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Másodszor rendezték meg a Galgamenti Térzene és Néptánc Fesztivált

Fénykorukat élik
a legkisebbeket óvó intézmények

IDŐ-ÉS TÉRUTAZÁS ASZÓD FŐTERÉN
„Nem lehet egészen boldog az ember, akinek nem öröm a zene”. Ezzel a Kodály Zoltán idézettel köszöntötte május 13-án a Szabadság téren megrendezett II. Galgamenti Térzene és Néptánc Fesztivál résztvevőit dr. Magyari Zita, a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

A Dunakeszi Tankerület által támogatott rendezvény fővédnöke ezúttal is Sztán István
polgármester volt, aki köszöntőjében örömét
fejezte ki azért, hogy az iskolának sikerült hagyományt teremtenie, amely szűkebb régiónk
értékeit, hagyományait hivatott őrizni. Egyben
felhívta a közönség ﬁgyelmét, a fesztivál mintegy nyitánya a következői programsorozatnak,
hiszen nyáron szombatonként ismét lesznek
zenei programok, amely alkalmak során remélhetőleg a tér is megtelik majd.
A műsor ismét a Péceli Alapfokú Művészeti
Iskola Ossó János fúvószenekarának szereplésével kezdődött Fejes István vezényletével,
majd a Rónai Lajos dirigálta PAMI fúvószenekara váltotta őket a dobogón, hogy aztán helyet
adjanak a zeneiskola szimfonikus zenekarának,
amely néhány zeneszám erejéig ezúttal is kiegészült a püspökhatvani harmonika tanszakának növendékeivel. A zenekart dr. Magyari Zita
vezényelte. A délután folyamán föllépett még
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola gitár-
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zenekara, valamint Szaniszló Richárd ütős növendékei, akik a szökőkút előtt rendezkedtek
be, hogy produkciójuk alatt már a népzenészek
és néptáncosok készülhessenek föl. A dunakeszi, gödöllői, bagi, hévízgyörki, galgahévízi,
turai és aszódi zenészeknek és táncosoknak
köszönhetően a közönség igazi idő-és térbeli
utazást tehetett korok és tájegységek között. A
talpalávalót most a Tarsoly Band húzta.
A fellépő csoportok vezetői emlékül egy érmét kaptak, amit a PAMI keramikus tanára, Rehák Julianna készített. Irányításával a rendezvény idején kézműveskedésre is volt lehetőség.
R. Z.

60 ÉVES AZ ASZÓDI
VÁROSI BÖLCSŐDE
Kerek évfordulóra emlékezett a város egyik legrégibb intézménye, a
Városi Bölcsőde. Igaz, manapság
Aranykapu Bölcsődének hívjuk,
amely nevet az önkormányzati
önerőből és európai uniós pályázatból 2008-ban épített épület átadásakor kapta. A 60 eltelt esztendő
alkalmából tartottak ünnepséget
április 18-án, amelyre a bölcsőde
régi dolgozóit is meghívták.

Az esemény vendége volt Fűrész Tünde, a
EMMI helyettes államtitkára, aki arról beszélt közöntőjében, hogy a bölcsődék a
fénykorukat élik. Ezen intézmények tekintetében egy négy pilléren nyugvó átalakítás megy végbe, melynek köszöntően ma
már az országban közel 800 bölcsőde működik, csak tavaly közel 100 minibölcsőde alakult, és a folyamat nem állt meg. A
növekvő foglalkoztatásnak köszönhetően egyre több hölgy szeretne visszaállni
a munkába úgy, hogy amíg dolgozik, a
gyermekét biztos helyen tudhatja.
Ami szűkebb régiónkat illeti, a helyettes
államtitkár asszony elmondta, Pest megyében egy kompenzációs forrás keretnek
köszönhetően rövidesen 5 milliárd Ft jut
bölcsődefejlesztésre. Nemrégiben változott a bölcsődék támogatási rendszere is,
az óvodákhoz hasonlóan már nem normatíva, hanem feladatellátás alapján támogatja az állam a fenntartásukat. A bölcsődei dolgozók bére mintegy 50 %-kal
növekedett az elmúlt időszakban, és bővült a módszertani képzések palettája is.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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2018. ÁPRILIS 19.
55/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2017. évi beszámoló jelentéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező – a
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.
évi önkormányzati beszámolóját elfogadja és
megköszöni a végzett munkát.
56/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat az
Aranykapu Bölcsőde magasabb vezetői ( intézményvezetői ) pályázatának
kiírásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal kiírja az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására irányuló pályázatot.
A Képviselő-testület az Aranykapu Bölcsőde
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálásának előkészítésére bizottságot hoz létre,
Koncz István képviselőt bizottság elnökének,
további tagjaiként
• Hegedűsné Végvári Katalint – a Magyar

Bölcsődék Egyesületének elnökét,
• dr. Ballagó Katalint – a Jegyzői Osztály
vezetőjét bízza meg.
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről, valamint a pályázati határidő lejártát
követően a véleményezési bizottság ülésének
összehívásáról, és a meghallgatás lebonyolításáról.
57/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat civil
szervezetek támogatásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a beérkezett támogatási kérelmeket összegezte és a civil szervezeteket, önszerveződő közösségeket a pályázati kiírásban meghatározott
feltételek ﬁgyelembe vételével az alábbiak szerint részesíti támogatásban:
Aszódi Városi Nyugdíjas klub
Székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 1.
Támogatott cél meghatározása:
Két napos kirándulás, múzeum látogatás:
Kőszeg, Sopron, Fertőd.
Megítélt támogatási összeg: 100.000.- Ft

Galgamenti Nyugállományú
Honvédők Egyesülete
2170 Aszód, Szabadság tér 10.
Támogatott cél meghatározása:
A klub megalakulása 40. évfordulójára
szervezett rendezvény.
Megítélt támogatási összeg: 120.000.- Ft.
Cukorbetegek Egyesülete
2170 Aszód, Kondoros tér 25.
Támogatott cél meghatározása:
Diabetes és Hypertonia folyóirat előﬁzetés,
gyógyfürdő látogatás.
Megítélt támogatási összeg: 80.000.- Ft.
Galga Moped Klub
Hagyományőrző Egyesület
2170 Aszód, Kondoros tér 25.
Támogatott cél meghatározása:
Generációk Napja részvétel, motoros bemutató
Generációk napja, Aszód Fesztivál.
Reklám anyag, honlap készítés.
Megítélt támogatási összeg: 140.000.- Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására a
támogatott civil szervezetekkel, valamint a nyertes pályázók és támogatási összegek közzétételhez szükséges intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (440 eFt összeget) az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 8. tájékoztató tábla
Aszód Város Önkormányzata és az Aszódi Polgármesteri Hivatal által adott visszatérítendő
és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi
alakulása (Civil szervezetek, egyesületek) sor
terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fennmaradó összegre a további civil szervezetektől érkező kérelmek esetében döntsön, a Képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett.
58/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat a
„PM_ONKORMUT_2018, Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” című pályázattal kapcsolatban-tanácsadó cég kiválasztásáról

Aszód Város önkormányzatának Képviselő-testület a „PM_ONKORMUT_2018, Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című pályázatra támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot
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hozza
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanácsadó cég kiválasztására megtett
polgármesteri lépésekkel egyetért, a legkedvezőbb ajánlatot adó Pro Regio Nonproﬁt Kft.-vel
(1146 Budapest Hermina út 17) 4.494.488 Ft +
1.213.512 Ft ÁFA = 5.708.000,- Ft értékben az
ajánlati felhívásnak és az ajánlatnak megfelelő
tartalommal a szerződés aláírását jóváhagyja.

