdeklődő általános
iskolásokat.
Hambalkó Dalma
11. C osztályos tanuló
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A sokak által csak menzatörvénynek nevezett
új szabályozáshoz való felkészülésre négy évük
volt a közétkeztetésre szakosodott intézményeknek és vállalkozásoknak. Az első ajánlás
ugyanis már 2011-ben megszületett, az EMMI
rendelet pedig 2014 tavaszán napvilágot látott.
Az új előírások nemcsak a cukor és a só beviteli mennyiségét igyekeznek csökkenteni,
hanem számos más egészségtelen összetevőét
is. Ilyen például a zsiradék, amely korábban
gyakran jellemezte a menzai ételeket. Ugyanakkor a gyermekeknek több tejterméket, gyümölcsöt és nyers zöldséget kell kapniuk. Újdonság, hogy a sütemény – pl a lekváros bukta
– nem lehet főfogás, csak desszertként adható.

– Az irányt, a törekvést jónak tartom, a gyakorlatban azonban még számos dolgot össze kell hangolni – adott hangot véleményének Oláhné Bordi
Edit, a Gyermekétkeztetési Intézmény vezetője.
Az általa vezetett konyha jelenleg 700 adagot főz,
a bölcsődés korú gyermekektől kezdve egészen
a felnőttekig. Az intézmény étlapján nem sokat
kellett változtatni, eddig sem használtak kényelmi
nyersanyagokat, kizárólag természetesek kerültek
az ételbe. Sót és cukrot korábban sem raktak ki az
asztalokra. Zöldséget, gyümölcsöt pedig eddig is
kaptak a gyerekek, legföljebb nem akkora mennyiségben, mint ami a mostani előírásban szerepel.
– A WHO naponta 400 gramm zöldséget és
gyümölcsöt ír elő. Ez biztosan szükséges men�-

Az Európai Bizottsághoz fordult a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

A FELELŐSSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁT KÉRIK
Mivel több, mint két éve hiába próbálja felhívni a figyelmet a működési
nehézségekre a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., a projekt vezetése végső kétségbeesésében az Európai Bizottsághoz fordult. Erről egy közleményt is kiadtak, amelyet a Gödöllői Szolgálatban megjelentettek.
A cég azt várja az Európai Bizottságtól, hogy az
állapítsa meg, ki a felelős a kialakult helyzetért.
Álláspontjuk szerint a kormány rendeleteiben
meghozott újabb és újabb terhek oda vezettek,
hogy a korábban felhalmozott fejlesztési bevételt
is felélték, és mára veszélybe került a működésük.
Az újságban az alábbi közlemény jelent meg:

Önkormányzati társulásunk 107 tagönkormányzata a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
tulajdonosa. 107 településünk 300 ezer lakosának hulladékgazdálkodási közszolgáltatója
továbbra is kényszerhelyzetben van.
A bevételek nem fedezik a kiadásokat, a díjmegállapítás jogát tőlünk, az önkormányza-
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nyiség, de nem gondolom azt, hogy ezt kizárólag
a közétkeztetést végző intézményeknek kellene
biztosítani, a szülőknek legalább annyira feladata
kellene legyen, hogy ezt biztosítsa. Az is, hogy a
gyermekeik minél többféle zöldséget és gyümölcsöt ismerjenek meg – jegyezte meg beszélgetőtársam, aki az ismeretek hiányára példát is mondott.
A tanulóknak sült tököt tálaltak fel, mire az egyik
diák visszahozta azzal a megjegyzéssel, nem kéri,
ő ugyanis nem szereti a sárgadinnyét.
A Gyermekétkeztetési Intézmény mindazonáltal nincsen könnyű helyzetben, amikor meg akar
felelni az új szabályozási rendszernek. Más például az előírt sótartalom a bölcsődés, az óvodás, az
iskolás gyerekeknél, és más a felnőtteknél. Ez egy
bableves esetében kapásból ötféle elkészítési módot jelent. Problémát okoz a jelenlegi rendszerben
létező kettősség is. Az élelmiszert gyártó cégeknek
például csak 2020-tól kell megfelelni az új előírásoknak. Így – ha mondjuk tízóraira májkrémes
kenyeret akarnak adni –, nem biztos, hogy a gyártótól vásárolt termékkel a megadott határértéken
belül tudnak maradni. Ezt úgy próbálják kivédeni, hogy inkább saját gyártású krémet használnak
föl: tojáskrémet, padlizsánkrémet stb. Az intézmény nem cukrozhat, így inni tejet ad, miközben
az Iskolatej akció keretében cukrozott kakaó érkezik, amit az édes íze miatt szívesebben választja a
gyermek. A beszállítók sem készültek föl a változásra, a fűszerszállító például most keresgéli, hol
szerezhetné be a só kiváltására javasolt vasfüvet.
Oláhné Bordi Edit azt is megemlítette, hogy
az új szabályozás mellett az egyre gyakrabban
előforduló ételérzékenységgel is muszáj megküzdeniük, valamint a speciális diétás ételeket
is biztosítaniuk kell.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a rendszeren
van még mit finomítani. Az a cél viszont, hogy
a közétkeztetést igénybe vevők egészséges, és
nemcsak a jogszabályi előírásoknak megfelelő,
hanem finom és változatos ételeket fogyasszanak, mindenképpen üdvözítő.
toktól elvonták, felelős díjmegállapítás máig
sincs. Az ország hulladékgazdálkodási infrastruktúrája és szervezettsége a korábbi hazai
és EU támogatások ellenére leépülőben van. A
közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzetek elkerülése és a környezetbiztonság fenntartása érdekében közszolgáltatónk továbbra
is ellátja a kötelező önkormányzati feladatokat.
A Zöld Híd Régió Nkft. semmilyen támogatást, pályázati forrást nem kapott. A társaság az Európai Uniós pályázattal kapcsolatos
fenntartási kötelezettségét jelentős részben
felfüggesztette vagy megszüntette, hogy a működését biztosítani tudja.”
Forrás: Gödöllői Szolgálat
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Nyugdíjas élet

ASZÓDI TÜKÖR

Idősek Világnapja: Aszódon immáron 25. alkalommal

A CSALÁD ÉS A HÁZASSÁG JEGYÉBEN
ÜNNEPELTEK
25. alkalommal került megrendezésre városunkban az Idősek Világnapja, amelyen több, mint ötszáz nyugdíjas vett részt. Az ünnepségnek ezúttal a család és a házasság állt a középpontjában, ennek megfelelően a legtöbb időt együtt töltött házaspárokat külön köszöntötték. A
meglepetésműsor sem maradt el: idén Farkas Bálint operetténekes és
partnere, Bálint Emese szórakoztatta a közönséget.
Aszódon első alkalommal 1991-ben ünnepelték meg az Idősek Világnapját. Azt a rendezvényt
még a volt Tiszti Klubban tartották, négy település
– Aszód, Iklad, Verseg és Kartal – nyugdíjasainak
részvételével. Aztán ahogy a Kistérségi Gondozási
Központ hatósugara növekedett, úgy kapcsolódtak be más nyugdíjas egyesületek is a programba.
Idén 530 nyugdíjas érkezett a Csengey iskola tornatermébe, hogy közösen ünnepeljen.
A vendégeket – köztük a környékbeli települések polgármestereit, a város megjelent köztisztviselőit és képviselőit – Sztán István polgármes-

ter köszöntötte. Az üdvözlő szavak után közös
ebéd következett, majd a kisorsolt nyugdíjas
egyesületek produkciói következtek.
Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezetője lapunknak elmondta, a nyugdíjas egyesületekkel történő egyeztetések során
merült fel, hogy nagyon sok olyan idős házaspár van, akik több évtizedet töltöttek együtt
jóban-rosszban. Ezt hallva született meg az az
ötlet, hogy idén a család és a házasság álljon a
rendezvény középpontjában. A nyugdíjas klubokat arra kérték, gyűjtsék össze a régi esküvői

Aszódi Diákszalon, Szontágh lépcső 4.

