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Jubileumi ünnepség a negyedszázados városi cím alkalmából

ASZÓD BELENŐTT A 25 ÉVE
KAPOTT FELADATKÖRÉBE

Fotó: Mertánné Szita Mónika

Aszód várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget településünk önkormányzata január 23-án szombaton
az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium tornacsarnokában. A résztvevők ízelítőt kaptak a város kulturális életéből, az elhangzó
beszédekből megismerhették Aszód eddig elért eredményeit, jövőbeni
elképzeléseit, illetve a felszólaló vendégek jókívánságait. Az ünnepséget
állófogadás és kötetlen beszélgetés zárta.
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Fontos a szorosabb kapcsolattartás
a választópolgárokkal

KÉPVISELŐI IRODA
NYÍLT ASZÓDON
Január 20-án Aszódon hivatalosan is átadásra került Pest megye
6. számú választókörzetének második képviselői irodája. A kis ünnepségre Vécsey László országygyűlési képviselő az aszódi járás
polgármestereit, illetve a sajtó
munkatársait invitálta. A honatya
köszöntőjében elmondta, tudomása szerint választókerületében ő
az első olyan országgyűlési képviselő, aki a pénzügyi keretéből a
második képviselői irodáját nyitja
meg, alkalmazkodva ahhoz, hogy
választókerületek átszervezése
nyomán a körzetében két járási
központ is található.

Fotó: Rácz Zoltán

Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek
között Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Vécsey László, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Fekete Csaba, rendőr
dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, dr.
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere, a Veresegyház városát 50 esztendeje irányító Pásztor Béla, Bagyin József, Aszód korábbi
polgármestere, Anton Ardelean, Tótmogyorós első embere, Tóth Sándor, Nyárádszerda
polgármestere és a rendezvénynek helyt adó

gimnázium igazgatója, dr. Roncz Béla. A meghívottak között voltak a környékbeli települések polgármesterei, Aszód jelenlegi és korábbi
képviselő-testületeinek tagjai, intézményeinek
vezetői, a történelmi egyházak vezetői és városunk kitüntetettjei.
A Himnusz eléneklését követően a résztvevők elsőként egy Aszódról készített filmet
tekinthettek meg. Az ünnepi műsor első részében a Napsugár óvoda nagycsoportos gyermekei Galga menti népi játékokat játszottak.

A gödöllői iroda évek óta folyamatosan működik, a most nyíló aszódi pedig azt hivatott
jelezni, hogy a Galga mente fővárosaként
is emlegetett település fontos közigazgatási központtá vált. Vécsey László kiemelte,
fontosnak tartja a polgármesterek részéről
tapasztalható együttműködési készséget, és
azt, hogy noha most már csak formális kapcsolat van a települések között, néhány feladat ellátására létrehozták az ahhoz szükséges
szervezeteiket.

(Folytatás a 3. oldalon.)

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. december 15.
A 2015-ös esztendő utolsó képviselő-testületi ülésén a döntéshozókra
13 napirendi pont megtárgyalása várt, amely közül egyet zárt ülésen
tárgyaltak
☐ Az ülés elején Sztán István polgámester
bemutatta a város új muzeológusát, Marton
Ildikót. Ezt követően – hagyományosan – feletteseik javaslatára a katasztrófavédelem és a
rendőrség két-két munkatársának – Hajdú Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmesternek, Árminszki
Ákos tűzoltó zászlósnak, Szilágyi Péter rendőr
törzsőrmesternek, Derzsi Norbert rendőr törzsőrmesternek - ajándékkosarakkal köszönte
meg Aszódon végzett éves munkájukat.
☐ A város első embere Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára hivatkozva kérte a képviselő-testületet, hogy
sürgősséggel tűzze napirendjére az Aszód
Város Önkormányzat és a hatvani Albert
Schweitzer Kórházzal kötött vagyonhasználati
szerződés módosításáról szóló előterjesztést,
és mivel a napirend az önkormányzat vagyonával való rendelkezést érint, azt a tervezett
napirendeket követően, zárt ülésen tárgyalja
meg. A képviselők egyhangúlag egyetértettek
a sürgősségi kérelemmel.
☐ Elsőként a Pest megye önálló régióvá válásával kapcsolatos határozathozatalra került
sor. Ezt ugyan Pest Megye Önkormányzat
Közgyűlésének kérésére már előző ülésén
is tárgyalta a képviselő-testület, ám most a
Kormány kért állásfoglalást az érintett településektől, négy alternatívát kínálva nekik.
A döntés időszerűségét az adja, hogy a tagországoknak 2016. február 1-ig kell hivatalosan
nyilatkozniuk arról, kívánják e kezdeményezni országuk területi rendszerének módosítását. A képviselő-testület a határozattal megerősítette korábbi szándéknyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy Pest megye – szétválva a
fővárostól – önálló régióként szerepeljen.
☐ A döntéshozók elfogadták a bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. Eszerint a
2012 óta változatlan díjak 2016. január 1-től 25
%-kal emelkednek. A szülők által fizetendő térítési díjak egyébként a jövedelemmel arányosan
megállapítottak, az egyes jövedelemsávokon
nem változtatott a képviselő-testület.
☐ A következő két napirendi pont is az
Aranykapu Bölcsődéhez kapcsolódott. A gré-

mium előbb elfogadta a bölcsődevezető szakmai beszámolóját, majd az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát hagyta jóvá.
☐ Egyetértettek a döntéshozók az Aszódi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott,
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítására tett határozati javaslattal, és elfogadták
azt. A 2015-ben érvényes szabályozás szerint
a felsőfokú végzettségű köztisztviselők alapilletményük 30%, a középfokú végzettséggel
rendelkező köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők egységesen az alapilletményük 20
%-át kitevő illetménykiegészítésben részesülnek. A képviselő-testület 2016-ra is ezt a mértéket hagyta jóvá, de a Kttv. rendelkezésének
eleget téve formailag újra rendeletben kellett
ezt megállapítani.
☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aszód és
Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyására tett határozati
javaslatot. Sztán István polgármester az előterjesztés során arról tájékoztatta a döntéshozókat, hogy a Társulási Tanács öt évre ismét
Varga Jánosnét bízta meg az intézmény vezetésével.
☐ Nem fogadták el a döntéshozók az aszódi
502/5 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szóló előterjesztést.
Egyetértettek ugyanakkor a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatokkal, amelyek figyelembevételével a téma megfelelő előkészítést követően ismét a képviselő-testület elé kerülhet.
☐ A képviselő-testület döntése értelmében
társasházzá alakulhat az önkormányzati tulajdonban lévő Falujárók útja 28. illetve a 30.
szám alatti ingatlan. Ennek kezdeményezésére az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kormányrendelethez való igazodás okán
került sor. A földhivatali bejegyzéshez szükséges dokumentációk elkészítésével a grémium
Nagy Róbertet bízta meg, aki bruttó 381 ezer
Ft-os ajánlatot nyújtott be. Az összeg tartalmazza az alaprajzok elkészítését és a földmérési munkák elvégzését.
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☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aszód Településszerkezeti Tervére vonatkozó határozat
módosításáról. illetve az Aszód Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének
módosításáról szóló előterjesztéseket. Ezek a
Rákos-Aszód- Hatvan vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatosak, amelynek Aszóddal
kapcsolatos vonatkozásairól előző számunkban Kovács Tamás alpolgármester tájékoztatta Önöket.
☐ Ugyancsak elfogadta a grémium az Aszód
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
I. félévi munkatervének megállapításáról szóló
előterjesztést. A munkatervben szereplő tételek
természetesen a menet közben szükségessé váló
intézkedésekkel tovább bővülhetnek.
☐ Jóváhagyták a döntéshozók az Aszód Város 2016. évi kiemelt rendezvényeiről szóló
előterjesztést. Erről részletesebben, külön
cikkben olvashatnak.
☐ A képviselő-testület végül jelentést hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról
és a két ülés közt tett intézkedésekről, majd
egyéb bejelentésekre került sor. Ezt követően a
grémium zárt ülésen tárgyalta a sürgősséggel
felvett napirendi pontot.

Helyi közélet
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ASZÓD BELENŐTT A 25 ÉVE
KAPOTT FELADATKÖRÉBE
Aszód várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget településünk önkormányzata január 23-án szombaton
az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium tornacsarnokában. A résztvevők ízelítőt kaptak a város kulturális életéből, az elhangzó
beszédekből megismerhették Aszód eddig elért eredményeit, jövőbeni
elképzeléseit, illetve a felszólaló vendégek jókívánságait. Az ünnepséget
állófogadás és kötetlen beszélgetés zárta.

városi rangra emelkedhessen. Ezt követően beszélt azokról a pozitív változásokról, a fejlesztésekről, amelyek a negyed század alatt lezajlottak
városunkban, és amelynek köszönhetően ma
Aszód a Galga mente fővárosának tekinthető.
Kiemelte, voltak nehéz döntések, amelyeket meg
kellett hozni a képviselő-testületeknek, például
az egészségüggyel kapcsolatban, ezek azonban
rendre igazolták helyességüket. A város jövőjét
említve arról beszélt, természetes az, ha egy új,
fejlettebb településről álmodnak, ám ezek megvalósításához minden polgárra szükség van.
Mint mondta, bízik az aszódiak összefogásában,

nak, hogy a 2020 utáni időszakig több állami
forráshoz jussanak, amelyből a települések
gazdaságát kívánják erősíteni.
Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere
testvéri szeretettel köszöntötte az aszódiakat.
Mint mondta, az ünnepséget megelőző nap a
város múzeumában járt, és megértette, Aszódra igaz az ünnepségre választott gróf Széchenyi
István idézet: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent és munkálkodhass a jövőn!” Ismerve
városunkat, Nyárádszereda polgármestere úgy
fogalmazott, Aszód joggal viseli rangját, a jövőbeni munkálkodáshoz pedig sok sikert kívánt.
Anton Ardelean, Tótmogyorós polgármestere nem kis derültséget keltett azon mondatával,

Fotók: Mertánné Szita Mónika

Felkészítőik Mersváné Dajka Eszter és Karácsonyné Izeli Zsuzsanna óvodapedagógusok voltak.
Őket a Csengey Gusztáv Általános Iskola ének-zene tagozatának énekkara, majd a Stellaria Media
Női Kar követte. Mindkét kórust Énok Nagy
Levente vezényelte. A blokkot az idősebb korosztály képviselője, a Városi Nyugdíjasklub Hagyományőrző Csoportja zárta Galga menti népdalcsokrával, amelyet citerán Lakó Márta kísért.
A beszédek sorát Sztán István polgármester
nyitotta, aki a vendégek üdvözlését követően elsőként mindazok munkáját köszönte meg, akik
25 évvel ezelőtt kivívták azt, hogy Aszód ismét