60/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzatának Képviselő-testület a „PM_ONKORMUT_2018,
Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” című
pályázattal kapcsolatban-kérelem
benyújtásáról

59/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzatának Képviselő-testület a „PM_ONKORMUT_2018,
Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” című pályázattal kapcsolatban-a 31/2018.(II.22.)
ÖKT sz. határozat módosításáról

Aszód Város önkormányzatának Képviselő-testület a „PM_ONKORMUT_2018, Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című pályázatra támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, és a következő határozatot hozza.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be
a „PM_ONKORMUT_2018, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” c. pályázati kiírás alapján.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatási kérelmet nyújt be a pályázati kiírás 5.1.1
A) tevékenység esetében Tavasz utca (525/2, 533/1
532 hrsz.) Horváth István utca (Maros utca) (1366
hrsz.) Vas Mór utca (24/7, 24/89 hrsz.) Kondoros tér
(1/7 hrsz.) József Attila köz (273, 260 hrsz.) szilárd
burkolattal történő megépítése érdekében,
valamint, a pályázati kiírás 5.1.1 B), 5.1.2, 5.1.3
tevékenységek esetében Benedek utca (Szent
Imre utca) Mély út – Széchenyi utca között (319,
497. hrsz.), Iskola köz (292 hrsz.), Bethlen Gábor
utca Vörösmarty utca – Bercsényi utca között
(1033 hrsz.), Bercsényi utca Rákóczi utca és Bethlen Gábor utca között (1127 hrsz.) burkolat felújítása, korszerűsítése akadálymentesítési, közlekedésbiztonság növelő felújítások érdekében.
A projekt összköltsége bruttó 130 521 467,Ft melyből a támogatás keretében igényelt
összeg (az összköltség 95 %-a) bruttó 123 995
394,– Ft, az önrész összege (az összköltség 5%a) bruttó 6 526 073,– Ft
Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázathoz a szükséges önerőt bruttó
6 526 073,- Ft összegben Aszód Város Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) számú
rendelete szerinti Felhalmozási kiadások Út és
járdaépítés soron biztosítja.

Aszód Város önkormányzatának Képviselő-testület a „PM_ONKORMUT_2018, Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című pályázatra támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, és a következő határozatot hozza:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2018.(II.22.) ÖKT sz. határozatát módosítja az alábbiak szerint
A határozat 2. pontja helyébe a következő,
azonos műszaki tartalmú, pontosított szövegezés lép
„2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület szilárd burkolattal történő kiépítést tartja
szükségesnek a
• Tavasz utca (525/2, 533/1 532 hrsz.)
• Horváth István utca (Maros utca) (1366
hrsz.)
• Vas Mór utca (24/7, 24/89 hrsz.)
• Síklakihegy utca (Kakashegy utca) (1433
hrsz.)
• Kondoros tér (1/7 hrsz.)
• József Attila köz (273, 260 hrsz.)
esetében.”
A határozat 3. pontja helyébe a következő, azonos műszaki tartalmú, pontosított szövegezés
lép.
„3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meglévő útburkolat felújítását tartja
szükségesnek a
• Benedek utca (Szent Imre utca) Mély út –
Széchenyi utca között (319, 497 hrsz.)
• Iskola köz (292 hrsz.)
• Bethlen Gábor utca Vörösmarty utca – Bercsényi utca között (1033 hrsz.)
• Bercsényi utca Rákóczi utca és Bethlen
Gábor utca között (1127 hrsz.)
esetében.”
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61/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra támogatási kérelem benyújtásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete indulni kíván az Önkormányzati felada-
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tellátást szolgáló fejlesztések támogatásra c.
pályázaton.
A pályázaton elnyerhető forrásból az alábbi
utcák járdáit kívánja felújítani:
• Deák Ferenc utca páros oldal, Deák Ferenc
10. – Deák Ferenc utca 22. között;
• Deák Ferenc utca páratlan oldal, Deák
Ferenc 11. – Deák Ferenc utca 25. között;
• Petőﬁ Sándor utca, Petőﬁ u. 15. – Petőﬁ u.
33. között;
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt költségvetését bruttó 19.991.115.Ft-ban határozza meg, melyhez a szükséges
önerőt, 4.997.779.- Ft-ot biztosítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz a szükséges önerőt
4.997.779.- Ft összegben Aszód Város Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) számú
rendelete szerinti Felhalmozási kiadások, „Út és
járdaépítés” előirányzat terhére biztosítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert a pályázat
benyújtására.
62/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat a vis
maior pályázat benyújtásáról (Széchenyi utca 18.)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Aszód,
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Közélet

Széchenyi út 18. (485 hrsz.) és Dózsa György út
(481 hrsz.) határán lévő támfal helyreállítása érdekében vis maior pályázat benyújtására.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázat benyújtásához a
szükséges önerőt 950 ezer Ft összegben az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.23.) számú rendelete szerinti Működési tartalék előirányzata terhére biztosítja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vis maior
pályázat benyújtásához szükséges szakértői
vélemény beszerzésére.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen számoljon be a
vis maior pályázat helyzetéről.

Személyesen is megköszönte a honatya a kapott szavazatokat

„A BIZALOM MÉG TÖBB MUNKÁRA ÉS
MÉG NAGYOBB JELENLÉTRE KÖTELEZ”
Személyesen, levélben, illetve a Galga Televízió közvetítésének köszönhetően
a médián keresztül is megköszönte a Galga mente választóinak szavazatát Vécsey László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, aki minden korábbinál
fölényesebben nyert Pest megye 6. számú választókerületében a 2018. április
8-án tartott országgyűlési választáson.

63/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat az Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található magántulajdonban lévő garázsok
rendezéséről szóló intézkedési tervrről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Aszód Város közterültén található magántulajdonban lévő garázsok (felépítmények) vonatkozásában a területrendezés
érdekében a részletes intézkedési tervet, koncepciót dolgozza ki a Városfejlesztési Bizottság
a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály szakmai közreműködésével és a Főépítész bevonásával 2018. szeptember 1-ig.
64/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat 2018.
évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról

1). Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete az önkormányzati kezelésű utakon a
keletkezett és meglévő úthibák javítását szükségesnek tartja, és az útburkolati javításokat a
legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel elvégezteti. Az úthibák javításának fedezete Aszód
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről
szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 4.
melléklet „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” költséghelyen rendelkezésre áll.
2). Az 1). pont megvalósítására felhatalmazza
a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásnak megfelelően az ajánlatkérési eljárást elindítsa, és bruttó 3 millió Ft keretösszeg erejéig
kiválassza a kivitelezőt, valamint a kivitelezésre
szerződést kössön.
65/2018.(IV.19.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2018. március 22-én hozott 35.,36.,37.,38.,40.,41.,
42.,45.,48.,49.,50., határozatok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