EGY 45 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ AZ EGYKORI ISKOLÁBAN
A Diákszalon egyik tavalyi kiállítása alkalmával jött a gondolat, hogy az
ismét megnyílt, egykori iskolaépületben kerülhetne megrendezésre a
45 éves általános iskolai osztálytalálkozónk. Meglepetés volt számomra, hogy szinte minden eredeti állapotában maradt meg. Bíztam benne,
hogy egykori diáktársaim számára is megható élmény lesz visszatérni az
ódon falak közé, ahol közel fél évszázaddal ezelőtt a betűvetést tanultuk.
Tervem valóra vált és egy meghitt, baráti hangulatú találkozót sikerült megvalósítanunk.
Már csak egyetlen, bennünket egykoron tanító pedagógus van közöttünk – Vali néni (Oláh
Károlyné), de ő is eljött és boldogan mesélt
emlékeiről körünkben a találkozó alkalmával.
Az iskolaépület, a hely szelleme, a múltat idéző régi fényképek a falakon meglepő hatással
voltak ránk. Előhívott bennünk egészen apró,
de meghatározó emlékeket is. Diáklétünk első
4 esztendejében szinte minden időnket itt töltöttük. Azokkal az osztálytársainkkal, akikkel
csak alsó tagozaton jártunk egy osztályba, azóta nem is találkoztunk, de most ők is eljöttek.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítványnak a
lehetőséget és azt, hogy minden feltételt biztosítottak számunkra ahhoz, hogy ez a felemelő
nap emlékezetes legyen számunkra.
Szeretettel ajánlom egykori diáktársaimnak a
Diákszalont és a jövőben kérjék bátran annak
vezetőjét, Vargáné Marsal Ágnest, hogy számukra is lehetőség nyílhasson osztálytalálkozók
megrendezésére az egykori iskolában, az egykori tanteremben. Adományunkkal boldogan járultunk hozzá az épület épségének további megőrzéséhez és a rendezvények megvalósításához,
melyet összességében rendkívül nemes célnak
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fotókat. A beérkezett képekből egy kis kiállítást rendeztek, amely nagy népszerűségnek
örvendett a rendezvény ideje alatt. A sok-sok
évet együtt töltött házaspároknak Sztán István
polgármester emléklappal és ajándéktárggyal
gratulált, és kívánt nekik további boldog éveket. A rekorder a bagi Kaputa János és felesége,
akik 71. házassági évfordulójukat ünnepelték.
Sajnos a rendezvényre csak a feleség tudott
eljönni. Az aszódiak közül Fehér Józsefet és
feleségét köszöntötték, akik 61 együtt töltött
esztendőnek örülhetnek, csakúgy, mint Búzás
Pál és felesége. A felköszöntöttek között volt
Garami László és párja, akik 64 éve házasok.
A házaspárok ünneplését követően Az Aszódi Városi Nyugdíjasklub stílszerűen egy rögtönzött lakodalmas összeállítással lepte meg
a vendégeket, akik vastapssal nyilvánították
ki tetszésüket. A rendezvény hivatalos része a
nyugdíjas himnusz közös eléneklésével ért véget, ám a programnak még korántsem volt vége.
A jó hangulatról előbb Farkas Bálint és Bálint
Emese operett énekesek gondoskodtak, majd
igazi báli hangulat vette kezdetét.
R. Z.

tartunk. A kis aszódi civilszervezet alapítói, kurátorai és önkéntesei heroikus munkát végeznek
szívvel, lélekkel, összekötve így múltat, jelent és
jövőt, összekötve generációkat egy barátságos ,
otthonos miliőben, az Aszódi Diákszalon néven
újra ismertté vált egykori Szontágh Iskolában.
Hálás köszönettel :
az 1962-70-es zenei tagozatos osztály nevében
Barlai Gyuláné Nagy Rita
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TALÁLJÁK A
A NYERTESEK NÉVSORÁT MEG
BENZINKÚT SHOPJÁBAN!
Sorsolás minden hónap első csütörtökén. További részletek az aszódi
2015. október
Az üzemanyagkártya ára 490,- Forint A képek illusztrációk!

benzinkúton.
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Civil szféra

Iskolai élet

Jótékonysági est a Szakorvosi Rendelőintézetért

Még nincs hír arról, milyen idei beiskolázásra kap engedélyt az intézmény

„MAGÁNAK AZ ESŐ SEM ESIK, NAP SE SÜT,
TE SEM VAGY MAGADÉRT, TE IS MÁSÉRT VAGY ITT.”

VÁRAKOZÁS A PETŐFI GIMNÁZIUMBAN

Angelius Silesius szavaival kezdődött 2015. szeptember 26-án az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet támogatására a Podmaniczky Júlia Nőegylet által rendezett Jótékonysági Est. A Nőegyletnek kettős célja volt, az
egyik, hogy önkéntes támogatással pénzadományt gyűjtsön egy nőgyógyászati kolposzkópos vizsgálóeszköz
megvásárlására.
A pénzadományt a Legyen az Ön Szívügye is
Alapítvány javára gyűjtötte sorszámozott támogatójegyek árusításával, valamint az említett alapítvány bankszámlájára történő átutalással. Miután a Galga menti települések közül
több helyen is tartottak idén jótékonysági koncertet a szakrendelő javára, és Aszódon utoljára 4 évvel ezelőtt volt hasonló rendezvény,
a másik cél az volt, hogy kifejeződésre jusson
az intézmény iránt érzett helyi civil, közösségi támogatás gondolata, érzése. A rendezvény
megrendezését a Cívis pályázaton keresztül
támogatta Aszód Város Önkormányzata. Az
esten Sztán István polgármester köszöntötte
a rendezvényt, megerősítve ezzel az ügy fontosságát. Elismerően beszélt arról, ha a civilek
vesznek le terheket az önkormányzat válláról
az üdvözlendő és követendő példa lehet. A
rendezvény fővédnöke Dr. Stankovics Éva az
Albert Schweitzer Kórház Főigazgatója örö-

ÉVES

A GENERALI
BIZTOSÍTÓ

képviseleti iroda Aszódon.