3

ASZÓDI TÜKÖR

tenni akarásában. Ha az elképzelések megvalósulnak, akkor a következő évfordulón is igazolni
tudják majd, Aszód joggal viseli a már említett
Galga mente fővárosa címet.
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke arról szólt, hogy egy településből nem
akkor lesz város, amikor dokumentumot kap
róla, hanem akkor, amikor belenő ebbe a szerepbe. Aszód pedig felnőtt a feladathoz. Az elnök kiemelte, a megyének nagyon fontos, hogy
ilyen városokkal gyarapodjon, mert ezzel tud
erősödni. Azt is elmondta, mivel a megye jelenleg kevés uniós forráshoz jut, azon dolgoz-

2016. január

amely szerint mind Romániában, mind Magyarországon a politikusok csak hadarásznak és
nem tartják a szavukat. Testvértelepülésünk első
embere gratulált Sztán Istvánnak a város gazdasági és kulturális fejlődéséhez, és elismerése jeléül egy-egy diplomát adott át kollégájának, illetve
dr. Bóta Juliannának, városunk jegyzőjének.
Ezt követően szép gesztusként a 25 éves
évforduló alkalmából városunk polgárai és
kitüntetettjeinek nevében Bagyin József nyugalmazott polgármester, Aszód Város díszpolgára szalagot kötött a város zászlajára, majd
Sztán István polgármester dísztárgyakkal
kedveskedett a kiemelt vendégeknek. Ezután a
25 éves évfordulóra kiírt rajz- és festménypályázat eredményhirdetésére került sor.
A kulturális műsor második részében a
Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szimfonikus zenekara lépett fel dr.
Magyari Zita vezényletével. A műsorban közreműködött Koralovszki Sarolta énekművész,
Mukk József operaénekes, városunk díszpolgára, Rónai Zoltán népzenész, Tóth Rita
orgonaművész, az evangélikus gimnázium
énekkara – felkészítő tanár Szabó Andrásné
– valamint a püspökhatvani tangóharmonika
zenekar Pál Lajos vezetésével.
Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével
zárult.
R. Z.
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Fontos a szorosabb kapcsolattartás a választópolgárokkal

KÉPVISELŐI IRODA NYÍLT ASZÓDON
Január 20-án Aszódon hivatalosan is átadásra került Pest megye 6.
számú választókörzetének második képviselői irodája. A kis ünnepségre Vécsey László országgyűlési képviselő az aszódi járás polgármestereit, illetve a sajtó munkatársait invitálta. A honatya köszöntőjében
elmondta, tudomása szerint ő az első olyan országgyűlési képviselő,
aki a pénzügyi keretéből a második képviselői irodáját nyitja meg, alkalmazkodva ahhoz, hogy választókerületek átszervezése nyomán a
körzetében két járási központ is található.
(Folytatás az 1. oldalról)
lattartással kapcsolatban kiemelte, mivel a
térségnek kormánypárti képviselője van, a
kormánydöntésekről a választópolgárok első
kézből, hiteles információkhoz juthatnak. Az
országgyűlési képviselő úrtól azt kérte, lehetősége szerint adjon meg minden segítséget
ahhoz, hogy az aszódi járás települései fejlődni tudjanak. Két konkrét, Aszódon végrehajtandó fejlesztést is említett: a volt Tiszti Klub
megújítását, és a Szakorvosi Rendelőintézet
bővítését.
Dr. Keresztes Katalin, Kartal polgármestere
is úgy fogalmazott, a képviselői iroda meg-

nyitásával a választópolgárok szorosabb kapcsolatba kerülhetnek választott képviselőjükkel. Reményét fejezte ki, hogy minél előbb
kialakul a fogadóóra nyitva tartása, amelyről
a választópolgárok a sajtón keresztül értesülhetnek majd.
Vécsey László zárszóként azt ígérte, valamennyi településre ellátogat, hogy személyesen is egyeztessen a polgármesterekkel, milyen
ügyekben van szükség a közvetlen vagy közvetett segítségére.

VILLÁMINTERJÚ VÉCSEY LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

pontjában van, itt a többi településhez képest
jóval többször voltam, és ezen a héten is három
rendezvényen veszek részt. Ami a kérdést illeti,
nagyon fontosnak tartom, hogy megvalósult
végre a bagi körforgalom, és ezáltal biztonságosabbá vált a közlekedés. Nagyon bízom abban, hogy – bár uniós forrás erre nem lesz – az
aszódi Podmaniczky-kastély sorsa megoldódik végül, akár a már említett hazai forrásból.
Nagyon támogatandónak gondolom az aszódi
önkormányzat ciklusprogramra vonatkozó
fejlesztési elképzeléseit, ezen belül a vasútfejlesztéshez kapcsolódó városfejlesztési elképzeléseket. Remélem, hogy ezeket előre tudom
mozdítani.
Ai a kérdés másik felét illeti: természetesen
szeretnék több mindent elérni, de addig nehéz
bármit is mondanom, amíg nem látom, hogy a
kormányzat a Pest megyei kistérségeknek milyen hazai forrásokat szán.

Az aszódi képviselői iroda működésével kapcsolatban Vécsey László arról tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a képviselői fogadóóráinak
jelentős részét ide csoportosítja, amikor pedig ő
maga nem lesz jelen, akkor munkatársai, segítői
fognak itt ügyeletet tartani annak érdekében,
hogy szoros és folyamatos legyen a kapcsolattartás a Galga mente választópolgáraival.
A polgármesterek közül elsőként Sztán István, Aszód város polgármestere adott hangot
azon örömének, hogy Aszódon nyílt meg az
iroda, és köszönte meg azt, hogy invitálást
kaptak a hivatalos megnyitóra. A kapcso-

– Képviselő úr, akár jelképesnek is tekinthető, hogy Aszód most Gödöllő mellé lép, legalábbis a képviselői irodát tekintve...
– A második iroda helyét illetően a döntés egyszerű volt. Aszód a Galga mente központja, ennél fogva a leginkább elérhető a Galga mentén
élő választópolgárok számára.
– Gyanítható, hogy a polgármesterek a következő időszakban még sűrűbben fognak Önhöz
fordulni a fejlesztések megvalósításának érdekében, hiszen mára nyilvánvalóvá vált, az úgynevezett VEKOP-pályázatok nem jutnak annyi
uniós forráshoz, mint amekkorára korábban
számítottak a települések. Az aszódi járást sem
sorolták a hátrányos helyzetű régiók közé…
– A Galga mente településeinek polgármestereivel hagyományosan jó a kapcsolatom. Azt
tudjuk, hogy Pest megyének sajátos a helyzete,
mivel a Közép-Magyarországi Régióba Budapest is beletartozik, emiatt a megye kevesebb
uniós forráshoz jut. A kormány tavaly decemberben kezdeményezte, hogy a következő uniós
ciklusban Pest megye és a főváros külön régiót
képezzen. Kétségtelen, hogy ennek csak 2020
után lesz pozitív hozadéka. Addig valóban nagyon meg kell gondolni, hogy a fejlesztéseinket
hogyan és miből vigyük végbe. A VEKOP-pályázatok azért nem ürültek ki teljesen, néhány

fontos célra lesz elegendő forrás. Ilyenek például a gyermekintézmények, az ipari területek fejlesztése. A kormány szándéka az, hogy ezekben
a szűkös esztendőkben a megyében a hiányzó
összegeket hazai forrásból pótolja ki. Ezekről
az elkövetkezendő hónapokban többet lehet
hallani majd. A Galga mente egyébként egy kicsit jobb helyzetben van, mint az agglomeráció
más települései, mert itt a vidékfejlesztési források elérhetők, gondolok itt a Leader-programra.
Azt is tudni kell, hogy a pályázati rendszer teljes
mértékben átalakul, az előrefinanszírozott pályázatok megszűnnek, és a biztosítandó önrész
mértéke is kisebb lesz, vagyis pozitívnak mondható változásokra kerül sor.
– Milyen konkrét fejlesztésekre kerülhet sor
a Galga mentén?
– Tudomásom szerint a Leader-pályázatokkal
kapcsolatos tárgyalások véget értek, első körben
útfelújításokra, karbantartásra jut majd pénz.
– Egy esztendő már eltelt ebből a ciklusból,
így egy kis mérleget már lehet készíteni. Mivel elégedett, és mely terület az, amely esetében nagyobbat szeretett volna előbbre lépni?
– 17 új település került hozzám, és ilyenkor az
ember értelemszerűen igyekszik tájékozódni,
hol mire van szükség. Aszód a figyelem közép-
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– Mit lehet tudni az iroda nyitva tartásáról?
– Az egyik legfontosabb munkánk jelenleg a
kötelező migránskvóta elleni aláírásgyűjtés,
amelybe nagy örömömre Aszód is bekapcsolódott. Ennek apropóján folyamatosan és
rendszeresen nyitva lesz, ugyanis ez a helyiség
az aláírásgyűjtés Galga menti központja. A következő hónapokban pedig a honlapomon és
a facebook oldalamon is közreadjuk az iroda
nyitva tartásának időpontjait.
R. Z.

Helyi közélet
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Saját eszközökkel oldja meg a város a hóeltakarítást

JÓL VIZSGÁZOTT A KISTRAKTOR
Jól vizsgázott az a kistraktor, amelyet tavaly tavasszal azért vásárolt
az önkormányzat, hogy a nagyobb közterületeken megoldja vele a fűnyírást. Az univerzálissá tehető kisgéphez ősszel egy vezetőfülkét, tolólapot és sószóró berendezést vettek azzal a céllal, hogy a téli hóeltakarítási munkákhoz is lehessen használni.
Január első hetében kiderült, hogy mindenképpen jó vétel volt. A traktor nagy előnye, hogy
rendkívül fordulékony, és mivel nem túl széles,
a keskeny utcákban is jól boldogul. Sztán István
polgármester lapunknak elmondta, a 2015–16os téli szezonra nem is kötöttek szerződést külsős vállalkozóval hóeltakarításra, ezt kizárólag
saját erővel fogják megoldani. A város ezzel –
mivel készenléti díjat is kellett fizetni – mintegy

másfél két millió forintot takaríthat meg, vagyis
akár egy szezon alatt visszajöhet a vásárolt kiegészítők ára.
A hóeltakarítási munkákkal kapcsolatban az
ennek koordinálásával megbízott Kovács Tamás alpolgármester tájékoztatása szerint arra
sem elegendő embere, sem szándéka nincs az
önkormányzatnak, hogy minden utat folyamatosan sózzanak, amivel a környezetnek is árta-

Eddig 74 család helyzetén sikerült könnyíteni

SAJÁT KERETBŐL OSZT INGYEN TŰZIFÁT A VÁROS
Az országos médiában az elmúlt hetekben sokat lehetett hallani arról, hogy az önkormányzatok állami forrásból történő szociális célú
tűzifa vásárlására pályázhattak és a többségük nyert is. Arról viszont
ritkábban esett szó, hogy erre csak az ötezer lakosnál kisebb létszámú településeknek volt lehetőségük, a nagyobbaknak ezt saját erőből
kellett megoldani. A legrászorultabbak Aszódon is hozzájuthattak ingyenes tüzelőhöz.
Aszód Város Önkormányzata a szociális rendeletében meghatározott kerethez igazodva
osztott ingyen tüzelőt. Eddig 370 mázsa tűzifát vásároltak mintegy 1 millió 73 ezer Ft-ért.