A régi-új honatyát Sztán István polgármester
hívta meg a képviselő-testület április 19-én
tartott ülésére. A város első embere gratulált
a választási eredményekhez, majd arról biztosította a vendéget, hogy számíthat a képviselő-testület támogatására. Egyben arra
kérte őt, továbbra is tegyen meg mindent,
hogy Aszód fejlődése még gyorsabb ütemű

legyen. Mint azt már korábban írtuk, a város
pályázott belterületi utak felújítására, csapadékvíz elvezetésére, és támogatást remél egy
közösségi ház építéséhez is.
Vécsey László elsőként a meghívást köszönte meg, majd a kapott voksokat. Mint
mondta, a választókerület adatai kimagaslóak, mind a részvételi arányt, mind a rá adott
szavazatokat tekintve. Ez azt mutatja számára, hogy a választópolgárok megértették, mi
volt a szavazás igazi tétje, és így jelezték,
nem kérnek a lakosság összetételének jóváhagyásuk nélküli megváltoztatásából.
Az eredményeket illetően a honatya úgy
fogalmazott, a bizalom még több munkára, és még nagyobb jelenlétre kötelezi őt,
és erre megvan a szándéka. Pozitív hírként
ismét megerősítette, hogy a Podmaniczky-kastély állagmegóvására 250 millió Ft-ot
biztosított a kormány. Az elvégzendő munkával – a kupola javítására, illetve a freskó
kijavítására – kapcsolatos közbeszerzési
eljárás időközben lezajlott, megtörtént a
kivitelező kiválasztása, így rövidesen ténylegesen megkezdődhet a restaurálás.
Vécsey László a polgármestereknek egy köszönőlevelet is eljuttatott, amit a következő
oldalon olvashatnak.

ORBÁN VIKTOR
LEVELE
Tisztelt Polgármester Úr!

Az április 8-ai országgyűlési választásokon a
magyarok egyértelmű döntést hoztak. Kiemelkedő részvétel mellett minden eddiginél nagyobb felhatalmazást adtak az új kormánynak.
A szavazás eredménye egyértelműen kijelöli
a következő időszak legfontosabb teendőit is.
Magyarország úgy határozott, hogy nem akar
bevándorlóországgá válni, és minden eszközzel fenn akarja tartani az ország és a települések biztonságát.
Kérem, engedje meg, hogy ezúton mondjak
köszönetét segítségéért, támogatásáért.

Komoly küzdelmek várnak még ránk helyi és
országos szinten is. Továbbra is számítok Önre!
Üdvözlettel:
Orbán Viktor
Magyarország miniszterelnöke

2018. május

Helyi élet

VÉCSEY LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ LEVELE
Tisztelt Polgármester Úr!

Április 8-án Magyarország döntött!
Kérem, tolmácsolja Aszód lakosságának a köszönetemet, sokat segítettek abban, hogy
Megvédjük Magyarországot!
Aszódon, 71%-os, magas részvétel mellett
erősebb felhatalmazást kaptam mint 4 éve
arra, hogy továbbra is képviseljem az aszódiak
érdekeit a magyar törvényhozásban. Ez a nap a
demokrácia ünnepe.

Hiszem, hogy a választás eredményével azok
is nyertek, akik nem ránk szavaztak, akkor is ha
még most nem így gondolják.
A magyarok úgy határoztak, hogy csak ők
dönthetik el, kikkel kívánnak együtt élni Magyarországon. Ez a döntés kötelez bennünket.
Családközpontú kormányzásra készülünk.
Stop Soros javaslatot még a választás előtt
nyújtottuk be a parlamentnek, éppen azért, hogy
az emberek ennek tudatában dönthessenek. Felhatalmazva érezzük magunkat az elfogadására.

40 éves a Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete

ÜNNEPSÉGEN EMLÉKEZTEK
A LEGSIKERESEBB ESEMÉNYEKRE
1978-ban 14 alapító tag azzal a céllal hívta életre a Galgamenti Nyugállományú
Honvédők Egyesületét, hogy a nyugdíjas katonák számára fenntartsa a Magyar
Honvédséghez való kötődést, és erősítse a közösségi összetartozás érzését. A kezdeményezés olyannyira sikeres lett, hogy később civil tagok is szívesen csatlakoztak a szervezethez, amely immáron a 40. évfordulóját ünnepelte. A szép kerek
évforduló alkalmából tartottak ünnepséget az evangélikus gimnázium aulájában,
és elevenítették föl az elmúlt időszak közösségük számára legszebb eseményeit.

Az ünnepségen Gál Gyula nyugalmazott alezredes, az egyesület elnökének köszöntőjét követően elsőként Bélavári Miklós százados, az MH
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartási
Parancsnokság munkatársa olvasta fel dr. Benkő
Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök levelét, majd emléklapot nyújtott át Gál Gyulának.
Az elnök az egyesület munkáját értékelve egyaránt szólt az eredményekről és a nehézségekről.
Sikerként értékelte, hogy a megváltozott kö-
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rülmények között is számos programot tudnak
szervezni, eredményeket érnek el az érdekvédelem terén, a HOKOSZ tagjaként őrzik a katonai
hagyományokat, és a város önkormányzatával,
civil szervezeteivel is kitűnő a kapcsolatuk. A nehézséget az utánpótlás hiánya jelenti. Köztudott,
hogy az aszódi laktanyát 2005. december 31-én
bezárták. Az itt szolgáló hivatásos állomány
tagjai új szolgálati helyre kerültek, és már nem
kötődnek a városhoz, illetve az innen nyugdíjba

ASZÓDI TÜKÖR

Ahogy eddig, ez után is mindent megteszek a
város lakóinak érdekében, hogy Aszódon folytassuk a megkezdett munkát, és továbbra is ebben az ütemben fejlődjön, szépüljön. Az ajtóm
mindenki előtt nyitva áll, ahogy eddig is.
Tisztel Polgármester Úr!
Kérem, hogy Aszód város lakóinak érdekében
továbbra is támogassa munkámat, hogy ugyan
ebben a kiváló munkakapcsolatban tudjunk
együtt dolgozni. Továbbra is, mikor időm engedi szándékozom részt venni a Testületi üléseken, támogatva a testület munkáját.
Barátsággal:
Vécsey László
országgyűlési képviselő

vonulókhoz. Emiatt az egyesület tagjainak átlagéletkora növekszik, és nincs jelentkező a stafétabot átvételére. Pedig a jó működés egyik záloga éppen az volt, hogy mindig találtak alkalmas
embert az egyesület vezetésére, aki képes volt
megfelelően mozgatni a tagságot. Az első elnök
Tóth Mihály volt, sorrendben őt követte Kovács
Mihály, Mudris László, majd Sztán István, aki a
stafétát Gál Gyula jelenlegi elnöknek adta át.
A tagok közül Szonda János, az egyesület egykori titkára, valamint Sztán István emlékezett
vissza a legemlékezetesebb eseményekre, felidézve sok-sok nagyszerű pillanatot. Ezt követően Gál Gyula elnök oklevelekkel és ajándéktárgyakkal köszönte meg a legaktívabb egyesületi
tagok munkáját. Nem maradt el a kulturális rész
sem a délután programjából. Elsőként a Városi Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Csoportja
adott elő katonadalokat, majd a Honvéd Művészegyüttes énekese tolmácsolásában ismert
operettslágereknek tapsolhatott a közönség.
Kép és szöveg:
R.Z.
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Teljesítsük törvényi kötelezettségeinket!

FONTOS A LAKCÍMBEJELENTÉS
Tisztelt Aszódon élő Polgárok!
Az alábbiakban egy Önöknek itt élő polgároknak, és az önkormányzatnak egyaránt
fontos kérdésre szeretném a figyelmüket felhívni: a pontos lakcím jelentőségére.