Novemberben
minden betérő ügyfél

AJÁNDÉKOT
KAP!
Aszód, Kossuth Lajos u. 26.
Nyitva:
H-SZ-P: 9–13; K-CS: 13–17
(+36) 20 579 1954
magdolna.novak@tanacsado.generali.hu

mét fejezte ki a rendezvénnyel kapcsolatban és
bíztató szavakkal köszöntötte az est céljait.
Köszönetet szeretnék mondani segítőkész és
támogató együttműködéséért Dr. Roncz Béla
úrnak, az Evangélikus Gimnázium Igazgatójának, hogy a rendezvény lebonyolításához biztosította az intézmény tárgyi és személyi feltételeit. Köszönetet szeretnék mondani nemes
lelkűségükért a fellépő művészeknek: Ambrus
Pál és Balassa Gyula trombitaművészeknek,
Énok-Nagy Levente karnagynak, Tóth Rita orgonaművésznek, a Stellária Média Női karnak,
a Csengey Gusztáv Általános Iskola Ének-zene
tagozata Gyermek Kórusának, Tóth Valéria
műkedvelő festőművésznek, és a Vásárosnaményi Versszínház tagjainak, hogy fellépő díj
ellentételezése nélkül megörvendeztették és
csodálatos komolyzenei és színházi élményekben részesítették a hallgatóságot.
Az est zárásaképpen bejelentettük a támogatójegyek eladásából összegyűlt adomány
összegét. Ott elhangzott, hogy a 352 000 Ft
végösszeg még növekedhet, hiszen a hétvégi
banki átutalások, vagy további jegyvásárlások még gyarapíthatják ezt. Örömmel tudatom a nyilvánosság előtt, hogy a jótékonysági
rendezvényhez kapcsolódóan az adományok
végösszege: 402 000 Ft lett, amit 2015. október 8-án a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány kuratóriuma tagjainak hivatalosan is
átadtunk.
Ennek a csodálatos adományösszegnek az
összegyűjtése nem jöhetett volna létre a lelkes
és önkéntes támogatók nélkül.
Mély tisztelettel szeretném megköszönni annak a közel 200 magánszemélynek, az aszódi
családoknak a bizalmat, akik támogatójegyet
vásároltak vagy banki átutalás formájában tá-
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mogatták a szakorvosi rendelőintézetet. A név
szerinti felsorolástól terjedelmi okok miatt el
kell tekintenünk és sokan kérték az anonimitásukat.
Tisztelettel szeretnénk megköszönni azoknak a magánszemélyeknek, intézményeknek
és vállalkozóknak, akik a rendezvény lebonyolításához anyagi és erkölcsi támogatást
nyújtottak:
Aszód Város Önkormányzata és Képviselőtestülete, Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aredo Étterem, Íródeák
Papírbolt, Ikladi Úti Virágbolt, Chili Burger,
Péter Jánosné, Rácz Zoltán, Koncz Mihály,
Mertánné Szita Mónika, Nagy Dávid, a fentebb említett fellépő művészek és kórusok, és a
Podmaniczky Júlia Nőegylet tagjainak önkéntes lelkes szervező munkáját.
Dr. Bodó Zsolt főorvos úr levélben köszönte
meg a Nőegyletnek a rendezvény megszervezését, amit az est végén Blaskóné Marika olvasott fel. Ez jó érzéssel töltötte el a nőegylet
tagjait és partneri együttműködésünkre az
alapítvány a jövőben is számíthat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a rendezvény
befejezése után Dr. Stankovics Éva Főigazgató
asszony ígéretet tett arra, hogy a Hatvani Kórház kipótolja a hiányzó összeget és a kolposzkópos vizsgálati eszközt az Aszódi Szakorvosi
Rendelőintézet megvásárolhatja.
Böjte Csaba gondolatával szeretném még
egyszer megköszönni az aszódiak összefogását: „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó
ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, hogy milyen sokan odaállnak mellé.”
Szilágyi Zita Mária
A Podmaniczky Júlia Nőegylet Elnöke

A középiskoláknak október 30-ig kell feltölteniük az internetre a beiskolázási tájékoztatóhoz szükséges adatokat. Ezzel kapcsolatban még nem
ismeretes, hogy a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma indíthat-e gimnáziumi
képzést a következő tanévben.
Mint arról korábban beszámoltunk, az előzőekben Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium néven
szereplő iskola 2015. július 1-től új fenntartóhoz, a Nemzeti Gazdasági Minisztériumhoz került. Ez pedig nem csupán fenntartó
váltást, hanem profiltisztítást is jelenthet,
ami a gimnáziumi képzés kifutó formában
történő megszűnését eredményezheti. Azért
a feltételes mód használata, mert az ide vonatkozó 120/2015-ös kormányrendelet nem
foglal egyértelműen állást azzal kapcsolatban, mi lesz az úgynevezett vegyes típusú
iskolákkal. A fenntartó- váltás hírére a város
képviselő-testülete ez év júniusában rendkívüli ülést hívott össze, amelyre meghívták
Vécsey László országgyűlési képviselőt, valamint Fodor Gábort, a ceglédi tankerület,
mint akkori fenntartó igazgatóját. Mind a
honatya, mind a KLIK ceglédi tankerületének igazgatója úgy foglalt állást, nincs ok
az aggodalomra, a gimnáziumi képzés mindenképpen megmarad.
A gimnáziumi képzéssel kapcsolatban az
iskola egyelőre semmilyen értesítést nem
kapott. Csobán Attila, az iskola megbízott
igazgatója szerint nincs rosszabb a bizonytalanságnál, amelyben dolgozniuk kell. Lapunknak elmondta, csak szeptemberben
hat levelet írt az illetékeseknek, és minden
lehetséges fórumot – továbbképzéseket,
konferenciákat – felhasznált arra, hogy a
döntéshozókkal beszéljen, így pl. Sipos Imre
helyettes államtitkárral is. A vele történő
beszélgetésben az államtitkár fontos körülményként említette meg, és eldöntött tényként nevesítette azt az elképzelést, hogy a
kormány szándéka szerint minden járásban
egy állami fenntartású gimnáziumnak, középiskolának lenni kell.
Bizonyosság még mindig nincs, mindenesetre az NGM-nek már nincs sok ideje, döntést
kell hoznia, nemcsak az aszódi, hanem más
települések vegyes profilú iskolái ügyében.
A fenntartó annak a két váratlan kiadásnak sem örül valószínűleg, amiket az aszódi
tanintézményben történt meghibásodások
elhárítása miatt kell kifizetnie. A tanuszodában elromlott a levegőztető és klímaberendezés, így azt még nem is lehetett használni
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ebben a tanévben. Az ezzel foglalkozó cégnek a javításhoz elvileg pár nap múlva hozzá
kellene kezdenie. Baj van a kollégium tetőzetének Hajnóczy utcai oldalával is, az ugyanis
az a helytelen kivitelezés miatt megcsúszott.
Ennek visszabontására és javítására az őszi
szünetben kerülhet sor.
R. Z.