A fát nem az állami erdészettől, hanem a helyi
TÜZÉP-en vették, mivel alig volt különbség
az itteni és erdészet által kínált ár között, ráadásul a helyi tarifa a felhasogatás és a kiszál-

Folyik a tulajdonosi kör feltérképezése

ELHAGYOTT PINCÉK
Mint minden régi, mezőgazdasággal (is) foglalkozó településen, egykoron
Aszódon is termesztettek szőlőt. Erről tanúskodnak a város számos
területén található egykori borospincék, amelyek mélye ma már nem
jókedvet terem, hanem inkább feltörést, hogy mi legyen velük.
A pincék ügyével már korábban is foglalkozott a képviselő-testület. A téma most azért került
ismét előtérbe, mert a Mély úton bekövetkezett partfal omlás is pincét érintett, mégpedig a
Podmaniczky család bombabiztossá épített egykori bortároló helyiségét.
Mint ismeretes, a támfalomlás elhárítására több, mint 11 millió Ft-os állami támogatás érkezett, amiből a pince egykori bejáratát is sikerült ízlésesen helyreállítani. A városban még mintegy 150 pince található a település különböző pontjain. Többségük tulajdonosa nem ismert vagy
legalábbis most folyik a felkutatásuk a Gödöllői Földhivatal közreműködésében. Az idevonatkozó rendelet alapján, amennyiben nem sikerül a tulajdonos nyomára bukkanni, a pince a város tulajdonába kerül, sorsáról pedig a képviselő-testület dönt majd. A helyzetet egyébként az is
bonyolítja, hogy sok olyan pince van, amelynek az eleje magántulajdon alatt van, jelentős része
pedig - a szó szoros értelmében - önkormányzati tulajdon alá tartozik, pontosabban alatta helyezkedik el. Az egykori tároló helyek többségét valószínűleg tömedékelik majd.
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nának. Arra van emberi erőforrásuk és lehetőségük, hogy a város meredek utcáit és a kritikus
útszakaszokat jégmentesítsék, és elérjék, hogy
minden utca biztonságosan megközelíthető
legyen. Mindamellett szükséges, hogy a gépjárművezetők a téli útviszonyokhoz alkalmazkodva közlekedjenek, és használják a téli gumit.
R. Z.

lítás árát is tartalmazta. Sztán István polgármester lapunknak elmondta, amennyiben
folytatódik a kemény tél, az előzőhöz hasonló
nagyságú keretet tudnak még fölhasználni
tűzifa vásárlásra.
Az adományozható tűzifa mennyiségét
ezúttal a tavaly nyáron tapasztalt időjárási szélsőségek is növelték. A nyár folyamán
nemcsak azok a fák lettek ugyanis kivágva,
amik megsínylették a vihart, hanem azok is,
amelyekről a szakemberek megállapították,
nem bírnák ki a következő szélviharokat,
Az újabb káresetek megelőzése érdekében
kivágott fákat deponálták, és a fűtési szezon
kezdetekor ezt a mennyiséget is kiosztották a
rászorultak között.
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KARÁCSONYI HANGVERSENY
IGAZGATÓI BÚCSÚVAL
Sokadik alkalommal került már sor a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi növendékhangversenyére. Az idei azonban más volt, mint az eddigiek. Rónai
Lajosnak, az intézmény vezetőjének ugyanis 2016. január 1-től ugyanis lejárt a mandátuma, így igazgatóként
utoljára köszönthette a szépszámú közönséget.

Jubileumi Kodály-kórustalálkozóra került sor városunkban

IDÉN FOLYTATÓDHAT A HAGYOMÁNY
December 13-án immáron 25. alkalommal rendezték
meg városunkban a Kodály-kórustalálkozót, így tisztelegve a nagyszerű zeneszerző és zenepedagógus
emléke előtt. Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium
és Kollégium aulájában megtartott eseményen ezúttal hat kórus – köztük három aszódi és három budapesti – mutatta meg, hogy az emberi hang a legszebb
szívhez szóló hangszer.

A vendégeket elsőként Skuczi Erika, a rendező Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatója köszöntötte, aki elmondta, ének-zene tagozatos
intézményük kiemelt feladatának tekinti a Kodály-énekkari találkozó
megszervezését. A szép hagyományt éppen negyedszázada Tar Gábor,
az iskola közelmúltban elhunyt énektanára és karnagya indította útjára,

A most leköszönt vezető búcsúbeszédében megköszönte a szülők
segítségét, akik hosszú-hosszú évek során támogatták a zeneiskola
működését, illetve továbbra is hajlandóak áldozni a gyermekeik
lelki táplálékáért ebben az egyre inkább elanyagiasodó világban.
A gyerekeknek és a kollégáknak Rónai Lajos további szép sikereket
kívánt.
Sztán István polgármester egy ajándékkosárral köszönte meg a vezető munkáját, egyben jelezte, még nem a búcsú órája következett el
hiszen Rónai Lajos a tanév végéig zenetanárként tovább dolgozik az
iskolában.
A tantestület, a kollégák nevében Novák Istvánné idézte föl az elmúlt esztendőket, majd egy korábbi tanítvány, Tőkés Réka által készített festményt nyújtott át Rónai Lajosnak, ezzel köszönve meg a közös
munkát.
Az ünnepélyes és szívszorító percek után a zenéé lett a főszerep, nagyszerű produkcióknak tapsolhatott a közönség. A műsor
végén pedig az a Podmaniczky–induló csendült fel – ezúttal kétszer is –, amelyet évekkel ezelőtt az akkor még használatban lévő
Podmaniczky-kastély dísztermében Rónai Lajos mutatott be az
akkori közönségnek, és teremtett hagyományt azzal, hogy minden
zeneiskolai koncert legvégén a szimfonikus zenekar előadásában ez
a darab csendül fel, betöltve a zeneiskola indulójának szerepkörét.

aki diplomáját annak idején Kodály Zoltán tanítványaként szerezte. Talán ezért is volt különösen fontos számára professzorának azon gondolata, amely szerint a műveltség és a magyarság kapcsolatának elmélyítése
a népi hagyományok iskolai terjesztésével lehetséges. Egész pályafutása
során azon fáradozott, hogy Kodály szellemi örökségét átadja tanítványainak, akik közül sokan zenei, zenepedagógusi pályát választottak. A
kiváló zenetanár éppen a kórustalálkozó után egy nappal lett volna 80
esztendős. Ebből az alkalomból tisztelői, valamint a nevét viselő alapítvány tagjai december 14-én gyertyagyújtással emlékeztek rá a temetőben.
Sztán István polgármester beszédében arról szólt, hogy a 25 esztendő arra kötelezi a rendezőket, hogy folytassák ezt a szép hagyományt.
De a hagyomány folytatásának fontosságát jelzik azok az eredmények
is, amelyet Aszód a zene és az éneklés terén elért. A város több, mint
ötven éve dicsekedhet a Csengey iskola ének-zene tagozatával. Az erre
alapozott kórusra, a kimagasló tudással bíró női énekkarra és a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola által nevelt, kimagasló hangszeres tudást szerző növendékekre, az iskola fúvós-és szimfonikus zenekarára joggal lehet büszke a város. Az önkormányzatot mindezek arra
inspirálják, hogy továbbra is támogassa a városban folyó zenei-művészeti oktatást. A város első embere örömmel számolt be arról, hogy
a képviselő-testület a rendezvényt megelőző héten határozott arról,
hogy 2016-ben is anyagi támogatást biztosít a Kodály-kórustalálkozó
megrendezéséhez.
A beszédek sorát Dr. Döbrössy János, az ELTE Tanító-és Óvóképző
Főiskola Ének-zenei Karának docense, a Vox Hungarica Női Kar karnagya folytatta, aki tudományos alapossággal méltatta a 133 évvel ezelőtt
született Kodály Zoltán munkásságát. Ezt követően a találkozón fellépő
kórusok közösen énekeltek el két Kodály által gyűjtött és kórus előadásra átdolgozott népdalt, majd az egyes kórusok műsora következett.
Sorrendben az Aszód Városi Nyugdíjasklub Hagyományőrző Csoportja, a Budapesti Vándor Kórus Csengey Gusztáv Általános Iskola
énekkara, a Stellaria Media Nőikar, a Vásárhelyi Zoltán Férfikar és a
Vox Hungarica Női Kar kórusa produkciójának tapsolhatott a közönség. Az est két kórusmű közös eléneklésével, illetve a Szózat hangjaival
ért véget.
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A cél: visszatérni a szakmai vérkeringésbe

ÚJ MUZEOLÓGUSA VAN A PETŐFI MÚZEUMNAK
Marton Ildikó személyében előző év ősze óta magasan képzett muzeológus végez szakmai munkát az AVKK Petőfi Múzeumában. Az ifjú hölgy az
Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz és művészettörténet szakán
szerzett diplomát muzeológus szakirányon, közben a tanári diplomát is
megszerezte a két szakhoz. Mindezek mellett képzett grafikus is. Angolul, olaszul és spanyolul beszél. Tanult Olaszországban, élt Spanyolországban. Aszódra érkezése előtt a Néprajzi Múzeum munkatársa volt.
Elsőként azt kérdeztük tőle, miért esett a választása Aszódra.