A lakcímbejelentésre vonatkozó szabályokat
a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvéy, valamint a végrehajtásáról rendelkező
146/1993. (X.26.) Korm. rendelet tartalmazza.
Mindenek előtt fontos tisztázni, hogy a lakcímbejelentés nem csupán lehetőség a polgárok számára, hanem kötelezettség, amelyet
törvény ír elő: a Magyarország területén élő,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó polgárok kötelesek beköltözés vagy
kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük címét
bejelenteni.
A lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több

lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész,
amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául
használ, továbbá – a külföldön élő magyar és
nem magyar állampolgárok kivételével – az a
helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy –
amennyiben más lakása nincs – megszáll.
A tartózkodási hely annak a lakásnak a címe,
ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig
tartózkodik.
A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni, bizonyos
kivételekkel, így pl. a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság
alá helyezett személy esetében szülő, illetve
gondnok teljesíti a kötelezettséget. A lakcímbejelentési eljárás során lakcímjelentő lapot

Óvatosan a kamuoldalakkal!

ÁTVERÉS A 2,5 MILLIÓS TÁMOGATÁSRÓL
SZÓLÓ HÍR
Egy, a közösségi médiában terjedő hamis hír szerint 2018 tavaszától 2,5 milliós támogatásra jogosult minden Magyarországon élő magyar állampolgár. A valótlanságokat állító cikk szerint a lakásfelújításra fordítható támogatást a helyi önkormányzatoknál kell igényelni, azonban ez nem igaz.

Egyre több kamuoldal bombáz bennünket álhíreivel, amelyek a közösségi oldalakon terjedve
tömegekhez képesek eljutni. Az utóbbi időben
az aszódi polgármesteri hivatalban is többen
érdeklődnek egy nem létező támogatási lehetőség iránt egy, a közösségi médiában terjedő
álhírre hivatkozva. A budapest1873.net oldalon
megjelent valótlan hír szerint minden magyar
állampolgár 2,5 millió forintos támogatásra
jogosult, amelyet a helyi önkormányzatoknál
igényelhet.
A hírt a Magyar Energiahatékonysági Intézet
(MEHI) is cáfolta közleményében. Ebben azt írják, „a Hazai Hatékonyság 2.0 nevű támogatás
nem létezik, és a MEHI más támogatást sem
nyújt.”
Ugyancsak cáfolta a hírt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonproﬁt Kft. „Az
NFSI ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az Otthon Melege Program kapcsán az elmúlt napokban napvilágot látott megalapozatlan hírekkel

szemben a 2018-as alprogramok elindításáról
még nincs döntés. A pályázatkezelő a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal együttműködésben, a rendelkezésre álló forrás ﬁgyelembe vételével, a beérkezett lakossági igények és szakmai javaslatok alapján folyamatosan vizsgálja
az új kiírások meghirdetésének lehetőségét. A
friss pályázatokról azonnali és hiteles tájékoztatás minden esetben a kormany.hu oldalon és az
NFSI honlapján található.”
A kamuoldalak könnyen felismerhetők: sok
esetben .net vagy .info szerepel a címük végződésében, és az is árulkodó jel, ha az oldalon
nem tüntetik fel az impresszumot, vagy újabb
kattintásra, ezzel pedig automatikus megosztásra ösztönöznek.
Az egyik hazai internetes portál 2015 óta
gyűjti és folyamatosan bővíti azoknak az oldalaknak a listáját, amelyek rendszeresen közölnek álhíreket, ezeket a weboldalakat érdemes
fenntartással kell kezelni.

kell kitölteni. A helyesen, javítás nélkül kitöltött lakcímjelentő lap mellé az ügyintézéshez
szükséges a korábbi lakcímigazolvány, érvényes, személyazonosításra alkalmas okirat
(személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői
engedély), továbbá amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi okmányai és teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
meghatalmazás. Az eljárás során azonnali eljárásban kiállításra kerül az új lakcímkártya,
amely illetékmentes.
A lakcímbejelentés 2017. július 1. napjától– a
lakcímtől függetlenül – bármely járási hivatalnál benyújtható a kérelem.
Kérem, tegyenek eleget a törvényi kötelezettségüknek, hiszen ennek hiányában a város
lakosságszáma nem a valóságnak megfelelően
kerül megállapításra, melyből ﬁnanszírozási
hátrányunk is keletkezik, mivel normatív lakosságszámhoz kötött támogatások összege így
kevesebb lesz.
Sztán István
polgármester

FONTOS
TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:

(+36) 20 516 5940
Polgárőrség:

(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI
Felnőtt háziorvosok:

dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(30) 452 9674
dr. Jólesz József
(20) 593 8628
Gyermekorvos:

dr. Horváth Anna
(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna
(28) 500 035 (20) 588 6013
Szabadság alatt helyettesről
minden orvos maga gondoskodik.
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Támogatja a város a táborozást

INTÉZKEDÉSEK A HELYI
ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉRE
Tisztelt Lakosság!
Örömmel értesítem Önöket, hogy Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete
2018.04.19-n tartott testületi ülésén – segítve a rászoruló családokat – újabb döntéseket hozott a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében, így 2018.04.20-tól
módosítására került Aszód Város Önkormányzata Képviselő testületének A pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete.
1. Támogatás fogyatékos gyermeket
nevelő családnak

15/A. § (1) Átruházott hatáskörben, a helyi
esélyegyenlőség megteremtése érdekében a
Polgármester települési támogatást állapíthat
meg annak a fogyatékos gyermeket nevelő
családnak, ahol a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek a
tizennyolcadik életévét nem töltötte be, korai
fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési Igénye integrált óvodai, iskolai vagy speciális, gyógypedagógiai intézményben valósul meg.
(2) A települési támogatás összege gyermekenként legfeljebb 150.000,- Ft/év. A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a
jogosultat a támogatás a megállapítást követő
hónap első napjától illeti meg.
(3) A fogyatékosság tényét és a korai fejlesztés,
vagy sajátos óvodai vagy iskolai nevelés megvalósulását a kérelmezőnek igazolnia kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (Hallás-, Látás-,

Mozgásvizsgáló) Szakértői Bizottsága, vagy a
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői
Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye igazolásával.
(4) A kérelemhez csatolni kell továbbá a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá az intézményi jogviszony igazolását.
(5) A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 12. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
2. Táborozáshoz nyújtott támogatás

15/B. § (1) Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester táborozási támogatatás formájában,
kérelemre hozzájárul a gyermekek biztonságos
nyári elhelyezéséhez az Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón tartózkodó tanulói részére a törvé-

nyes képviselő kérelme alapján,
a) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a támogatás a tábor költségének
legfeljebb 80%-a,
b) ha a gyermek gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult, a tábor költségének legfeljebb 60%-a,
c) ha a gyermek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg
ca) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át (85.500 Ft/fő), a tábor
költségének legfeljebb 40%-a,
cb) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 350 %-át (99.750 Ft/fő), a tábor
költségének legfeljebb 20%-a.
(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyévben június 1. és július 31. között. A támogatásra
való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás az igénybe vett táborozás
időtartamára illeti meg.
(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, jövedelem igazolást, gyermek
felügyeletét biztosító tábor költségét és a gyermek
táborba történt beíratását alátámasztó igazolást.
(4) A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 13. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelem nyomtatvány elérhető a Jegyzői
Osztályon és a www.aszod.hu oldalon.
A jelenlegi információink alapján 2018-ban a
következő táborok várják a gyermekeket:

IDŐSZAK

SZERVEZŐ
HELYSZÍN

TÁBOR NEVE

KOROSZTÁLY

SZÜLŐ KÖLTSÉGE

étkezés

2018.06.18-2018.06.22.

Podmaniczky AMI

10-17 év

6000 Ft/hét

-

2018.06.25-2018.06.29.
2018.06.25-2018.06.29.