Saját erőből fejleszti sportpályáját a Petőfi gimnázium

MŰFŰ VÁLTJA AZ ASZFALTOT

Régi álma valósul meg az állami gimnázium vezetésének. Rövidesen megújulhat az iskola sportpályájának burkolata. A mára már teljesen elhasználódott aszfaltszőnyeget valamikor az 1980-as évek elején terítették le.
Az iskola vezetése 2013-ban elhatározta, hogy a tanintézmény által szervezett jótékonysági
bálok bevételeit, valamint egyéb adományokat, és az adók után befizetett 1 %-okból befolyt
összeget a sportpálya megújítására fordítja. A műfüves pálya a maga 13 millió Ft-os költségével elérhetetlennek tűnt. Végül mégis ilyen borítást kap a pálya. A Vasas FC nemrégiben kicserélte a műfüves pályáinak burkolatát újakra. A használt, de jó állapotban lévő szőnyegekről
az iskola tudomást szerzett, és vásárolt belőlük.
Nemcsak ezen spórol az iskola, hanem a kivitelezésen is. Az új tükör készítését, valamint a burkolat leterítését is saját maguk végzik el, egyedül a szegélyezés betonozását bízták külső cégre. A
kivitelezés így mindössze 3-3,5 millió Ft-ba kerül.
A pályán kizárólag önkéntes alapon, szabadidejüket áldozva dolgoznak tanárok és diákok egyaránt. Ha az időjárás engedi, az őszi szünet után már a műfüvön rúghatják a bőrt a fiatalok.
R. Z.

Közép-Kelet-Európa egyik vezető gyártója
megérkezett Aszódra!

SNIEZKA PRÉMIUM FESTÉKBOLT

2170 Aszód Kossuth Lajos u. 85
(+36) 20 355 1202
sniezkapremiumaszod@gmail.com

2015. október

11

12

ASZÓDI TÜKÖR

AVKK

AVKK

Könyvtári esték
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Aszód Városi Kulturális Központ

A BALETT, AZ OPERA ÉS A MUSICAL VONZÁSÁBAN NÉPMESE HETE
Volt szerencsém az Aszódi Városi Kulturális Központ Könyvtárában
olyan érdeklődő közönséggel találkozni, akik a színpadi zenei műfaj ürügyén igazi interaktív előadássá emelték az általam bemutatott előadások
rövidített mozgóképes kivonatát. Mi több, az 5 évestől a szép korúakig
vérbeli alkotótársakra is leltem, akikkel az adott színpadi mű menetének
következő lépését kitalálva jutottunk a történet végére.
Az első ilyen összejövetelünk alkalmával Csajkovszkij Diótörő balettjének a Magyar Állami
Operaházban a múlt század ötvenes éveitől
változatlan koreográfiával játszott előadását
ismerhette meg a jelenlévő közönség. Vajnonen, szentpétervári koreográfus által színpadra álmodott művet Oláh Gusztáv legendás
díszletei között játsza azóta is az Operaház
Balett társulata. Ennek a díszletnek van egy
„mesebeli” „Fantomos” aszódi vonatkozása is.
Ugyanis a balett első jelenete szinte a „megszólalásig” hasonlatos épület előtt játszódik, mint
az aszódi Podmaniczky kastély bejárata. Sőt
a balett báli jelenetének környezete is kísértetiesen hasonlít a kastély eredeti tánctermére.
S ezt a szót nem véletlenül emeltem ki, mert
ezt a módot csak az Operaház Fantomja képes megvalósítani, aki a budapesti Operaház
színpada alatt lakva elképzelte, hogy milyen
gyönyörű is lenne, ha az aszódi Podmaniczky
kastély architektúrája díszítené a Diótörő történetet. S lám, a kívánság megvalósult, amely
hasonlóságot leghamarabb a könyvtár közönségében a gyerekek fedezték fel.
Ugyanilyen művészeti érzékenységgel találkoztam Mozart Varázsfuvolájának gyerekbarát változatának, a Parázsfuvolácskának

bemutatása során is. Ott a legnagyobb meglepetésemre egy ötéves fiatalember érdeklődése
adott szárnyakat a történet meséléséhez. Emlékező tehetsége, aktív részvétele és okos válaszai a többiek figyelmét is felcsigázták.
Legutóbbi előadásom Bernstein West side
story című musicaljének ismertetéséből állt
az eredeti New York-i bemutató után néhány
évvel készült film alapján, ami 10 Oscar-díjat
nyert. Ez a „modern Rómeó és Júlia” történet,
az azóta slágerré vált dalaival (pl: Maria; Amerika; Tonight, tonight; Somewhere) közelgő
Shakespeare-év bevezetőjeként felkeltette a
középiskolások érdeklődését az előadás Erkel
színházban való megtekintésére.
Mindezekkel együtt én csak köszönetemet
fejezhetem ki Aszód város polgárainak a zeneés a színházművészetek iránti érdeklősének
és szeretetének. Remélem, hogy a következő
találkozásunkkor, új előadásaim alkalmával is
lesz szerencsém hozzájuk.
Szebenyi Etelka,
operai ügyelő
az Opera Nagykövete
(www.medical-harmonia.com/partnerek)

A népmese napját immár 11 éve a
Magyar Olvasótársaság jóvoltából
szeptember végén, Benedek Elek
születésének évfordulója alkalmából
ünnepeljük. Ezen országos programhoz kapcsolódva „Aszódon innen, az Óperencián túl…” címmel
hirdettük meg népmesehetünket,
amely keretein belül több dimenzión át vezérelve kíséreltük meg olvasóinkat, látogatóinkat a népmesék, mesék világába vezetni.
Az utazást az éterben kezdtük, hiszen honlapunkon minden nap más és más ismert
aszódi személyiség legkedveltebb népmeséje
volt olvasható: itt ismerkedhettünk meg Balogh Jánosné, Rácz Zoltán, Hagyó Ernőné,
Kissné Kulybus Gizella, Hatalyák Jánosné
és dr. Kovacsik Erzsébet kedvenc meséjével.
A népmesei barangolást az óvodásokkal
folytattuk, akik számára Király Kis Miklós című bábelőadás során kíséreltük meg
átadni népmesekincsünk töredékét. Majd
folytattuk általános iskolásoknak szervezett
rendhagyó könyvtári órákkal, ahol A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Hammas Jutka és
A szegény ember és a Szélkirály című népmesékkel foglalkoztunk.
Mindeközben a zene szárnyain is röpültünk a Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola kamaracsoportjainak koncertjén,
ahol dr. Magyari Zita vezénylete mellett
Camille Saint-Saens Az állatok farsangja c.
darabját hallgathattuk meg. A koncert hangulatát emelte a Művészeti Iskola Képzőművészet Tagozatának diákjai által készített
dekoráció.
Az utazást Váradiné Osváth Ilona textilművész kiállításának megnyitóján folytattuk, aki
a IX. Aszódi Honismereti Akadémia első estjén munkáinak szimbólumerdejébe kalauzolt
minket. Említett estét Varga Mihály bugaci
dudás és mesemondó felnőtteknek szánt meséivel koronáztuk meg.
Az óvodások számára egy 7próbás mesevetélkedőt is szerveztünk, ahol volt királylány-nevettetés, aranytojás-futtatás, sárkánydobálás,
seprűnyél-lovon való lovaglás, magválogatás és
mesevetítés is.
A programok a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósultak meg.
Adoryán Emese
igazgatóhelyettes
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AVKK