– Nem volt ismeretlen előttem a múzeum,
ugyanis néhány évvel korábban itt töltöttem
a gyakorlatomat dr. Klamár Zoltánnál. Jó emlékekkel távoztam innen, úgyhogy nagyon
megörültem, amikor megláttam az Aszód
Város Kulturális Központ álláshirdetését. Annak meg még inkább, amikor kiderült, hogy
elnyertem az állást.
Arra a kérdésre, hogy miért cserélte fel a
Néprajzi Múzeumot egy sokkal kisebb vidéki
közgyűjteményért, Ildikó elárulta, hogy a fővárosi intézményben annak kommunikációs osztályán dolgozott, nem pedig muzeológusként.
Ő viszont mindenképpen szakmai területen kívánt tevékenykedni, ezért döntött a váltás mellett. Meglepő módon a lehetőségek tekintetében
is vonzóbbnak tartja a kisebb múzeumokat.
– A nagy intézményekben – bár sokszor több
lehetőség mutatkozik – több a korlát is. Általában nagy apparátussal dolgoznak, de éppen
emiatt válhat lassúvá egy-egy konkrét helyzet
megoldása, mivel nehezebb összhangba hozni
az eltérő véleményeket. Egy kis múzeumban az a
vonzó, hogy az ember sok esetben maga dönthet.
Ildikó az aszódi múzeum legnagyobb erősségének a néprajzi anyagot tartja. Jelenleg folyik
a revízió, leltározzák az anyagokat. A távlati
célokat tekintve szükségesnek tartja az állandó kiállítás megújítását, amelyre – az anyagi
forrásoktól függően – néhány éven belül sor
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kerülhet. Ugyancsak lényeges, hogy a múzeum visszakerüljön a tudományos körforgásba,
amely konferenciák szervezésével, szakmai
publikációkkal lehetséges. Szeretnék megújítani a Galériát, amelynek része az installációkhoz szükséges sínrendszer beszerzése is.
A Petőfi Múzeum legközelebbi programja
előre láthatólag egy vándor fotókiállítás lesz,
amelynek címe: Kórházvonattal a Don-kanyarban. A tárlat várhatóan január végén, február elején nyílhat meg.
R. Z.
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Egészségügy

133 milliós röntgengép állt szolgálatba az aszódi Tüdőgondozóban

40 ÉVES KÉSZÜLÉKET SIKERÜLT LECSERÉLNI
Bár már december óta használják, hivatalosan január 22-én került átadásra az aszódi Tüdőgondozó Intézetben az a 133 millió Ft-os röntgengép,
amely egy 40 éves készüléket váltott ki. A berendezés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEOP - 5.6.0/E/15 pályázatnak köszönhetően
került beszerzésre. A többlettámogatással növelt, vissza nem térítendő
európai uniós beruházás teljes mértéke 358.189.500 Ft volt.
A sajtónyilvános eseményen részt vett Szabó
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt
Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárságának államtitkára, a hatvani térség országygyűlési képviselője, Sztán István, Aszód Város
polgármestere, dr. Stankovics Éva, az Aszódi
Szakrendelőt működtető Albert Schweitzer
Kórház- Rendelőintézet főigazgatója, Vécsey
László, a térség országgyűlési képviselője; valamint Czingula Mónika, az Aszódi Rendelőintézet vezetője.
Szabó Zsolt államtitkár kiemelte, az aszódi
fejlesztéssel tanúbizonyságát teszik annak, hogy
két szomszédos megye az egészségügy területén
képes jól együttműködni. A pályázatokról szólva elmondta, valamennyi európai uniós pályázati pénzt le tudtak hívni és fel tudtak használni.
Az egészségügy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásának köszönhetően 85 sikeres
pályázat révén, közel 40 milliárd forint értékű
eszközhöz jutott. Az államtitkár végül kifejezte
azon kívánságát, hogy a térségben egy modern
intézményrendszer kiépítésével egy helyen, magas színvonalon, minden szolgáltatáshoz hozzájusson a lakosság.
Dr. Stankovics Éva főigazgató beszédében
arra emlékezett vissza, hogy két és fél évvel
ezelőtt azt bizonygatta az aszódi képvise-

lő-testületnek, bízzák a hatvani kórházra az
aszódi rendelőintézet működtetését. Úgy
érzi, azóta sikerült bizonyítani azt, hogy az
aszódi döntéshozók jól választottak, és a széles társadalmi összefogásnak is köszönhetően az aszódi intézmény sokat fejlődött és stabilan működik. A főigazgató azt is elmondta,
fontos cél a minél szélesebb körű gyógyító
tevékenység és a minél több szakrendelés
helyben történő biztosítása.
Sztán István polgármester úgy fogalmazott,
a röntgenkészülék átadása egy új korszak
kezdetét jelenti az egészségügy területén, és
megerősítette az előtte szóló főigazgatót: a mai
napig jó döntésnek tartja azt, hogy akkor sikerült megállapodniuk, biztosítva ezzel 42 ezer
potenciális beteg folyamatos egészségügyi
ellátását. Mint mondta, bizakodva tekint a
jövőbe, mert úgy látja a kormány segítségével
újabb fejlesztések valósulhatnak meg az aszódi
egészségügyben.
Vécsey László országgyűlési képviselő is
megemlítette a múltat, amikor is még az Aszódi Szakrendelő Intézet léte, vagy nemléte volt
a kérdés. Hangsúlyozta, hogy az azóta megváltozott helyzet eredményeként ma már megyehatárokon átívelő együttműködés valósult
meg annak köszönhetően, hogy a hatvani
kórház térségi szerepben gondolkodott.

Az új gépnek köszönhetően a felvétel azonnal elérhető a szakorvos számára, aki annak
bármely részletét kinagyíthatja, forgathatja, és
könnyebben állíthatja fel a diagnózist. Autós
nyelven szólva akkora a régi és az új gép között
a különbség, mintha egy Trabantból hirtelen
egy full extrás Mercedesbe ülne át az ember.
A KEOP – 5.6.0/E/15-2015-0044 „Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert
Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben” című
pályázat keretében egyébként az aszódi mellett
további három - új eszközt helyeztek üzembe.
Ez utóbbiak a hatvani kórház eszközparkját
gazdagítják.
Az elmúlt év novemberében érkezett meg
Hatvanba a Mobilett Mira digitális mobil
röntgen és a Mammomat Inspiration digitális mammográfiás röntgen készülék. Mindkét eszköz digitális; az egyik legmodernebb
technikát alkalmazzák és illeszkednek a jelenleg már működő diagnosztikai rendszerhez.
Konstrukciójuknál fogva minimalizálható a
kezelői tévedések lehetősége és az ebből eredő
felesleges sugárterhelés.
Szintén a tavaly lezárult projekt keretében –
már a többlettámogatásból - helyeztek üzembe
2015 decemberében egy újabb C íves képerősítő berendezést az Albert Schweitzer KórházRendelőintézetben.

AZ ÁLLAMTITKÁR TOVÁBBI FEJLESZTÉST ÍGÉR
Érdekesen fogalmazott Szabó Zsolt államtitkár a röntgengép átadásakor. Azt mondta, először egy röntgengépet hoztak ide, aztán az épületet is felépítik köré, hogy az is szép legyen. Lapunk e mondat kapcsán
készített vele interjút.
– Államtitkár úr, a mondataiból arra lehetett következtetni, nem áll meg a fejlesztés
Aszódon…
– Tudom, a klasszikus népi mondás tartja, hiba
először az asztalt betenni, aztán házat építeni
köré, most mégis valami ilyesmi történik majd. A
gép már itt van, mert most volt lehetőség rá, hogy
pályázzunk. Sztán István polgármesterrel arról
tárgyalunk, hogy a szakrendelőt hogyan tudjuk
felújítani. Egy régi épületről van szó, amelynek
mindenképpen szükséges az energetikai fejleszté-
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se, amely a nyílászárók cseréjét, a falak szigetelését
és a fűtés korszerűsítését jelentené.
– Hol tart jelenleg a folyamat?
– Jelenleg a pályázatot készítjük elő, ezzel kapcsolatosan tárgyalunk. Én mindig azt szoktam
mondani, az a biztos, amikor már a nemzetiszínű
szalagot vágjuk. Nem szeretnék jósolni, de vagy az
ősszel, vagy a következő év tavaszán szeretném azt
a bizonyos szalagot vágni.
R. Z.
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AVKK

A Váci Szakképzési Centrum
Petőfi Sándor Gimnáziuma,
Gépészeti Szakközépiskolája és
Kollégiuma
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
szervez
az ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNY
javára
2016. február 12-én, 19 órától
az iskola tornatermében.
A jótékonysági bál bevételét
szabadidős és kulturális
programokra fordítjuk.
Belépőjegyek 4000 Ft-os egységáron,
valamint pártoló jegyek
a titkárságon kaphatóak

2016. január

Adomány
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Nagy segítséget jelentett a közösségi szolgálatos diákok munkája

548 CIPŐSDOBOZNYI SZERETET
Minden eddiginél több ajándék gyűlt össze az Egy cipősdoboznyi szeretet
akcióban, annak ellenére, hogy igazából meg sem lett hirdetve. A bejáratott csatornákon keresztül lezajlott akció keretében összesen 548
cipősdoboz telt meg ajándékokkal, édességekkel. A gondosan becsomagolt dobozok még karácsony előtt kiszállításra kerültek, így sok-sok olyan
gyermek örülhetett, akinek valószínűleg „csak” ez volt egyetlen ajándéka.
Márta Bettina, a Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti Központjának esetmenedzsere lapunknak elmondta, a végeredmény
szempontjából sokat számított, hogy az előzőekhez képest korábban, már november elején
megkezdték a gyűjtés szervezését. A szakember szerint ugyanakkor a sikeresség azon is
múlik, hogy az egyes szervezeteknél, partnerintézményeknél megtalálják-e azt a személyt,
aki szívvel-lélekkel az ügy mellé áll.
A 2015-ös esztendő minden eddiginél jobb
eredményt hozott. Amíg 2014-ben 461 dobozt
adományoztak a családok és intézmények –
ami egyébként szintén rekord volt – 2015-ben
548 doboznyi ajándék érkezett be. Valamennyi
dobozt ellenőriztek, egyrészt, hogy a tartalma
megfelel-e az oldalán megjelölt korosztálynak,
másrészt, hogy nem tartalmaz-e lejárt szavatosságú élelmiszert vagy édességet. Ebben óriási
segítséget jelentett azoknak a gimnáziumi diákoknak a munkája, akik a közösségi szolgálat
keretében végezték el ezt, gyakorlatilag két délután alatt. Márta Bettina szerint nevelési szempontból is fontos az ilyen jellegű munka, hiszen
a tanulók képet kapnak arról, mások mennyire
nehéz körülmények között kénytelenek élni.
Gyűjtés minden bizonnyal idén is lesz – bizakodott az esetmenedzser, ám azt még nem
tudni, hogy kié lesz ez a feladat. A szociális
területet is elérte az átszervezés, és az is biztos, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretből
kell majd gazdálkodniuk. De talán az eddig is
segíteni kész polgárok, civil szervezetek, egyházak, intézmények ugyanúgy fognak gondolkozni mint tavaly: a nehéz helyzetűeken,
a rossz sorban élőkön erkölcsi kötelességünk
segíteni. Legalább évente egyszer.
R. Z.