AVKK Könyvtár
Molnár László Csengey
Gusztáv Általános Iskola
Erzsébet tábor
(várhatóan-pályázat folyamatban)
Csengey Gusztáv Általános
Iskola
Kovácsné Blaskó Mariann
koordinátor
Aszód Hitéleti Központ
AVKK Könyvtár
Katolikus Karitasz
Adáminé Mihályi Erzsébet
Aszód-Hitéleti Központ
Kistérségi Gondozási
Központ
AVKK Múzeum

délelőtt-9-12 Improvizációs tábor
(Szaniszló Richárd)
délután-14-17 Mozgókép
képzőművészeti tábor (Rehák
Julianna)
Kézműves-lovas tábor
Focitábor

12 év felett
6-10 év

12000 Ft/fő/tábor
7000 Ft/fő/tábor

napi 3*
napi 3*

Napközis tábor-(pontos infó:
MÁJUS VÉGÉN

6-10 év

1500 Ft/fő

csak ebéd

Ökumenikus Nyári Hittan Tábor

1-2.osztályt végzettek

6000 Ft/fő/tábor

napi 3*

Harry Potter
Katolikus Hittan tábor

8-12 év
10-17 év

12000 Ft/fő/tábor
7.000 Ft/fő/tábor

napi 3*
-

Prevenciós tábor „Aszód felfedezése”
Történelmi

8-13 év

Ingyenes

8-12 év

12000 Ft/hó/tábor

REGGELI
EBÉD
napi 3*

2018.06.252018.07.15.

2018.07.02-2018.07.06.

2018.07.09-2018.07.13.
2018.07.09-2018.07.13.

2018.07.092018.07.13.
2018.08.06-2018.08.10.

2018. május

2018.
2018
20
18.. május
18
máju
má
j s
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Bölcsődei élet

Fénykorukat élik a legkisebbeket óvó intézmények

60 ÉVES AZ ASZÓDI VÁROSI BÖLCSŐDE
(Folytatás az 1. oldalról.) Szűcs Viktória, a
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke a közelgő Bölcsődék Napjára [ápr. 21. – a szerk. megjegyzése] utalva arra
emlékezett, hogy Budapesten 166 évvel ezelőtt
nyílt meg az első bölcsőde. Az azóta eltelt másfél évszázad során sok-sok küzdelem megvívására volt szükség azért, hogy a bölcsődei
dolgozók munkáját elismerjék. Mint mondta,
az érdekvédelmi szervezet ma azt kívánja elérni, hogy a döntéshozók ne úgy tekintsenek
a bölcsődékre, hogy azok másodlagosak, mert
nem termelő munkát végeznek, hanem a korai
nevelés nagyon fontos színtereit lássák bennük.
Sztán István polgármester – mintegy megerősítve Fűrész Tünde szavait – arról beszélt, hogy
mintegy 10 éve tapasztalható az állam részéről,
hogy a bölcsődék működtetését ismét fontos-

bölcsődében 40 éven keresztül végzett odaadó
munkájáért.
Az intézmény dolgozói számos meglepetés-

sel készültek a délutánra. Minden vendégnek
készítettek egy kis ajándékot, rajta Teréz anya
soraival.
Harkai Szilvia kisgyermek nevelő Gerharg
Keifel Kezek című versét mondta el, míg kolléganője, Csuka Nikolett rövid bölcsődetörténeti
előadást tartott. Fontos szerep jutott a zenének

is, az egyes zeneszámokat a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola tanárai – dr. Magyari Zita,
Nagyné Kánya Andrea, Novák Péter, aki egykoron maga is aszódi bölcsődés volt, és Szaniszló
Richárd – tolmácsolták.
A legnagyobb meglepetést mégis az intézmény vezetője, Berényiné Baranyi Márta intézményvezető okozta: ő ugyanis megkereste és
átnyújtotta Chugyikné Szatai Juditnak a legelső
– egyben utolsó – munkaszerződését. Természetesen az esemény végén az erre az alkalomra rendelt csokoládétorta felvágása és közös
elfogyasztása sem maradt el.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán

nak tartja, és igyekszik az önkormányzatokat
segíteni ezen intézmények fenntartásában,
illetve indításában. Aszódon érdekes módon
nem érvényesültek az egyes időszakok trendjei
– a rendszerváltást követően sok helyen azért
zártak be bölcsődéket, mert „szocialista csökevénynek” tartották, – a település 60 esztendőn
keresztül folyamatosan vállalta a legkisebb csemeték napközbeni megóvásának feladatát.
A város első embere az évforduló alkalmából
elismerő oklevelet nyújtott át az Aranykapu
Bölcsőde kollektívájának, megköszönve az áldozatkész munkát. Ugyancsak oklevelet ajándékozott Chugyikné Szatai Juditnak az aszódi
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Bölcsődei élet

AZ ASZÓDI BÖLCSŐDE RÖVID TÖRTÉNETE
A XIX. század közepéig Európa számos országában szükségszerűen alapították a
bölcsődéket, amit korábban a nők munkába állása, később az általános foglalkoztatottság tett szükségessé. Csak így lehetett megvalósítani a kisgyermekek napközbeni szakszerű felügyeletét, egyben gondozását és nevelését. Ezzel sikerült
megelőzni a sok balesetet, halálesetet, ami a magukra hagyott, felügyelet nélküli,
bezárt gyermekekkel történhetett, míg az anyák dolgoztak.

A világ első bölcsődéjét Francois Marbeau alapította 1844-ben Párizsban.
Pesten 1852. április 21-én 13 órakor a Kalap
utcában nyílt meg az első magyar bölcsőde kapuja a kisgyermekek előtt.
Aszódon 1958. április 18-án 13 gyermekkel,
összesen 5 dolgozóval kezdte meg a munkát a
bölcsőde a régi zsidó iskola épületében . Az intézményt akkor 40 férőhellyel engedélyezték .
A csoportszobák padlósak voltak, összesen
7 cserépkályhával fűtöttek és a konyhában 2
sparhelten folyt a főzés.
1970-ben készült el a központi fűtés, 1990–
ben pedig a pvc burkolás. 1992-ben a szülők
és a Városszépítő Egyesület összefogásával jött
létre a gyermekek részére a játszóudvar.
1994-ben vezették be a gázt, mely nagy előrelepés volt a gazdaságosság tekintetében.
1995-ben az udvar korszerűsítésével kiküszöbölhetővé váltak a veszélyforrások. Az 1997- es
külső tatarozással az épület derűs szint vitt
Aszód életébe. 2000-ben az alapellátáson túl
Csiri-Biri Játszóház beindítására nyílt lehetőség. Ez a szolgáltatás nagy segítséget nyújt a
kisgyermekes szülők részére az otthoni környezetből való kiszakadáshoz és változatos idő-

töltéshez. 2001-ben átvevő helységek kerültek
kialakításra. 2002 szeptemberétől az önkormányzat központi konyhát hozott létre az aszódi intézmények számára, így a bölcsődében a
főzés megszűnt.
Az épület többszörös hozzáépítéssel alakult
ki, további átalakítások, fejlesztések már nem
voltak elvégezhetőek az épület statikai megbízhatatlansága, gazdaságtalan méretei miatt. A növekvő igények ﬁgyelembevételével
egy új és korszerű bölcsőde megépítése vált
szükségessé.
2008. április 28-án uniós támogatással és az
aszódi önkormányzat segítségével megépült
Aszód város szívében az Aranykapu Bölcsőde.
Az intézmény 52 férőhelyes, eleve bölcsődének tervezett épületben, mely 2 nevelési-gondozási egységből áll. Egységenként
2 csoportszobával és a hozzá közvetlenül
kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel, közös bejárattal,
valamint udvarral. A bölcsődében a nevelés,
gondozás eszközei szakmailag tudatosan
tervezettek, pedagógiailag célszerűen kialakítottak, megfelelnek a mai, modern kisgyermeknevelés elvárásainak.