Egészségügy

Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola

MŰVÉSZETEK ÖSSZEFONÓDÁSA
,,A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor
veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Zoltán)
Életünket keresztülszövi a zene, a bölcsőtől
a sírig. A zene az ember legrégebbi kifejezési
formája, ősibb, még a beszédnél is. Még igazán
beszélni sem tudott az ember, amikor a hangok már hatalmukba kerítették.
Ezen évezredes hagyományok előtt tisztelegve, Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére emelte az UNESCO Nemzetközi
Tanácsa október 1-jét a Zene Világnapja rangjára. Ezen a napon világszerte rangos rendezvényeken emlékeznek meg a zene nagyjairól,
és a műveik által képviselt egyetemes kulturális értékekről.
E neves nap tiszteletére iskolánk első alkalommal szervezte meg Zenei minimaratonját.
Hogy miért minimaraton? Azért, mert közel
két maraton-futásnyi idő alatt (négy órán keresztül) a könyvtár színpadán folyamatosan
zenéltek tanáraink és növendékeink. Ezzel
párhuzamosan, kiemelve a különböző művészetek összefonódását (zene-, képző-, táncművészet), grafika-festészet és néptánc flashmob

is kialakult. A létrejött közös képzőművészeti
alkotás a maraton végén - a már korábban
elkészült és zenei témájú rajzokkal együtt bemutatásra került. A rendezvényt néptáncosaink fellépése tarkította, a mozgáskultúrát is
beemelve a nap fénypontjai közé. Mindezzel
megpróbáltuk elősegíteni különböző kultúrák
zenéinek jobb megismerését. Az előadás ideje
alatt nem csak a zenészek, hanem a közönség
is folyamatosan cserélődött, élvezve azt, hogy
az összes fellépő, alkotó egy új, élő világot hoz
ki a hangok, színek, mozgások kavalkádjából.
Október 6-án a Mesehét alkalmából tanáraink
és diákjaink kamarazenekari felállásban Camille Saint-Saëns: A állatok farsangja című művét
adták elő. A zeneszerző, karmester, zongorista,
orgonista, a 19. századi francia zene vezéralakja
volt, 180 éve született október 9-én Párizsban.
Ez a műve tulajdonképpen egy nagy állattani
fantázia. A több tételes ciklust családi házi muzsikálásra szánta, farsangi meglepetésként egy
csellóművész barátjának. A darabban az „igazi”

állatokon (oroszlán, tyúk, teknős, kenguru, elefánt, hattyú stb.) kívül olyan különös szerzetek
is szerepelnek, mint a zongoristák. A darab két
zongorára és kamarazenekarra íródott, bravúros kamarazenei lehetőségeket használva.
Igyekeztünk a darabot úgy bemutatni, hogy
a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki
megtalálja benne a számára élvezetes részt, legyen az zene vagy akár vetített kép. Külön segítséget jelentettek számunkra a kimondottan erre
az alkalomra, a képzőművészeti tanszak diákjai
által készített árnyfigurák, melyek hangulatos
hátteret biztosítottak a darabnak.
Ezúton is megköszönöm a zenekar tagjainak Dian Kinga és Chugyik Bálint (hegedű),
Kovácsné Hutai Ágnes és Kovács Orsolya
(cselló), Szegedi Sarolta (fuvola), Novák Péter
(klarinét), McFegan Louisa, Zsély Alíz, Glacz
Mária, McFegan Rebecca (zongora), Gyárfás
Réka (xilofon), Kovács Gergely (harangjáték)
a közös élményt, Tőkés Réka és Lakatos Áron
képzőművész tanároknak és növendékeiknek
az árnybábokat, és végül, de nem utolsósorban
az AVKK vezetőségének és munkatársainak,
hogy részesei lehettünk az „Aszódon innen,
az Óperencián túl” Népmese hetének, illetve
lelkes közönségünk támogatását.
Dr. Magyari Zita

HA A FÉRFI BETEG…
Nekem, mint kétgyermekes anyának soha nem okoz nagyobb problémát, ha valamelyik gyerek (nagy ritkán) lebetegszik, nem esem kétségbe, teszem a dolgomat, lázat mérek, kúpot adok be, orrot porszívózok,
sebet kötözök, stb. Amitől viszont rettegek: csak nehogy a férjem betegedjen meg!
És nem azért, mert ő a fő kenyérkereső. Egyszerűen nem tudom ilyenkor kezelni. Mert
milyen is a férfi, ha beteg?
Először is nem hisznek a megelőzésben. Azt
hiszik, hogy a vitaminok és más szükséges tápanyagok benne vannak a levegőben, vagy a
sörben, esetleg a hamburgerben (mert abban
is van zöldség, ugyebár!).
Pedig sajnos a mai étkezési szokások aligha
mondhatók egészségesnek, hiszen még a zöldségekben, gyümölcsökben levő egyre kevesebb vitamint sem tudjuk rendesen hasznosítani, annyira lepusztult a bélflóránk!
Másodszor: ha már kapar a torkuk, tüszős
mandulagyulladásra gyanakszanak, ha pedig
a fejük fáj, agydaganatra. És ne is próbáljuk elbagatellizálni a dolgot, mert majd a mi lelkünkön szárad, ha ebben fognak elhalálozni.
Harmadszor: ha beütött a krach, és tényleg
ágynak esnek, akkor ezt egy pillanatra sem

lehet figyelmen kívül hagyni, nem is tudnánk
a szobából kiszűrődő folyamatos sóhajtozások
miatt. Ilyenkor persze már mindent bevesznek, homeopátiás bogyótól kezdve az izlandi
zuzmó teán át a fiókban talált lejárt szavatosságú fájdalomcsillapítóig, ráadásul egyszerre!
Mit tehet a nő?
Megelőzés helyett ajándékozzunk neki állapotfelmérést (ez a Kuckó Sóbarlangban mindössze 1500 Ft), és ha meglátja a szervezete
jelenlegi állapotát, szinte könyörögni fog az
étrend-kiegészítőkért.
Ha észrevesszük az első intő jeleket (orrfújás, krákogás, stb.) szervezzünk közös „wellness” programot. Egy kis infraszauna, egy
családi sóbarlangozás segíthet megfékezni a
bacik terjedését, és a vírusos betegségeken is
hamarabb túlesik. És még jól is érezzük magunkat közben!
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Ne hagyjuk, hogy a dolog elfajuljon: ha becsípődik a dereka, vagy elfeküdte a nyakát,
kérjünk neki időpontot a masszőrtől, vagy
csontkovácstól, mert néhány hét múlva sokkal
nehezebb (és drágább) lesz kikezelni.
Ha már a férfi ágynak esett, nincs mit tenni:
főzzünk neki literszámra gyógyteát (sok mézzel),
reggeli mellé készítsük ki a vitaminjait/gyógyszereit, vegyünk neki pár autós magazint, vagy
egy jó könyvet, és főleg SZERETGESSÜK nagyon sokat (de csak távolról, nehogy elkapjuk)!!!
Ruszkai-Simon Anna
a Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum
vezetője
www.kuckosobarlang.hu

Dr. Deák Andor emlékére

KÖSZÖNJÜK, DOKTOR ÚR!
Október 2-án életének 85. esztendejében elhunyt dr. Deák Andor, Aszód
Város díszpolgára. Sokunknak ő volt a nagybetűs Orvos, aki egészen 80
esztendős koráig a betegek szolgálatában állt.