SZERETNÉNK KÖSZÖNETET MONDANI A KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEIN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK (ISKOLÁK ÓVODÁK, BÖLCSŐDÉK,
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK) NEVÉBEN!
Az aszódi és a kistérségünkben élő családok adományai kerültek hátrányos helyzetű gyermekek kezébe. Idén is munkánkat színesítette a sok önkéntes segítő és közösségi szolgálatot
teljesítő diákok összefogása.
Beérkezett dobozok
NÉV
Aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
Baptista Gyülekezet
Evangélikus Gyülekezet
Református Gyülekezet
Hit Gyülekezete
Erdélyi kör
ÖSSZESEN
Adományozási adat
NÉV
Aszód Városi Óvoda–Napsugár
Aszód Városi Óvoda–Szivárvány
Aszód Csengey G. Ált. Isk. Csengey utca
Aszód Csengey G. Ált. Isk. Rákóczi utca
Aranykapu Bölcsőde
Ikladi Tasnádi L. Német Nemzetiségű Általános Iskola Koren István
Tagiskola
Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Hévízgyörk
Kistérségi Gond. Kp. Gyermekjóléti Szolgálat Aszód
ÖSSZESEN

DOBOZSZÁM
326
48
29
4
17
117
7
548

DOBOZSZÁM
20
19
61
43
23

150
208
24
548

NAGYON KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK,
A KIJELÖLT SZERVEZŐIK, AZ ÖNKÉNTES SEGÍTŐK MUNKÁJÁT!
Külön köszönetet mondok az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium diákjainak:Szűcs Beáta 9.c, Gorisevszki Emerencia 10.d Szántó Bálint 10.c osztályos tanulóknak,
valamint a VSZC. Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjainak, Tóth Ádámnak 11.f, Csobán Leventének 11.f, valamint Csobán Attila diákoknak, hogy közösségi szolgálat teljesítésével betöltötték az általuk fogalmazott „szorgos
manó” szerepet . 548 cipősdoboznyi ajándékot ellenőriztek, pakoltak, csomagoltak.
Köszönöm Tárczi István aszódi apuka segítségét, aki Hévízgyörkre szállított egy autónyi
cipősdobozt .
Márta Bettina
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Portré

Interjú Rónai Lajossal

„TÖRETLEN VOLT AZ ISKOLÁNK FEJLŐDÉSE”
Aligha túlzás állítani, hogy a Galga mente népzenéje elválaszthatatlan
Rónai Lajostól, a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola most leköszönt
igazgatójától. Olyan állomások jelzik pályafutását, mint a Galga menti
Népzenei Műhely létrehozása, a térség népzenei oktatásának megszervezése, vagy éppen a Galga menti népdalok gyűjtése és a sokak
által ismert Tarisnyás, majd a Fix Stimm zenekar megalapítása. Közel
negyven éve végzett munkásságáról beszélgettünk vele.

és Isaszegről is. Ennek aztán híre ment, no meg
annak is, hogy egy évig kijárt hozzánk Halmos
Béla is – Széchenyi –díjas népzenész, népzenekutató, a Sebő együttes egyik alapítója- a szerk.
megjegyzése – ingyen és bérmentve. Mindig azt
mondta, nem kér mást, csak egy jó vasárnapi
ebédet. A műhely két évig működött így, utána
pedig megteremtődött annak a lehetősége, hogy
a népzene oktatást a zeneiskolában is bevezessük, mely a mai napig óriási sikerrel folyik.
– A popzene korszakában mekkora igény
van népzenészekre?
– Szerencsére egyre nagyobb. Azzal dicsekedhetünk, hogy nagyrészt eddig mi láttuk el a váci
konzervatóriumot népzenész növendékekkel. Az
érdeklődés egyébként a mindennapos testnevelés
bevezetése okán is nőtt. Sok iskola ugyanis bevezette a néptánc oktatást, egyre több fiatal táncol
népi együttesekben is, őket pedig kísérni kell.

– Feltételezem, hogy a Galga mentén születtél…
– Nem nyertél, eredetileg szolnoki vagyok. Ám
a Gödöllői dombvidék hamar rabul ejtett, és
azóta sem fordult meg bennem, hogy máshol
éljek, pedig a világ sok táján jártam. Az iskoláim Debrecenhez kötöttek, ide jártam konzervatóriumba, majd ugyancsak itt végeztem a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola klarinét-,
ének-zene tanári és zeneiskola szolfézstanári
szakán. Hamar megházasodtam, és az első feleségemmel olyan helyet kerestünk, ahol mindketten taníthatunk. Így kerültünk Aszódra,
pontosabban Gödöllőre, mivel itt még nem
működött önálló zeneiskola, a gödöllőihez
tartozott. Ugyanakkor érdekes módon munkáltatóm az aszódi általános iskola volt. Sosem
felejtem el, amikor először jöttünk a munkahelyről érdeklődni, kinéztünk a vonat ablakából,
és megláttuk ezt a gyönyörű völgyet, tudtuk, jó
helyen járunk. Nem is kerestünk tovább más
lehetőséget, annyira megfogott a vidék.
– Klasszikus zenét tanultál, most meg inkább népzenészként emlegetnek…
– Engem a népzene már Debrecenben is
„megütött”. Volt akkoriban egy nagyon híres
népzenei együttes, a Délibáb, amelynek szívesen jártam a koncertjeire, sokszor láttam és
hallottam őket. Egy idő után már az utánpótlás zenekarában játszottam, és talán minden

másképp alakul, ha időközben nem költözünk
a Galga mentére.
– Itt hogyan sikerült bekapcsolódni a népzenei életbe?
– Bagon ekkor már működött a Muharay Elemér Népi Együttes. Innen keresett meg Iglói
Éva művészeti vezető azzal, hogy az együttesnek szüksége lenne egy kísérő zenekar. Mi
nem sokkal előtte alapítottuk meg a Búzavirág
nevű gyermekzenekart. Iglói Éva kérésének
örömmel tettünk eleget, hiszen mindannyiunknak komoly kihívást jelentett. Így alakult
meg a TARISNYÁS zenekar, melyben a néhány éve nyugdíjba vonult kollégánk, Szegedi
Jóska brácsázott, Mukk Jóska - akit ma operaénekesként ismer a világ - csellózott, jómagam
meg klarinétoztam. Később csatlakozott hozzánk prímásként Blaskó Csaba.
– Hogyan indult be a népzenei oktatás a
Galga mentén?
– Társadalmi munkában. És ezt nagyon komolyan mondom. A kezdeményezés motorja
Novák Lászlóné közművelődési előadó volt, ő
szorgalmazta, hogy indítsuk be a Galga Menti
Népzenei Műhelyt. Hétvégén tanítottuk a gyerekeket a népzenélésre, éneklésre. Egy idő után azt
vettük észre, hogy már nemcsak Aszódról van
érdeklődés, hanem Szadáról, Veresegyházról,
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– Zenészként sokunknak Veled kapcsolatban a Fix Stimm zenekar jut eszünkbe…
– Ez egy fontos időszaka volt az életemnek, és
arra is büszke vagyok, hogy az egykori tagok ma
is meghatározó személyiségei a népzenélésnek.
Bartók József, aki bőgőzött, ma a Csík zenekar
Kossuth-díjas tagja, Unger Balázs – aki nálunk
brácsázott – ma a Cimbaliband vezetője. Alapító
tag volt még Dulai Zoltán hegedűs,Balogh Roland brácsás, és Rónai Zoli-a fiam-, aki hegedűn
és cimbalmon játszott. Bartók Józsi bőgős távozása után a helyét Mihálydeák Barna vette át.
– Most már több zenekar neve is elhangzott.
Melyik volt a legsikeresebb korszak?
– Talán a FIX Stimm zenekar működésének
időszaka, mely jelenleg is tart.. A Muharay
Népi Együttes ezzel a csapattal került a legnagyobb összhangba. Rengeteg közös fellépésünk volt, köztük külföldiek is. Együtt voltunk
például Kanadában, Afrikában,de Európa
szinte minden országában.
– Kevesen tudják, hogy egy időben az Állami Népi Együttes zenekarának fúvós szólistája is voltál…
– Ez is egy érdekes történet volt. Ők a Galga zenekart kérték fel, hogy kísérjék őket, ők meg nekem szóltak, hogy kellene egy klarinétos. Olyan
időszak ez, amelyre szívesen emlékezem, mivel
egy újabb szakmai kihívást jelentett számomra. Az Együttes koreográfiái a korábbiaknál
sokrétűbb felkészülést igényelt a zenészektől.
A turnék során nagyon sok országban jártam,
Mongólia, Kína Japán stb., amit pedagógusként
nem tehettem volna meg. Természetesen nem
azt akartam ezzel mondani, hogy nem szeretek
tanítani, sőt imádom tanítványaimat, hiszen
sokszor általuk tanulok és is.

Portré

– Nemcsak tanítottál, hanem 27 évig igazgatója voltál a zeneiskolának. A szám önmagáért beszél…
– Nem a szám a lényeg. Sokkal inkább az,
hogy töretlen volt az iskolánk fejlődése. Amikor önállóvá váltunk, hat tanár foglalkozott
száz növendékkel. Ma harminchatan tanítanak az iskolánkban, illetve a kihelyezett tagozatokon mintegy hétszáz növendéket. Ráadásul az oboa és a fagott kivételével gyakorlatilag
minden hangszerjátékot oktatunk.
– Emlékszem, sokáig az ütősök hiányoztak…
– Igen, mert ennek beindításához volt szükség
a legtöbb pénzre. Egy marimba ára például
800 ezer Ft-nál kezdődik. Aztán mégis megoldódott a helyzet, mégpedig úgy, hogy 2007ben amikor iskolánk megkapta a kiváló minősítést,akkor előbb négy, majd két és fél millió
Ft-ot kapott a minisztériumtól. Így sikerült
például megvásárolnunk a dobfelszerelést.
– A tanítványok közül kikre vagy a legbüszkébb?
– Mindre büszke vagyok, hiszen rengeteget áldoztak azért, hogy művészetkedvelő, azt értő