ASZÓDI TÜKÖR

Építészeti kialakításában maximálisan alkalmazkodik a gyermekek speciális igényeihez.
A csoportszobák jól felszerelt tárgyi körülményekkel rendelkeznek. Az étkezőasztalokat és
a székeket a gyermekek igényeihez lehet alakítani.
A bölcsőde udvara tágas, zöldövezetű, fákkal, bokrokkal árnyékolt, kellemes tartózkodási
hely. A teraszon a gyerekek levegőzhetnek a
rossz időjárás esetén is, mert védett eső és szél
ellen, a nyári nagy melegben pedig árnyékot
biztosít. Biztonságos játékok, minősített ﬁx játékok (hintaló és famászó krokodil) biztosítják a
kisgyermekek szabad játékát.

AZ ASZÓD VÁROSÉRT
ALAPÍTVÁNY
TÁJÉKOZTATÓJA
ADÓ 1%
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Aszód Városért Alapítvány
Alapítvány címe:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Számlaszám:
OTP Bank 11742166-20005849
A kuratórium elnöke:
Pála Sándorné
Galgamenti Honvéd
Nyugállományú Egyesület

150 000 Ft

Aszódi Városi
Nyugdíjas Klub

90 000 Ft

Aszód Hagyományőrzők

30 000 Ft

Sajátos nevelést igénylő
gyermek részére

90 000 Ft

A kuratórium egyöntetűen döntött a beérkezett összeg elosztásáról.
Az alapítvány tisztségviselőinek bért és
egyéb költségtérítést nem ﬁzetett ki, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egészében az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordította.
Aszód, 2018. 05. 10.
Pála Sándorné
A Kuratórium Elnöke

2018. május

11

12

ASZÓDI TÜKÖR

Fórum

VÁLASZ AZ OLVASÓI LEVÉLRE
Tisztelt Levélíró!
Szívesen szólítanám a nevén, hiszen biztosan ismerjük egymást. Sajnos azonban
levele névtelenül íródott, így kénytelen vagyok erre a megszólításra hagyatkoznom.

Levelében bemutatott problémát, az Aszódról
Hatvan felé vezető út mentén lerakott szemét
ügyét ismerem, ismerjük. Ha megengedi, először a levélben felvetett kérdésekre válaszolnék
konkrétan, azután egy kicsit bővítem a képet.
A 3-as főúton kint lévő „Aszód vége” tábla az
aszódi önkormányzat illetékességi területét, a közigazgatási határt jelöli. A táblán túli terület Hévízgyörk község közigazgatásához tartozik. A főút és
az út melletti zöld sáv a magyar állam tulajdona,
kezelője a Magyar Közút Nonproﬁt Kft. A főút két
oldalán villamos közműhálózat nincs, ezért kamerák telepítésére nem lehetséges. Javaslata szerint
rendőröket kellene kiküldeni megﬁgyelésre. Arra
bizonyosan nincs mód, hogy a nap 24 órájában
rendőr posztoljon a jelzett területen, így a szemetet majd akkor rakják le, amikor nincs ott rendőr.
Tehát ez sem megoldás. Nem tudunk mást tenni,
mint hogy a települések közösségének pénzén a
szemetet időről időre elszállíttatjuk. Szeretném tájékoztatni, hogy a napokban ismét megrendeltünk
egy 30 m3-es konténert, a szükséges rakodógépet,
és a régi hulladéktelep bejáratának környékét hamarosan megtisztítjuk a szeméttől.
Mindez most 139.446 Ft-ba került a két településnek(Aszódnak és Hévízgyörknek).
Ön – mint a levélből kiderül – Hatvan irányában jár dolgozni. Szeretném elmondani, hogy
a város minden kivezető útja mentén hasonló
állapotok uralkodnak, akár aszfaltútról, akár földútról beszélünk. Az árkokban, a bokrok alatt,
a gödrökben tömérdek mennyiségű szemét
gyűlt és gyűlik folyamatosan. Ha nem hisz nekem, tessék egy sétát tenni! Olyan mennyiségben rakják le illegálisan a szemetet, hogy annak
folyamatos elszállítása megoldhatatlan feladat.
Ma az a helyzet, hogy sokan ingyenes szemétlerakónak használják a város útjainak területét.
Azt gondolják, az önkormányzat közpénzen
úgyis elszállítja onnan, így – látszólag, nekik –
ingyenes a szolgáltatás. Egy gyors számolást
követően, havonta 5 konténerrel számolva ez
éves szinten mintegy bruttó 8 millió Ft-ba kerülne. Ezt az összeget természetesen elő lehet
teremteni, de csak úgy, ha valahonnan elveszszük. Például nem kátyúzunk, vagy elmaradnak
az intézmények javítási munkái, vagy éppen
nem pályázunk uniós pályázatra, mert a szükséges önerő összegét elköltöttük a városlakók
által illegálisan lerakott szeméthegyek elszállítására. Ha ez így történne, tartok tőle, még
többen kihasználnák ezt az „ingyenes”szemétszállítási lehetőséget. Hiszen csak ki kell vinni a

város szélére, aztán csak piszkálni kell a polgármestert, és végül úgyis elszállítják!
Ön úgy zárja levelét, hogy „csak egy tiszta városban szeretne élni”. Aszód utcáit és köztereit az
Aszódi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városüzemeltetési Osztályának dolgozói tartják tisztán.
Szeretném tájékoztatni Önt és az újság olvasóit,
hogy a sokszor lenézett közmunkásaink naponta (!) 15-20 zsák szemetet szednek össze, gyűjtik
zsákokba, melyeket teherautóval gyűjtjük össze
a Városüzemeltetés telephelyén. Azt a szemetet,
amit a városlakók és az ide látogatók dobálnak el
a legnagyobb lelki nyugalommal nap, mint nap a
város területén. Ha ezt a munkát nem végeznénk
folyamatosan, akkor két-három nap múlva szinte
nyakig érne a szemét a város utcáin. Az így összegyűjtött zsákokat megrendelésünkre a Zöld Híd
Régió Kft. szállítja el, majd ﬁzetünk érte újabb és
újabb közpénz milliókat!
Szóval azt gondolom, nem kevés munkát és
pénzt áldozunk arra, hogy városunk tiszta és
élhető legyen. Meglehetősen reménytelen
tűnik és kissé egyedül is érezzük magunkat a
szemét, a szemetelés elleni harcban. Azt gondolom, alapvetően a morális felfogásunkon
kellene változtatnunk. Ennek érdekében az elmúlt években két alkalommal is csatlakoztunk
az országos TESZEDD önkéntes hulladékgyűjtési megmozduláshoz. Ezek kétnapos (péntek-szombat) szemétgyűjtési akciók voltak, és
szerettük volna elérni a lakosok minél nagyobb
számban történő aktív részvételét. Úgy gondolom az kevés, ha a Facebook-on vagyunk lázas
környezetvédők, írjuk a bejegyzéseket, szidjuk
az önkormányzatot, vagy éppen a polgármestert. Azt szerettük volna elérni, hogy minél több
embert vonjunk be környezetünk megóvása érdekében. Hirdettük honlapon, közösségi oldalon, Aszódi Tükörben. Mire jutottunk? Pénteken
szinte senki sem jött, szombaton 5-6 fő.
A következő évben újra megpróbáltuk, az
eredmény ugyanez volt. De nem szeretném
a kedvét szegni, amennyiben szervezni kíván
önkéntes lakossági szemétszedő akciót, ígérem
minden tőlünk telhető segítséget megadunk.
Végül is mi lehet a megoldás? Nem egyszerű és
biztosan hosszú ideig tart. De nélkülünk, gondolkodásunk megváltoztatása nélkül nem fog menni. Azt kell megértenie mindenkinek, hogy semmi
sincs ingyen. Ha a szemetemet eldobom, ha a hulladékot este kiviszem a város szélére és ott rakom
le a bokrok aljába, attól nem ingyen szabadulok
meg, hanem az általam beﬁzetett kommunális