Bőr Bandi. Édesapámtól hallottam először ezt
a nevet. Amikor rákérdeztem tőle, miért hívják
így, azt mondta, azért, mert szeretik. Apám is
kedvelte Őt. Járatos buszsofőrként hozzá tudott
a legkönnyebben bejutni, mert a Doktor Úr már
fél hétkor fölvette a fehér köpenyt, és elkezdte a
rendelést. A munka éltette Őt. No és a zene.
Örömünnep volt, amikor az aszódiak hallhatták – pl. a Múzeumok Éjszakáján – játszani.
Bandi Bácsi 1963. november 1-től egészen
a nyugdíjazásáig dolgozott a Szakorvosi
Rendelőintézetben,amelynek több, mint 20
éven keresztül a helyettese is volt. Nyugdíjba
vonulását követően sem hagyott fel a praktizálással. Teljesítményét, munkásságát a
város előbb díszpolgári címmel, majd 2014ben „Aszód Város Szolgálatáért” díjjal jutalmazta. Bandi bácsi a kitüntetései ellenére
is ugyanaz a személyiség maradt, amilyen
mindig is volt: egy kedves, mosolygós, barátságos Ember. Fontos része a városunknak.
Doktor Úr, köszönjük szépen!
R. Z.

2015. október

Cégünk igényes alumínium-üveg homlokzatok,
függönyfalak, ablakok, ajtók, üvegtetők, beltéri
üvegszerkezetek kivitelezésével foglalkozik.
Minőség, megbízhatóság, és a határidők pontos betartása, és ezzel megrendelőink megelégedettségének elérése.
Mérnökeink 1995 óta vesznek részt magas színvonalú,
magyarországi és külföldi projektek megvalósításában.

ÁLLÁSHIRDETÉS!

Csapatunk bővítéséhez
nyílászárógyártásban vagy fémmegmunkálásban jártas
munkaerőt keresünk
összeszerelő
munkakör betöltésére
Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség
Műszaki rajzok ismerete
Precíz munkavégzés
Előny:
Tapasztalat nyílászáró gyártás területén
Munkavégzés helye:
Aszód, Falujárók u. 40.
A jelentkezéshez
fényképes szakmai önéletrajz szükséges az alábbi email címre:
2015.
október
k.kakuk@schaltech.hu
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Művészet

Vegyes

40. ALKALOMMAL ÜNNEPELTÜK
A ZENE VILÁGNAPJÁT
Október1-jén ünnepeltük a Zene Világnapját. Városunkban két helyszínen is főszerepet kapott a zene.
Az AVKK flashmobot szervezett, a katolikus
templomban pedig igazi csemegének tapsolhatott a szép számú közönség
1975. október 1-jén Yehudi Menuhin hegedűművész Torontóban tartott beszédet,
amelyben felhívta a figyelmet a zene fontosságára. Arra buzdított minden falut és várost,
hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt
azon a napon. Mint mondta, nem fontos, hogy
az koncert legyen vagy éppen rádiófelvétel, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és
tereken is muzsikáljanak énekesek, kórusok,
jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb
előadói. Ugyanakkor nagy jelentőséget tulajdonított a csendnek is: „Jó lenne, ha a zenei
héten egy-két percet a csendnek szentelnénk
mindenütt a világon, a gondolkodásnak, a
hallgatásnak és az elmélyedésnek. A zenének
a zaj antitézisének kellene lennie, mégis sokszor arra használják, hogy kellemetlen zajokat

fogjon fel a gyárakban, éttermekben és áruházakban. Azt mondanám, hogy az adott időben
az egész világon legyen egy pár percnyi csend,
mert ez nagyon fontos a zene élvezéséhez.”
Aszódon október 1-jén két helyszínen is teret
kapott a zene. 14 órától 18 óráig a Podmaniczky Művészeti Iskola tanárai és diákjai a Városi
Könyvtárban zenéltek, miközben az ott foglalkoztatott diákoknak köszönhetően folyamatosan születtek a zenével kapcsolatos rajzok. A
római katolikus templomban a Csengey Gusztáv Általános Iskola ének-zene tagozatának kórusa, valamint a Stellaria Media Nőikar adott
koncertet Énok Nagy Levente vezényletével. A
jelenlévők a karnagy, valamint Tóth Rita orgonaművész orgonajátékában is gyönyörködhettek. A koncert végén Sztán István polgármester
a közreműködő hölgyeknek egy-egy szál virággal, a gyerekeknek csokoládéval, a karnagynak
pedig egy üveg borral kedveskedett.

KÖSZÖNETTEL...
...írom ezeket a sorokat. 2015. szeptember
11-én „LÁTTATÓK” címmel kiállítás nyílt
az Aszódi Diákszalonban, az egykori általános iskola épületében, melynek kiállítóhelyiségében három fotós hölgy: Banga Gréta,
Somogyvári Zsóka és Tóth Fanni válogatott
képei mellett saját fotóim is kiállításra kerülhettek. A megnyitó bensőséges hangulatához hozzájárult Somodi Károly szájharmonika muzsikája és Meleg Dezső gitárjátéka.
Fotóstársaim nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani a Tarr Gábor Oktatási
és Kulturális Alapítványnak a lehetőségért,
hogy az aszódi fotósoknak és a gödöllői vendég fotósnak lehetőséget biztosított.

VÁLASZTÁS NEGYEDSZÁZADA
Az Aszódi Tükör 1990. októberi száma címlapon számolt be az első önkormányzati választás eredményeiről.
A tudósításból kiderül, a szavazópolgárok 46,3 százaléka ment el szavazni. A voksolás eredményeként Bagyin
József korábbi tanácselnök lett a polgármester, akire
1460-an szavaztak. A második Tolmácsi Miklós lett 240,
a harmadik Pénzes Ferencné 196 szavazattal.
A 13 tagú képviselő-testület tagjai a következők lettek: Dr. Bodó Zsolt, Remenár
József, Koncz István, Tolmácsi Miklós, Balogh Jánosné Babinyecz Erzsébet, Kovács
Dezső, Kovács Tamás, Masznyik József,
Sztán István, Stündl Gábor, Miklósi Károly,
Nagy Géza.
A cikkből az is kiderül, az aszódiak nem
pártokra, hanem személyekre szavaztak, an-

25

utolsó üléséről készített
beszámolót
olvashatták az aszódiak. Ebből
kiderült, érdemi határozatokra már nem
került sor, egyéni kérelírtuk
mekről döntöttek a VB-tagok, illetve meghallgatták
nál is inkább, mivel a jelöltek 59
az Aszódon működő pénz
%-a függetlenként indult.
intézetek beszámolóját. Ebből kiderült,
Az aszódiak nagy várakozással voltak az új kép- az OTP egy új fiók építését tervezi a Petőfi és
viselő-testület működésével kapcsolatban. Az a Kossuth Lajos utca sarkán.
Aszódiak Baráti Köre nevű szervezet például fóOlvashattak arról is az aszódiak ebben a
rumra invitálta az érdeklődőket a lap 3. oldalán. A számban, hogy 25. születésnapját ünnepelfórum címe: Mit várunk az önkormányzattól?
te a II-es iskola. Az iskolás élményeit Pardi
A következő oldalon az Aszód Nagyközsé- Lászlóné, az intézmény egykori diákja elevegi Közös Tanács Végrehajtó Bizottságának nítette fel.