TECHNIKUSAINK SIKERE
A VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma
Gépészeti Szakközépiskolájában a
2014/2015-ös tanévben végzett
technikusai számára elhelyezkedési
és képzési lehetőséget nyújtott az
Apollo Tyres vezető gumiabroncsgyártó cég, melynek első magyarországi
telephelye Gyöngyöshalászon épült.
2015. december 16-án a PSG Műszaki napok
előadás-sorozat keretein belül két volt diákunk,
Kiss György és Kiszella Barnabás meséltek arról,
hogy mi minden történt velük ez alatt a fél év alatt.
Elmondták, hogy a szerződéskötés után, július
elsejével megkezdődött számukra Gyöngyösön a
gumiabroncsgyártó-képzés, melyet egy 2,5 hónapos külföldi gyakorlat koronázott Hollandiában,
ill. Indiában. A páratlan lehetőség mellett új élményekkel és rengeteg tapasztalattal gazdagodtak. Januártól elkezdődik számukra a gépspecifikus képzés, tavasszal pedig az újonnan induló
gyár gépeinek installálása, lesz a feladatuk.
Az Apollo Tyres képviseletében Szerdahelyi
Gábor képzési vezető – a jó tapasztalatok tükrében – újabb lehetőséget kínált az idén végző
technikusainknak.
Sok sikert kívánunk a leendő végzőseinknek
és a már munkában lévő végzett petőfiseknek.
Szernecz Nikoletta
12.B. osztályos tanuló

emberekké válhassanak. Számos kiemelkedő
tehetség is kikerült a kezünk alól. Klasszikus
zenében Novák Péter emelkedett ki, aki országos klarinét versenyt nyert, és ma a Budapest Ragtime Band tagja. Az meg külön öröm,
hogy ma már tanár kollégánk. A népzenészek
közül Unger Balázst, Dulai Zoltánt, Balogh
Rolandot, Bartók Józsefet, Pachert Andrást és
Rónai Zoltánt emelném ki.
– Rónai Zoltán a fiad. Törvényszerű volt,
hogy ő és testvére, Lajcsi erre a pályára kerüljön?
– Nem állítottam fel követelményként ezt.
Csupán beírattam őket a zeneiskolába, hogy
közelebb kerüljenek a zenéhez. Zoli három
éven keresztül azzal nyaggatott, hogy ő befejezi a hegedülést. Mondtam neki, semmi
akadálya, év végén odaállsz Szegedi tanár úr
elé, és leadod neki a hangszert. Sosem merte
megtenni. Aztán ráérzett a zenélés örömére.
Lajcsi kezdettől fogva a néptánchoz vonzódott. Ám élete első próbáján egy bakugrásnál
fejre esett, ott hüppögött Julis néni ölében, és
hajtogatta, hogy soha többet nem akar táncolni. Egy év múlva egyszer odajött hozzám
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azzal, hogy most már menne próbára. Így
kezdődött az ő pályájuk.
– A zenetanároknak megvan az a lehetőségük, hogy egy idő után nemcsak együtt tanítsanak, hanem együtt is zenéljenek korábbi
tanítványaikkal. Ez mit jelent a számodra?
– Rengeteg motivációt. Jó érzés azt tudni,
hogy bennük vagyok, hogy nekem is van részem abban, hogy jól muzsikálnak. De azt is
tudni kell, hogy a fiatalok tigrisek. Munkál
bennük a virtus, mindig le akarják győzni
az öregebbet. Nekem viszont meg kell mutatnom, hogy ez nem olyan egyszerű. Kell ennél
nagyobb motiváció?
– Már nem igazgatóként dolgozol, nyáron
pedig nyugdíjba vonulsz. Mit fogsz kezdeni
a sok szabadidőddel?
– Valószínűleg többet zenélek majd. Szeretnék
még tanítani is, de hogy szükség lesz-e rám,
és a KLIK engedi-e a tanítást, nem tudom.
Másrészt pedig – erről már a múltkor beszélgettünk – szeretném kibővíteni a Galga mente
népdalait tartalmazó kötetet. Feladat tehát van
elég, csak erővel bírjam.

Kísérletezős kémiaverseny az Evangélikus Gimnáziumban

VARÁZSLATOK A KÉMCSŐBEN
2015. december 11-én került megrendezésre iskolánkban a III. Luca
napi kémiaverseny, melyre idén 10 kétfős csapat jelentkezett. A „verseny” célja elsősorban nem a megmérettetés, hanem az, hogy közelebb hozzuk a diákokhoz a kísérletezés élményét, ezáltal felkeltsük
természettudományos érdeklődésüket. Jó érzéssel tölt el az, hogy
sok intézményben meghallották a hívó szót, és éltek a lehetőséggel
a kollégák arra vonatkozóan, hogy a gyerekek a kísérletezés élményéhez jussanak, hiszen sajnos sok iskolában nincs erre lehetőség a
hiányos felszerelés miatt.
A verseny során különböző látványos, ám könnyen és veszélytelenül elvégezhető kísérletet
végeztek el a diákok, amelyek tapasztalatait kellett megmagyarázni a kémia nyelvén. A feladatlapok javítása alatt iskolánk 9. évfolyamos kémia szakkörösei és a 11. évfolyam tanulói
mutattak be veszélyesebb, látványos kísérleteket.
A verseny a gimnázium két modern, jól felszerelt természettudományos laboratóriumában zajlott, melyek lehetőséget biztosítanak iskolánk tanulói számára a tanulókísérletek
elvégzésére mind tanórai, mind szakköri kereteken belül. Valamint itt készülünk a közép
és emelt szintű kémia érettségi kísérleteire, ami nagyon fontos, hiszen orvosi egyetemekre,
gyógyszerészeti karokra kötelezően előírt az emelt szintű érettségi vizsga.
A verseny lezárásaként elmondhattuk, hogy nagyon szép eredmények születtek, minden
csapat 50% felett teljesített. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a kartali és a galgahévízi
csapat. Holtversenyben két gárda ért el első helyezést: Csucsi Áron és Misják Máté Kartalról (felkészítő tanár Fülöpné Krusper Lívia), valamint Stefán Kristóf, Tóth-Miklós Ágoston és Tóth Zs. Márk (felkészítő tanár Téhlásné Kuli Mária). Gratulálunk minden résztvevőnek az elért szép eredményekért, és köszönjük a felkészítő tanárok lelkes munkáját!
Osgyániné Németh Márta
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Civil élet

JÓTÉKONYSÁGI BÁLOK
A VÁROS KÉT KÖZÉPISKOLÁJÁBAN
Immáron nyolcadik alkalommal rendezi meg az Aszódi Evangélikus Petőfi
Gimnázium és Kollégium a Szülők-Nevelők Jótékonysági Bálját. A rendezvényt 2009-ben hagyományteremtő szándékkal indította el az iskola,
remélve azt, szülők és nevelők úgy szórakoznak közösen, hogy közben
adakoznak a megjelölt cél megvalósítása érdekében.
Az intézmény jótékonysági báljainak bevételeiből több éven keresztül ösztöndíj formájában támogatták a tehetséges, illetve
hátrányos helyzetű tanulóik tanulmányait.
Idén az iskola vezetői úgy döntöttek, hogy
továbbfejleszti a legutóbbi bál bevételéből
épített szabadidős pihenő-játszó parkot. A
cél az, hogy az iskola diákjai kulturált és biztonságos körülmények között töltsék el szabadidejüket, itt várakozhassanak szüleikre,
vagy az igénybe vett tömegközlekedési eszköz indulásáig.
A bált február 6-án rendezi meg a gimnázium. A vacsora árát is tartalmazó belépőjegy ára 5.000 Ft. Támogatójegy vásárlásával
azok is támogathatják a rendezvényt, akik
a bálon nem kívánnak részt venni, de az iskola céljával egyetértenek. A támogatói jegy
ára 5000 Ft-ba kerül. A bállal kapcsolatban
érdeklődni az intézmény központi számán

(28 400-611) vagy a 20 8244-654-es mobilszámon lehetséges.
A Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor
Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és
Kollégiuma szintén jótékonysági bált rendez,
amelyre 2016. február 12-én 19 órától kerül
sor az iskola tornatermében. A rendezvénynek
ebben az intézményben is nagy hagyománya
van, a tavalyi bál bevételét az iskola sportpályáinak fejlesztésére fordították.
Az idei bál belépőjének ára személyenként
4.000 Ft, az összeg a vacsora árát is tartalmazza. A befolyt pénz az Alma Materért Alapítvány számlájára kerül. A jótékonysági bál bevételét szabadidős és kulturális programokra
kívánja fordítani az iskola. A középiskola pártoló jegyeket is árul, amelyek az iskola titkárságán szerezhetők be. A részletekről érdeklődni
a 28 400-006-os vagy a 28 500-545-ös telefonszámon lehet.

PÁLYÁZAT
Az Aszód Városért Alapítvány
pályázatot hirdet, az SZJA adó
1%-ból befolyt összegre.
Téma:
• pedagógusok továbbképzési költségeihez való hozzájárulás
• óvodások ismeretszerző kirándulásai
• fellépők öltözékének egységesítése
Pályázatok beadási határideje:
2016. február 29.
Pályázati adatlap átvehető:
A Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A pályázatokat 2 példányban szíveskedjenek beadni.
Sok sikert kívánunk munkájukhoz!
Pála Sándorné
Kuratóriumi elnök

1 % FELHÍVÁS
Az Aszód Városért Alapítvány
tisztelettel kéri a lakosságot,
hogy SZJA adójuk 1%-át az
alapítvány részére szíveskedjenek
felajánlani.
Adószám:
19180461-1-13

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
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Január 30–31.:
dr. Márton János

(+36) 30 400 9819

Február 6–7.:
dr. Németh Mihály

(+36) 30 275 4718

Február 13–14.:
dr. Fodor Sándor

(+36) 20 446 0938

Február 20–21.:
dr. Dobos László

(+36) 20 925 3824

Február 27–28.:
dr. Szőke Zsolt

(+36) 20 956 6529

Közbiztonság

2015-ös „legek ” a Gödöllői Rendőrkapitányság
illetékességi területéről

RÉSZEG SOFŐRÖK, SZÓRAKOZOTT BETÖRŐ
A LEGMAGASABB VÉREREDMÉNYES ITTAS JÁRMŰVEZETÉS:
Egy 35 éves isaszegi férfi 2015. április 30-án 17 óra 00 perckor az általa vezetett személygépkocsival közlekedett Isaszegen, a Rózsa utcában a Kossuth Lajos utca irányába. Közlekedése
során a Rózsa utca 14. szám előtti útszakaszon az eddig rendelkezésre álló adatok szerint
nem tartott megfelelő oldaltávolságot, melynek következtében az úttest jobb szélén várakozó autó jobb oldali visszapillantó tükrének ütközött. A 35 éves férfi ezt követően a baleset
helyszínéről továbbhaladt, majd a Rózsa utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében
balra kanyarodott, az egyik ingatlan előtt az úttestről jobb oldali irányba letért és a vízelvezető árokba hajtott. A baleset során személyi sérülés nem történt. Az eljárás során kirendelt
igazságügyi szakértő véleménye alapján az autót vezető férfi a cselekménye időpontjában
alkohol hatása alatt állt. A vérében kimutatott etilalkohol koncentrációja a legmagasabb volt
ebben az évben.
A LEGTÖBBSZÖR ELFOGOTT ITTAS JÁRMŰVEZETŐ
Egy 49 éves kistarcsai férfi 2015. augusztus 1-jén 21 óra 20 perckor közlekedett egy csömöri
áruház parkolójában az általa vezetett személygépkocsival. Közlekedése során a menetirányát tekintve bal oldali irányba az úttestről letért és nekiütközött a forgalomtól elzárt területen lévő szemetes kosár fém tartóoszlopának. Ezt követően továbbhaladt a járművel és a
menetirányát tekintve a bal oldalon lévő, az úttestet a járdától elválasztó fém oszlopoknak
ütközött. Az eljárás során kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján a férfi a cselekménye idején alkohol hatása alatt állt.
Ezt követő néhány nappal később – 2015. augusztus 9-én 19 óra 10 perckor – a kistarcsai
férfi Kistarcsa, Móra Ferenc utcában közlekedett az általa vezetett autóval, azonban rendőri
intézkedés alá vonták és az elindított eljárás során ismét kiderült, hogy ittas állapotban vezette gépjárművét.
A férfi ellen 2015. évben a fentieken túl további négy alkalommal indult eljárás, mivel –
a kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján – szeszesital befolyása alatt vezetett
gépjárművet.
LEGLÚZEREBB ELKÖVETŐ:
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy 27 éves mogyoródi férfi ellen, aki 2015. február 14-én 17 óra 30 perc és 18 óra 10 perc közötti időben
egy mogyoródi ingatlan udvarára a kerítés átmászását követően bement és az ott lévő faház
rácsait, valamint ajtaját felfeszítette és onnan egy televíziót, több konyhakést és baltát tulajdonított el. A gyanúsított a helyszínen hátrahagyta kabátját, melyet követően a gödöllői
nyomozók rövid időn belül a férfi nyomára akadtak és eljárás alá vonták.
Gödöllői Rendőrkapitányság