adóból kerül majd összegyűjtésre, elszállításra.
Aki így kezeli a szemetét, az tulajdonképpen a közösséget lopja meg, az nem csak környezetszenynyező, hanem tolvaj gazember. És ha ez így van,
akkor rá lehet szólni, ha eldobja a szemetet, és
be lehet jelenteni, ha a város szélén teherautóról
pakolják le a szemetet. Legalább a szemünket ne
csukjuk be! Nem lehet felelősségünket mindig a
kamerára, a városrendészre, a polgárőrségre vagy
a polgármesterre tolni. A magam részéről ígérem,
ha hozzánk bejelentés érkezik, akkor rajtunk a tettenérés nem múlik. Csak tessék időben szólni!
Kedves Levélíró!

Köszönöm nyílt levelét, hiszen így lehetőség
nyílt egy kicsit bővebben is elemezni az Ön
által felvetett problémát. Azt szerettem volna
bemutatni, hogy környezetünk állapota közös
ügyünk. Az Ön vagy a lakosság aktív segítsége
nélkül a helyzeten nagyon nehezen vagy egyáltalán nem fogunk tudni változtatni. Ebben
kérem az Ön, az Önök segítségét.
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként: 8.00-12.00
Vasárnaponként: 9.30-11.30
Szent István
Patika:
május 26-27.
június 9-10.
június 23-24.
július 7-8.

Városi
Gyógyszertár:
Június 2-3.
június 16-17.
június 30-július 1.

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszód belvárosában beruházásra alkalmas építési telek eladó (1150 négyzetméter).
Beépíthetőség: 70%. Telefon: 06 70 414 5312.
☐ 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. 06 20 824-4687
☐ A DIMÉ KFt. munkavállalót - CNC gépkezelőt- keres. E-mail: dimekft@invitel.hu.
Telefon: 06 30 530-0629. Azonnali kezdés,
hosszú távú bejelentett munkalehetőség.
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Helyi élet
Ősszel pótolhatják a Múzeumok Éjszakája tervezett programjait

BESZAKADT A PETŐFI MUZEÁLIS
GYŰJTEMÉNY ELŐTTI PARKOLÓ
Április 19-én észlelték a Muzeális Gyűjtemény dolgozói, hogy az épület falától
mintegy 2,5 méterre a parkoló egy kis része beszakadt. Sajnos hamar kiderült,
hogy alatta valószínűleg jókora üreg lehet, talán egy régi pince, így további feltárás
szükséges. Az önkormányzat értesítette a Katasztrófavédelmet, amelynek szakemberei az április 30-án történt bejárást követően jegyzőkönyvben rögzítették, hogy
vis mayor helyzet áll fenn. A város képviselő-testülete ennek alapján a május 17-én
tartott ülésén úgy döntött, hogy támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumba a kár elhárítása érdekében.
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A káresemény miatt szinte biztosnak mondható, hogy a Múzeumok Éjszakája című programsorozat részeként ide tervezett esemény nem
kerülhet megtartásra, nagy valószínűséggel ezt
az ősz folyamán pótolják.
Nemcsak itt történt káresemény a tavaszi esőzések miatt. A Széchenyi utca 18. szám mögötti partfal szintén károsodott mintegy 14 méter hosszon,
a stabilizálása halaszthatatlan feladat. A Katasztrófavédelem szakemberei ezt jegyzőkönyvben megerősítették, így erre is vis mayor támogatást kér a
város az illetékes szaktárcától.
R. Z.

ZENESZÓRA ÉBREDTÜNK MÁJUS ELSEJÉN
Több, mint három órán keresztül járta a város utcáit a Horváth Jenő vállalkozó vezette Csepel D344 típusú teherautó, platóján a PAMI fúvószenekarának tagjaival,
hogy népszerű indulókra ébredjen a város.

A legfrissebbek ezúttal nemcsak a zenének,
hanem – ha kérték – ajándék csapolt sörnek
is örülhettek, ugyanis a vállalkozó a tetőkabin
tetejére a „folyékony kenyeret” tartalmazó
hordókat is felszerelt, hogy megkínálja az integetőket.
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A Rónai Lajos vezette fúvószenekar repertoárja méltán aratott sikert városszerte. Többen
megkínálták a tagokat frissen sült pogácsával,
no meg ﬁnom itókával is. Reméljük, jövőre
folytatódik a néhány esztendeje felélesztett
hagyomány.

Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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ELBALLAGTAK VÁROSUNK
VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSAI
Május 5- én szinte már nyárias melegben vehetett búcsút alma materétől az a
284 diák, akik itt, városunkban tanultak, és immáron középiskolai tanulmányaik végére értek. A két gimnázium ezúttal egyazon időben tartotta ünnepségét. A
végzősök lapunk megjelenésének idején már az első nagyobb megmérettetés, az
érettségi vizsga írásbeli részén túl vannak. Akiket megkérdeztünk, azok mind azt
mondták, nehezebb feladatokra számítottak.

egy-egy szál rózsával és öleléssel köszönték
meg édesanyjuknak a sok-sok törődést, amit
eddig kaptak tőlük. A hagyományt egy másik
követte: Veizer Valéria igazgató kézfogással engedte útjára a 123 végzős növendéket.
A ceremónia az iskola énekkarának szolgálatával és nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklésével ért véget.
Rácz Zoltán

Ballagás a VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és
Kollégiumában

„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás,
a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb
találkozás”
(Márai Sándor)
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

Az iskola diákjai délelőtt kilenc órakor az iskola udvarán vették át tarisznyájukat és egy szál
virágot a búcsúztató osztályok tagjaitól, majd
az iskola néhány termétől vettek búcsút – gondolatban biztosan megidézve számos érdekes
és izgalmas pillanatot –, hogy aztán az evangélikus templomba átvonulva részt vegyenek
az ilyenkor szokásos istentiszteleten, amelyen
Lőrincz Csaba parókus lelkész és Novotny Dániel iskolalelkész szolgált. Igét ezúttal dr. Szabóné
Mátrai Marianna lelkész, a Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője
hirdetett.
A hozzátartozók az iskolába való visszatérés
során adták át virágaikat szeretteiknek. A ballagás a gimnázium tornacsarnokában az ünnepséggel folytatódott. Elsőként a végzős diákok
képviselői adták át az iskolazászlót a 11. évfolyam kijelölt tagjainak, majd Turai Krisztina az
évfolyam nevében rákötötte a szalagot.
Veizer Valéria az iskola igazgatójaként első
alkalommal szólhatott a ballagókhoz. Beszédében a kézfogás fontosságát emelte ki, ami
gyakorlatilag végig kíséri egész életünket. Az
evangélikus gimnázium diákjainak az itt töltött éveit mintegy keretbe foglalja az az igazgatói kézfogás, amellyel először az alma mater
diákjaivá fogadja a frissen érkezetteket, majd
a tanulmányok befejezésekor ezzel bocsátja