éve

Újabb nagy eseményre készül az Aszódi Református Gyülekezet

AZ EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT ELÉ
2015 novemberében Isten kegyelméből újra evangélizációs hétre készülhetünk Aszód városában. Két évvel ezelőtt tartottuk meg első alkalommal sorozatunkat, melynek keretében egy héten át estéről estére
lehetőség nyílt minden érdeklődő számára, hogy Isten Örömüzenetét
hallgassa.
Azóta sok idő eltelt. Gyülekezetünk gyarapodott, erősödött. Ezzel együtt az a vágy is
megnövekedett bennünk, hogy minél több
emberhez eljusson Jézus szeretetteljes hívó
szava: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik
megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” Ugyanakkor a
világ is változott. Növekszik az emberekben
a félelem, háborúk és válságok vesznek körül
bennünket. Sokan kérdezik, hogy a Keresztyénségnek mi a válasza erre. A jó hír az, hogy
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van válasz. Mégpedig az egyetlen hiteles forrásban, a Bibliában. Abban az Örömhírben
(Evangéliumban), amit Jézus Krisztus hozott
ebbe a világba.
E két ok vezetett bennünket arra a merésznek
tűnő vállalkozásra, hogy az őszi evangélizációs hetünkre lehetőség szerint próbáljunk meg
minden aszódi lakost személyesen meghívni.
Ez azt jelentené, hogy november első két hétvégéjén végigjárva Aszód utcáit, minden lakónak (aki ezt szívesen fogadja) kezébe adnánk

egy meghívót, és ha igényli, néhány mondatban elmondanánk, hogy mi is az az alkalom,
amire meghívjuk. Nagyon szeretnénk, ha ezt
senki nem venné tolakodásnak, és nem értené félre, csupán azt a kedves szándékot látnák
benne, hogy gyülekezetünk nagy örömét szeretnénk megosztani azokkal, akik ezt szívesen
veszik. Ez azt is jelenti, hogy mindenkit szeretettel várunk. Azokat is, akik nem keresztyének, azokat is, akik már azok, de nem találtak
közösségre eddig, és azokat is, akik már valamelyik keresztyén közösséghez/egyházhoz
tartoznak. Utóbbiakat azért, hogy jöjjenek el
hozzánk vendégségbe, hogy együtt hallgassuk
Isten szavát, aztán saját közösségükbe visszatérve élhessék tovább hitüket.
Az örömteli találkozások reményében Isten
áldását kívánjuk minden aszódi számára.
Az aszódi reformátusok nevében:
Barthos Gergely lelkipásztor

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:
(+36) 20 516-5940
Polgárőrség:
(+36) 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816-0437
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Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301-6969
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(+36) 30 452-9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593-8628
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Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500-025; (+36) 30 6352-608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500-035
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Sport

Sport

Hagyományteremtő szándékkal indult

MEGRENDEZTÉK AZ I. VÁROSI SPORTNAPOT
Amit elvett az időjárás az I. Városi Sportnap eredetileg tervezett időpontján, azt visszaadta egy héttel később, amikor is a verőfényes őszi
napon ténylegesen megrendezésre kerülhetett a hagyományteremtő
sportesemény, amelynek központi helyszíne az Evangélikus Gimnázium
sportcentruma volt. A részvevők itt melegítettek be a Könczöl Alexandra által vezényelt gyakorlatokkal, majd jöhetett a futás, 3,3, illetve 6,6
kilométeren.
Több sportágban és több helyszínen versenyezhettek, sportolhattak a mozogni szándékozók.
Az Aszód FC edzőpályáján a labdarúgók rúgták a bőrt, az új street workout pályán súlyzók
és a testedző eszközök várták az önmaguk erejét
felmérni szándékozókat, míg a Csengey iskola
fölötti teniszpályán a teniszezők küzdöttek meg
minden egyes pontért. Sokan kerékpárra pattantak Nyíry Zsolt vezetésével, hogy megküzdjenek a különböző távokkal. Dél környékén aztán mindenki visszaérkezett, hogy elfogyassza a
város által biztosított, kitűnőre készített babgulyást, és átvegye a sportteljesítményéért járó jutalmat Sztán István polgármestertől és Kovács
Tamás alpolgármestertől. A város két vezetője
a szervezőknek virággal, illetve egy-egy üveg
borral köszönte meg az előkészítő munkát, illetve az esemény lebonyolítását.

Eredmények:

Labdarúgás:
1. Budai Kornél és barátai
2. GÖ-VILL
3. Gergely Renátó és barátai

Jónak mondható egy hónapon van túl a labdarúgó csapat. Az elmúlt
időszakban 3 győzelem és egy vereség a mérleg, így a gyenge bajnoki
rajt után már a középmezőnyben a fiúk és a dobogó is látótávolságon
belülre került.

A kerékpáros teljesítménytúrán a legtöbben (22
induló) az 53 km-es hosszú távot választották. Itt
elsősorban a táv teljesítése volt a cél. Giriti Sándor
és Megyesi Péter szenzációs idővel, 1 óra 52 alatt
teljesítette az 53 km-t! Gratulálunk mindenkinek!
R. Z.

Futás, 3,3 km:
1.Szombathelyi Imre 10:30
2.Gábor Viktor 11:33
3. Bánhegyi Erika 15:58
4.-5. Vanó Melinda és Gáti Péter 20:33
Futás 6,6 km:
1. Szombathelyi Imre: 24:20
2. Gábor Viktor 25:39
3. Rácz Tibor 27:02
4. Dr.Batár Levente 36:45

FELJÖVŐBEN AZ ASZÓD FC

Tenisz, egyéni:
1. Bodó Péter
2. Major Zoltán
3. Major László
Tenisz, páros:
1. Major Zoltán, Major László