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!” Telefon: (+36) 20 824 4687
☐ 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. Telefon: (+36) 28 401 499.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
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
Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500-025; (+36) 30 6352-608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500-035
Rendőrjárőr:
(+36) 20 516-5940
Polgárőrség:
(+36) 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816-0437

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat: 8.00–12.00
Vasárnap: 9.30–11.30
Szent István Patika
Kondoros tér 49., (+36) 28 400 552
Február 6–7.
Február 20–21.
Március 5–6.
Városi Gyógyszertár
Szabadság tér 2., (+36) 500 015
Február 13–14.
Február 27–28.
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Hirdetés

ÚJÉVI FOGADALMAINK
A december végi tunyulás után januárban az ember úgy érzi, itt az
idő változtatni! Valahogy a sok pihenés után még fáradtabbnak érezzük magunkat, és persze súlyosabbnak is. Az ünnepek alatt volt időnk
betegnek lenni, ami nem vicc; rengetegen robbantak le az ismerősök
közül pont karácsonykor. Keresve sem találhatunk ennél jobb alkalmat
a reformokra.
Mit tesz ilyenkor az amatőr fogadkozó? Listát
ír arról, mit nem fog csinálni 2016-tól. Csak
hogy a leggyakoribbakat soroljam: Nem iszom
többet pálinkát/pezsgőt/bort, és SOHA nem
keverem őket! Leszokom a dohányzásról, csak
napi x szálat szívok, stb. Nem eszem annyi
édességet, kenyeret, cukrot, zsírosat, inkább
nem eszem semmit.
Óriási hiba! Azzal, hogy lemondunk valamiről, amihez évek óta ragaszkodunk, nagy
űr keletkezik bennünk, és ha azt nem töltjük
ki semmivel, akkor bizony pár hét után ugyanoda jutunk, ahonnan elindultunk. Mi hát a jó
megoldás?
Tűzz ki magad elé EGY célt, amit év végére
meg szeretnél valósítani! Gondold végig, mit
kell ahhoz a gyakorlatban tenni, hogy ez sikerüljön? Tedd mellé azt is, mennyibe fog ez havonta neked kerülni, ill. mennyit spórolsz vele.
Például, ha sportosabban szeretnél élni, akkor
ehhez edzéstervet kell készítened (lehetőleg

szakember segítségével), bérletet kell venned
az órákra, ruhát, cipőt, és némi étrend-kiegészítő sem árt.
Ne legyenek irreális elvárásaid magaddal
szemben (pl. soha többé nem eszem csokit,
lefogyok 30 kilót egy hónap alatt), és kalkuláld be, hogy a körülötted élők nem feltétlenül
fognak veled tartani. Viszont ha látják rajtad a
változást, akkor kényszer nélkül is kipróbálják
majd.
Keresd meg azokat, akik segítenek és támogatnak a célod elérésében, mert ők fognak
átlendíteni a holtponton (ami hidd el, eljön).
Amióta elkezdtem az egészséges életmóddal
foglalkozni, szinte vonzom a hasonló gondolkodású embereket. Megerősítenek abban,
hogy van értelme annak, amit csinálok, és ez
ad lendületet a folytatáshoz.
A kartali Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum vezetőjeként az én újévi fogadalmam az,
hogy minden hozzánk fordulónak megadom

2016. január

a lehetőséget a változtatásra. Segítünk, ha nem
tudsz eligazodni az étkezési trendek és a táplálékkiegészítők világában, hiszen mindenkinek
személyre szabott tanácsot adunk a teljes körű
állapotfelmérés, illetve az allergiavizsgálat során. Ha a gyógyszereket szeretnéd fokozatosan
kiiktatni a házipatikából, abban is segítünk,
hiszen az alternatív gyógymódok nem a tünetet kezelik, hanem a betegség kiinduló okát.
Nem kifogás a pénz sem, mivel a vizsgálatok és
a kezelések (pl. sóterápia, mágnesterápia, infraszauna, csontkovács) ára nem éri el egy átlagos nyugdíjas havi gyógyszerkiadásait.
Felkészültél? Akkor írd össze a tennivalókat, és ha megvan, jelentkezz nálunk a
(+36) 30 641 4253-as számon!
(x)

Múltidéző

25 ÉVVEL EZELŐTT
…az Aszódi Tükör címoldalán szerepelt annak az okiratnak a másolata,
amely Aszódot 1991. január 1-től Aszód községet várossá nyilvánította. A határozatot Göncz Árpád akkori köztársasági elnök írta alá 1990.
december 10-én.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Aszód városi ranggal büszkélkedhetett – írta dr. Asztalos
István a lapszám Múltról a mának című írásában. Ebből kiderült, 1761-ben a falu – amely a
Podmaniczky-családnak köszönhetően rohamos fejlődésnek indult – három országos vásár megtartására feljogosító mezővárosi rangot kapott. Ez még nagyobb lehetőséget adott
az ipar és a kereskedelem fejlődésének. Az
1828-as adatok szerint Aszódon már közel háromezren laktak itt. A település a XIX. század
végére a Galga mente és a dél-nógrádi területek gabonakereskedelmének központja lett. Sikeres intézménye volt az 1884-ben létrehozott
Magyar Királyi Javítóintézet, amelynek országos hírű kocsigyártó üzemére épült az 1900as évek elején a Magyar Lloyd Repülőgép-és
Motorgyár Rt. gyára, amelyet a trianoni békediktátum feltételei miatt meg kellett szüntetni.
Bár Aszód algimnáziumát főgimnáziumi rangúvá emelték, és időközben vasúti csomóponttá
vált, egy XIX. század végi területrendezés következtében elvesztette mezővárosi rangját.

Mégsem ez volt a legnagyobb csapás a település
tekintélyére, hanem a XX. század eseményei. A
II. világháború alatt elhurcolták az aszódi zsidóságot, ami a kereskedőréteg elvesztését jelentette. Az iskolák és az internátus államosítása,
illetve szovjet mintára történő újraszervezése az
oktatás színvonalára hozott nemkívánatos változást. Az 1965-ben végrehajtott közigazgatási
átszervezéssel megszüntették az aszódi járást,
amellyel megkezdődött Aszód mélyrepülése.
Az újbóli várossá nyilvánítás alkalmából
rendezett ünnepségre 1991. február 8-án került sor a Csengey Gusztáv Általános Iskola
tormatermében. Beszédet mondott Bagyin József akkori polgármester, a köztársasági megbízott, a szomszéd falvak nevében pedig Tóth
András, Galgamácsa első embere. Ugyancsak
a környékbeli települések nevében köszöntötte
az aszódi polgárokat a hévízgyörki asszonyok
népdalcsokra. A műsorban szerepelt még az
általános iskola és az evangélikus egyház énekkara Tar Gábor vezetésével, a Szegedi József
vezényelte gyermek szimfonikus zenekar, va-
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lamint aszódi vers-és prózamondók.
Bár az este rideg volt, hó is esett, ezen az
estén mégis teli volt az iskola tornaterme. És
valószínűleg az emberek szíve és lelke is azzal
a reménnyel, hogy szeretett településük végre
elindul a fejlődés útján.

TÁJÉKOZTATÓ
Az Aszódi Járási Hivatal ezúton
értesíti a tisztelt ügyfeleket,
hogy ideiglenes helyszínünkön
(Aszódi Javítóintézet – Baross
tér 2.) az irodák megközelítése
gépkocsival nem lehetséges.
A gépkocsikat a Javítóintézet főbejárata
előtti parkolókban kérjük hagyni, onnan
200 méteres gyaloglás után érhetők el ügyfélfogadási helyszíneink, az I.emeleten.
Kerekesszékes ügyfeleinket arra kérjük,
hogy a turai kirendeltségünk okmányirodáját vagy a hatvani Kormányablakot keressék fel ügyeik intézése érdekében.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Aszódi Járási Hivatal
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Művészet

Aszód, szeretlek! – rajzpályázat a jubileum tiszteletére
ZÖLDSÉGGYÜMÖLCS
BOLT

5 KATEGÓRIA, 208 PÁLYAMŰ
A várossá avatás 25 éves évfordulója alkalmából településünk képviselő-testülete rajz-és festménypályázatot hirdetett, amelyre öt kategóriában összesen 208 pályamű érkezett. A beérkezett alkotásokat szakavatott zsűri véleményezte, majd hozott döntést. Az eredményhirdetésre
a városi ünnepségen került sor. A győztesek oklevelet és vele járó díjat
vehettek át

Megújult külsővel és belsővel
újra megnyílt a
zebránál.
Naponta friss áruval várjuk
kedves Vásárlóinkat.
Címünk:
Aszód Kossuth L. út 21.