ISMÉT 24 ÓRÁS FOCI
AZ EGÁ-BAN
Sokadik alkalommal került megrendezésre az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégiumban a 24 órás labdarúgó
bajnokság, amelyen összesen
321 tanuló vett részt.
A diákok a meccsek mellett koncertet láthattak
és hallhattak, játszhattak, és persze szurkolhattak társaiknak. A Fáczán Zoltán testnevelő
tanár, és osztálya, a 10 D által megrendezett
bajnokságon szerencsére nem történt nagyobb
sérülés, a 104 mérkőzést a PMLSZ által biztosított szakavatott futballbírók vezették le.
A győztesek:
Lányok:
1. 12. C osztály
Gólkirály: Hegedűs Katalin 12. c (4)
Legjobb kapus: Urbán Réka 12.c
Fiúk:
7-8. évfolyam: 8. A osztály
9-12. évfolyam: 12. C osztály
Gólkirály: Molnár Márton 12. C osztály
(30)
Legjobb kapus: István Dániel 12. C osztály
Fair Play díj: 9. C osztály
Legjobb szurkolók: 10. C osztály
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Aszód FC – Dány KSK: 4-0; (1-0)
Gólszerzők: Fazekas Gábor ( 2), Krecsmarik
Patrik, Katona Miklós
Az erdőkertesi győzelem után bizakodva várhatta csapatunk a találkozót, hiszen hazai pályán az előzetesen nem túl erősnek tűnő dányiak legyőzése megoldható feladatnak tűnt. Nagy
mezőnyfölényben kezdtük a találkozót, és ez a
fölény a félidő derekán gólban is megmutatkozott, egy remek akció végén Fazekas Gábor lőtt
a kapuba. A második félidőben már nem kellett
ennyit várni az első gólra, a 47. percben egy keresztbelőtt labdára Fazekas ért oda leghamarabb
és megduplázta az előnyt. A vendégek nehezen
viselték a mérkőzés alakulását, és egy alattomos
szabálytalanság után meg is fogyatkoztak. A
második játékrész közepén így is eljutottak egy
nagy helyzetig, de Máthé Tamás bravúrosan
védett. Szerencsére a csapat gondoskodott róla,
hogy ne legyen izgalmas a végjáték és a hajrában
2 szép góllal Krecsmarik Patrik és Katona Miklós révén sikerült végleg lezárni a találkozót.
Kismaros SE – Aszód FC: 2-0 (1-0)
Festői környezetben került sor csapatunk kismarosi vendégjátékára. A környezethez méltó
játékot is hozott a találkozó, mindkét csapat
kezdeményezően lépett fel, ez pedig élvezetes
játékkal párosult. A 35. percben büntetőhöz
jutottak a hazaiak, amit az egyébként nagyszerű napot kifogó Máthé Tamás nem háríthatott. A gól sajnos megfogta a srácokat, így
innentől kezdve a hazaiak akarata érvényesült,
akik ezt a nyomást a második félidőben ismét
gólra váltották, eldöntve ezzel a meccset.
Aszód FC – Vác-Deákvár SE: 4-1 (2-0)
Gólszerzők: Dobes Raymond, Csendom
Kristóf, Kovács Dániel, Fazekas Gábor
Nehéznek ígérkező találkozón fogadtuk az élmezőnyhöz tartozó Vác-Deákvár csapatát október
első hétvégéjén. A feladat komolyságának megfelelő nagy lendülettel kezdte csapatunk a mec�cset és ennek az első negyedóra végén számszerű
eredménye is lett, egy jogos tizenegyest Dobes
vágott a kapuba. A félidő további részében itt
is-ott is adódtak helyzetek, szerencsére a mieink
egyet ezek közül újra gólra váltottak, így Kovács
Dániel találatával két gólosra nőtt az előny. A
második játékrész álomszerűen folytatódott, a
középkezdés után Csendom növelte 3 gólosra
az előnyt, míg a 61. percben egy remek Fazekas

lövéssel már 4 volt ide. A hajrában egy büntetőből szépítettek ugyan a vendégek, de ezt a remek
győzelmet már semmi nem veszélyeztette, megérdemelten zúgott a vastaps a lefújást követően.
Zsámboki SE - Aszód FC: 1-2 (1-0)
Gólszerzők: Tóth Levente, Fazekas Gábor
Nagyon fontos mérkőzésre került sor Zsámbokon, melynek a tétje az volt, hogy sikerült e ta-
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padni az élmezőnyre, vagy megragad a csapat a
középmezőnyben. Kiegyenlített mezőnyjátékkal
kezdődött a mérkőzés, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, gólt azonban a félidő hajrájában
a hazaiak szereztek, akik így előnnyel mehettek
szünetre. Félidőben cserékkel próbálta frissíteni
a csapatot Dobes mester, ami jól sült el, fokozatosan átvettük a játék irányítását és a 61.percben
egy szöglet után Tóth egyenlített. A folytatásban
is közelebb álltunk a győzelemhez, és ez a végén
Fazekas Gábornak köszönhetően meg is valósult.
Az Aszód FC így 9 fordulót követően 8. helyen áll a tabellán 4 pontra a második helytől.
Az egyre hűvösebb időjárás ellenére is bíztatunk
mindenkit, hogy látogassa a csapat mérkőzéseit!
Köszönet az információkért az aszodfc.hunak

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉK-TAPÉTA ÜZLET
AJÁNDÉK
UTALVÁNY
vásárlási lehetőség

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

Igény szerint
HELYSZÍNI
SZÍNKEVERÉS!

• Öntapadós tapéták, falmatricák
• Sima és habosított mintás és VLIES,
fűrészporos tapéták készleten és
rendelésre
• Bordűr csíkok különböző
szélességekben

• Poszterek széles választékban,
kedvező áron azonnal elvihető
• Díszlécek külső-belső
• Baumit termékek

flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat

• Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
• Hőszigetelési rendszer
• Dulux, Supralux színes beltéri festék
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Elérhetőség: (+36) 70 423 8290
Hétfő–Péntek: 06–17 Szombat: 06–12
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„Ne listázd minden kis halálod
nem jó a múltba vájni látod
úgy úgy sirasd csak ifjúságod…”
(Falcsik Mari)
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Szeptemberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát és nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2015.
november 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

Autósok figyelmébe

ÚJRA INDULT A „LÁTNI ÉS LÁTSZANI” KAMPÁNY
Negyedik alkalommal vette kezdetét a „Látni és Látszani” elnevezésű
kampány, amely során térítésmentes gépjármű átvizsgálásra, ingyenes
látásellenőrzésre kerül sor, majd egy hónapig tartó intenzív rendőri ellenőrzés kezdődik.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság újra útjára indította a „Látni és látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, amelynek
keretében személy-, és tehergépkocsik, valamint motorkerékpárok vezetői 2015. október 1-jétől
ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozó szervizekben járművük
világítóberendezéseit szakemberek átvizsgálják. A kampányban optikusok is részt vesznek, akik
térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket. A gépjárművek vizsgálatára magánszemélyek és cégek egyaránt jelentkezhetnek. Ezen szolgáltatások
igénybevétele 2015. december 10-ig biztosított.
A kampány második részében, 2015. novemberétől a rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten ellenőrzi.
A kampánnyal kapcsolatos információkról, valamint a résztvevő szervizekről és optikusokról
a www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.
Forrás: www.police.hu
KÖZLEMÉNY
Tisztelt Olvasók! A köszönetnyilvánításokat a továbbiakban is csak apróhirdetésként, meghatározott tarifa alapján tudjuk megjelentetni. Hirdetésfelvétel a Móni Fotóban (Kossuth
utca 38.).
Tisztelettel: Rácz Zoltán, felelős szerkesztő
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