A NYERTESEK:
3-6 éves kategória:
1. Füleki Veronika
2. Rédei Marcell
3. Rakonczai Lilla és Kmety Miranda
6-10 éves kategória
1. Varga Boróka
2. Szűcs-Kristóf Vilmos
3. Baráth Emőke és Mayer Gréta
10-14 éves kategória
1. Bobály Anna
2. Madai Csenge és Apostol Sára
3. Fodor Krisztina és Gulya Dorka
14-18 éves kategória
1. Raczky Marcell László
2. Baglyas Angéla és Gódor Fanni
3. Madarász Éva

Felnőtt kategória
1. Tőkés Réka
2. Sápiné Grózsmik Melinda
A zsűri nem adott ki 3. helyezést

BŐVEN LESZ PROGRAM 2016-BAN IS
A 2015. decemberi ülésén a képviselő-testület jóváhagyta a város 2016.
évi kiemelt rendezvényeinek listáját. Ez- és a valamennyi aszódi polgárnak küldött 2016-os Aszód eseménynaptár azt mutatja, bőven lesz esemény ebben az esztendőben is.
Januárban a legnagyobb rendezvény kétségkívül az Aszód újbóli várossá nyilvánításának
25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség, amellyel kapcsolatban bátran kijelenthető,
kicsi lesz az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium tornacsarnoka. A vendégek
ízelítőt kapnak az Aszódon születő színvonalas kulturális produkciókból is, ugyanis a kicsinyektől kezdve egészen az idősebb korosztályig számos fellépő bemutatkozik.
Márciusban újra lesz Nőnapi Köszöntő,
amelynek programja ezúttal is meglepetés.
Áprilisban immáron 41. alkalommal kerül megrendezésre a Petőfi szavalóverseny.
E hónap rendezvénye még a Rákellenes Futás, amely mára elmaradhatatlan eseménye a
programnaptárnak.
Májusban minden bizonnyal az Europarty
lesz a legtöbb látogatót vonzó esemény, amely
ezúttal a Fesztivál téren kerül megrendezésre.
Júniusban a IV. T.A.P.S. (Múzeumok Éjszakája)
csalogatja a kultúrát kedvelő polgárokat. A tavalyi sikert látva idén is lesz levendulaszüret a Szent
István téren. Július az önkormányzati napközis
táboroké, amelyek egyébként június közepétől
egészen augusztus végéig várják a gyerekeket.
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Augusztus 18-a és 20-a között kerül sor a 25.
Aszód Fesztiválra, amely Testvértelepülések
Találkozója is lesz egyben.
A rendezvények listájáról az is leolvasható,
hogy Aszód szeptemberben részt kíván venni
az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, hogy a Galga mente értékeivel
színesítse azt. Az önkormányzat 300 ezer Ft-ot
szán erre a célra.
Ugyancsak szeptemberben rendezik meg
immáron második alkalommal a Városi
Sportnapot, amelyet 2015-ben hagyományteremtő céllal indított el az önkormányzat.
Október legnagyobb eseménye idén is az
Idősek Világnapja megünneplése lesz, amelyre több, mint félezer nyugdíjas várnak. Novemberben Budai András szórakoztatja majd
a nagyérdeműt. A kezdetben saját kezdeményezésként megvalósuló koncertje mára
szintén a városi programsorozat részévé vált.
Decemberben újra lesz adventi koncert, Kodály kórustalálkozó, és nem marad el a kerek
évfordulós idősek köszöntése sem.
Természetesen ezek a nagyobb szabású események, ezek mellett a város intézményeiben számos más, kisebb program gazdagítja a kínálatot.

Egészségügy

Új szolgáltatások a hatvani kórház szülészetén

CSALÁD SZÜLETIK!
Folyamatosan növekszik a születésszám a hatvani Albert Schweitzer Kórház szülészeti osztályán. A szakemberek további növekedést várnak, amelyet többek között arra alapoznak, hogy a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0005
azonosítószámú, 2, 7 milliárd forintos struktúraátalakítási projekt keretében a születési részleg is teljesen megújult.
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keretében megtartott események is nagy népszerűségnek örvendenek.
A leendő szülők természetesen kíváncsiak
gyermekükre annak megszületése előtt is. A
hatvani kórházban is közkedvelt a 4D ultrahangvizsgálat, melyre a 26. és 30. terhességi
hét közötti időszak a legalkalmasabb. Ekkor
már jól látható a fejlődő kisbaba arca, mimikája, a végtagmozgások. Vizsgálat közben az is

2011-ben a hatvani kórházban alig 350 gyermek született. A szám 2013-ban 414-re növekedett, 2014-ben pedig átlépte az 500-at.
Tavaly 506 újszülöttet köszönthettek az intézmény dolgozói. Az osztály népszerűségének
növekedését egyrészt a technikai fejlesztéseknek köszönheti. A felújított szülőszobai részleg három egyágyas, komfortos szülőszobával
és kiszolgáló helyiségekkel, vajúdóval, egy
XXI. századi császárműtővel, valamint a kor
követelményeinek megfelelő műszerparkkal
és az alternatív vajúdást szolgáló eszközökkel
áll a kismamák rendelkezésére. Az édesanyák
kényelmét mindhárom szülőszobán elektromos, multifunkciós szülőágy, relax fotel, CD
lejátszó, Smart TV, vajúdást elsegítő fitness

labda és mosdó szolgálja. A népszerűség fokozódásának másik oka minden bizonnyal a
szakképzett humánerőforrás, illetve az általuk
felkínált szolgáltatás.
Család születik! Ez lehet a szlogenje annak a
változásnak, amit mostanság tapasztalhatnak
a terhes kismamák és hozzátartozóik. A szülés
köré korábban vont misztikum egyre inkább
oszlóban van, helyette az otthonosságra, a
fájdalmas, de mégis csodaszép élmény közös
átélésére helyeződött a hangsúly. Mindezt a
számok is mutatják: ma már a szülések 70%a úgynevezett papás szülés. De ha a férj nem
tudja, vagy nem akarja vállalni a születésnél
való jelenlétet, a kismamát ilyenkor lélekben
segítheti az édesanyja vagy éppen a barátnő-

je is. A szülésre való ráhangolódást a kórház
és az Egészségfejlesztési Iroda által közösen
szervezett várandósgondozásos, illetve születésfelkészítő tanfolyamok segítik. Utóbbi négy
alkalomból áll és az együttes szülésre készít
fel. Ugyancsak a kórháznak köszönhetően van
lehetőség arra, hogy az anyukák megtanulják, hogyan kell masszírozni a kisbabájukat.
A babamasszázs tanfolyamon való részvétel
szintén térítésmentes, igénybevétele a baba
három hónapos korától annak egyéves koráig
lehetséges. A kórház szakmai rendezvényekre
is invitálja a gyermeket tervező párokat, édesanyákat. A Születés Hete elnevezésű országos
rendezvénysorozathoz évek óta csatlakozik
az intézmény, emellett az Anyatejes Világnap
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látszik, hogy a magzat hogyan reagál a szülők
hangjára, ahogy mosolyog, vagy éppen ásít.
A megszületett babát a gyermek átvizsgálását
követően az apa vagy más hozzátartozó viheti
át a gyermekágyi részlegre. Itt jól felszerelt egy-,
illetve három- és négy-személyes kórtermek várják nemcsak az anyákat, hanem az újszülöttet is,
mivel adott a rooming-in lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a kicsi az édesanyja mellett lehet. Így
az anyuka megtanulja, hogyan kell fürdetni, pelenkázni gyermekét, és amikor kikerülnek a kórházból, otthon már sokkal könnyebb dolga lesz.
Szintén a gyermekágyas részlegen található a
SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. támogatásának köszönhetően kialakított Samsung családi szoba. A családi szoba annak a lehetőségét
teremti meg, hogy a kismama szerettei körében
töltse a szülés körüli időszakot. A helyiség egyedi
bútorzattal, elektromos ággyal, relax fotellel, kis
konyhával és saját fürdőszobával is rendelkezik,
és a legmodernebb Samsung elektronikai termékekkel van felszerelve (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, Smart TV, Hi-Fi torony). A szoba
használatát, mely előjegyzéshez kötött, a Samsung dolgozóknak a vállalatuk biztosítja térítésmentesen. Nem Samsung munkavállalók térítési
díj ellenében vehetik igénybe (10.000 Ft/nap).
Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben a szolgáltatásokról további információt Palóczné Hornyák Margit osztályvezető főnővértől kaphatnak az érdeklődők
a 06-70/967-0138-as telefonszámon, vagy a
szuleszet@askhatvan.hu e-mail címen.
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Mozaik

REJTVÉNY
„Egyetlen titkom van csak: szeretek élni! Nem takargathatom tovább …”
(Csoóri Sándor)
Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: A) 12. Angyal rang 13.
Pokorny … (színésznő) 14. Női név 15. Morzehang 16. Kisgyermeket nevelő pedagógus 18. Ajtóhoz közel letesz 19. Mezőgazdasági eszköz 21. Lenke
betűi, keverve! 23. Disznó háza 24. Téli ruhadarab 26. OY 27. Olaszországi
folyó 29. Spanyol autójel 30. Sugár jele 31. Vasúti szerelvény 33. Díszes lovaskocsi 37. Kén 38. Amper 39. Ilyen szalámi és szünet is van 41. Szorong 45.
Jobb szélek! 47. Lepusztult állapotú épület 49. Áruk ideiglenes vámmentes
behozatalára szolgáló igazolvány, nemzetközi vámokmány 50. Kisebb nyílás, hasadék 52. Mihály, becézve 54. Vita közepe! 55. Kossuth-díjas énekes,
előadóművész 57. Néma kezes! 59. Mondat alkotó eleme 60. Európai állóvíz
Függőleges: 1. Iskolai tantárgy 2. Női név 3. Rácz Kitti 4. Idő jele a fizikában 5. Magot földbe szór 6. Oroszlán, angolul 7. Járóbot 8. Út fele! 9.
Lapozni kezd! 10. ILE 11. Mértékegység ezerszeres előtagja 16. Történelmi
kor 17. Ragadozó madár 20. Kutya 22. Verses nagyepikai műfaj 25. Folyók
medrükből kilépve elöntik ezt a területet 28. Fém 32. Névelő 33. Hajat
hátrafogó divatos eszköz 34. Jód 35. Néma nóta! 36. Mérgezést okozó nehézfém 40. Kis Imre 41. Iskola rövidítve 42. Gargalizálni kezd! 43. Utálni
kezd! 44. Gonosztevő 46. Háború nélküli harmonikus időszak 48. Darabol, szeletel 51. Rengeteg 53. Osztrák autójel 54. Zamata 56. Szintén ne 58.
Csekk darab! 59. Némán súg! 61. Tanuló vezető 62. Nitrogén

– fné –
Decemberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: „tiszta legyen majd az ünnepekre.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Máthé Tamásné
(Vörösmarty utca 2.) és Kalászi Melinda (Tavasz utca 5.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2016. február 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

MIKULÁS KUPA

IMPRESSZUM

A Csengey Gusztáv Általános Iskola labdarúgást szerető tanulói
minden tanévben nagyon izgatottan várják a decembert, hiszen ekkor rendezik a „Mikulás Kupát”.
Ez a rendezvény egy osztályok közötti labdarúgó teremtorna, ahol az ifjú tehetségek a
dicsőség mellett oklevelekért, serlegekért és
érmekért is küzdenek.

Köszönet az Aszódi Szabadidősport Alapítványnak, amely minden évben ezekkel
a díjakkal támogatja az iskolai labdarúgást.
Boda János
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