őket a felnőtt életbe. A közte lévő időszak pedig életük egyik legfontosabb időszaka, amely
telis-teli van emlékezetes pillanatokkal. Ebből
idézett meg számosat az igazgatónő.
A ballagási ünnepség egyik emlékezetes
pillanata az iskola legmagasabb – éremmel
és pénzjutalommal járó - kitüntetésének, a
Brouth János-díjnak az átadása. Idén ezt a
tantestület Garczik Ábel 12. A osztályos diáknak adományozta, aki mindvégig kiemelkedő
teljesítményt nyújtott, amit idén az OKTV
döntőjében magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért 7. helyezéssel koronázott meg.
Rajta kívül számos végzős diák vehetett át
könyvjutalmat kiemelkedő közösségi Veizer
Valéria igazgatónőtől.
A 11. évfolyamosok nevében Garaba Réka 11.
e osztályos tanuló búcsúzott, míg a 12. évfolyamosok érzéseit Szűcs Beáta 12. C osztályos
tanuló tolmácsolta.
A legszívszorítóbb pillanat ezután következett: az ünnepség szép hagyományaként a
közelgő Anyák Napja alkalmából a végzősök

A tanév legszebb ünnepén, a gyönyörűen feldíszített iskolából május 5-én 149 tanuló ballagott el, közülük 55 fő technikus tanuló.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével
Bán Mihályné az Aszódi Öregdiákok Baráti
Egyesületének ügyvezető elnöke, Dr. Basa
Antal úr, az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesületének választmányi tagja és a Robert Bosch
Elektronika Kft. képviseletében János Pál úr.
Búcsúzott a 12.A francia-magyar két tanítási nyelvű osztályunk (o.f.: Könczöl Rita). A 12.F
emelt óraszámú angol-német nyelvi osztályunk (o.f.: Pappné Kerékgyártó Zita), a 12.D
informatika osztály (o.f.: Balogh Péter) és 28
gépész tanuló a 12.E osztályból (o.f.: Málykuti
Kinga). A ballagó diákok végigjárták az iskolát,
a tantermeket és koszorút helyeztek el a Petőﬁ-szobornál, majd az ünnepség helyszínére
vonultak.
A műsorban Oláh Bálint 10.A osztályos tanuló
szavalt, a végzősök nevében Cserháti Szilveszter magyar nyelven, Major Noémi francia nyelven búcsúzott. A 11.-es tanulók nevében pedig
Urbán Dalma köszönt el a ballagóktól. És még
utoljára hallhattuk Hernádi Gabriella csodás
ének előadását, hiszen Gabriella is végzős tanulónk.
Némethné Holló Krisztina igazgató asszony
ünnepi beszédében kifejezte köszönetét az
együtt töltött évekért, a tanulmányi és sportversenyeken elért sikerekért. Megköszönte,
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hogy a tanulók aktív hozzáállásukkal, ötleteikkel segítették az iskolai rendezvényeket,
öregbítettétek iskolánk hírnevét. Igazgatónő
jutalomkönyveket adott át azoknak a tanulóknak, akiknek a tanulmányi vagy a közössé-

gért végzett munkája kiemelkedő volt.
Sok évtizedes hagyományt követve az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesülete a kiemelkedő
eredményt elért végzősöknek Petőﬁ Aranyjelvényt adományozott. Idén Balog Beáta 12. A
magyar-francia tagozatos és Cserháti Szilveszter 12.D informatika tagozatos tanulók kapták
az elismerést. Dicsérő oklevelet Hernádi Gabriella, valamint Szabó Bence 12.F osztályos tanulók kaptak. A díjakat Dr. Basa Antal úr adta át.
Technikusaink közül Bratkovics Gergő és Zales
Nándor gépgyártástechnológiai technikusok,
Gyukin Péter elektronikai technikus és Kollár
János műszaki informatikus tanulók vehettek

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A PSG−BEN
Szakképzés – befektetés a jövőbe! – fenntartónk, a Váci Szakképzési Centrum jelmondata. Az iskolánkban megszerezhető szakképesítések piacképesek. Bizonyíték erre az,
hogy a nálunk végzett diákoknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik a munkaerőpiacon¸
valamint sikeresen állják meg helyüket a szakirányú felsőoktatási intézményekben is.

2018. április 13-án harmadik alkalommal szerveztük meg iskolánkban is a szakmák éjszakáját.
Célunk az volt, hogy megnyissuk kapuinkat azok
számára, akik kíváncsiak arra, mi történik az iskola falai között, mi az, amit nálunk tanulni lehet.
Tevékenykedtető foglalkozásokat terveztünk,
hogy gyermek és felnőtt egyaránt kipróbálhassa magát.

egy olyan hálózat, melyben a gépek kommunikálnak egymással.

Programjaink voltak

Elektronikus áramkörök tervezése, építése, üzembe helyezése.
Nyomtatott áramkörök készítésének lépéseit
ismerhették meg vendégeink a kapcsolási rajz
olvasásától kezdődően, a nyomtatott áramkör
tervezésén, megvalósításán keresztül egészen
az alkatrészek beültetéséig.

Építsünk fel saját hálózatunkat közösen! Ismerd
meg! Próbáld Ki!
A hálózat építés során az érdeklődők megismerhették a fontosabb eszköztípusokat és azok
hálózatba való beépítésének technikáját. Betekintést nyerhettek az eszközök konﬁgurációjának lehetőségeibe és közben felépítésre került

Programoztál már? Szeretsz játszani? Gyere és
készítsd el saját játék programodat illetve programozz egy Arduino robotot!
A programozás rejtelmeibe való betekintés legjobb módja a játékos tanulás. Minden gyerek és
felnőtt szeret játszani és a legnagyobb élményt
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át tanulmányi eredményükért az ezüst Petőﬁ
emlékérmet Varga Zoltán műszaki igazgatóhelyettestől.
Az ünnepség méltó alkalom volt arra is, hogy
köszönetet mondjunk a szülőknek, hogy bíztak
bennünk és ránk bízták gyermekeiket. Hálásak
vagyunk Zsiga Krisztina, Varga Csilla , Balog Béláné és Horváth Andrea szülőknek, akik az iskola mindennapi életét éveken át kiemelkedően
támogatták.
Ökoiskolaként idén először hagyományteremtő céllal, környezetbarát módon búcsúztattuk végzős diákjainkat! Luﬁk helyett galambok
szálltak a magasba!
Vidám mosoly volt minden arcon¸ hiszen nem
véget ért valami szép¸ hanem elkezdődött valami új ezen a napon! Igazgatónő Kiss Jenő szavaival köszönt el a végzősöktől:
„Nézz vissza….aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
Leitli Gabriella
igazgatóhelyettes
Fotók: Rácz Zoltán és Csintalan Andrea

az jelenti, ha saját játékot tudunk készíteni. A
program során megismerhettek a résztvevők
több programozási lehetőséget és elkezdhették egy saját program megírását.
Robotok és majdnem robotok!
Robotkarok vezérlése és programozása. Játék
önjáró robotokkal. Levegővel működtetett kézi
és automatikus vezérlések.
Készítsünk valami fémeset!
Egyszerűen elkészíthető használati és dísztárgyak
előállításán keresztül ismerkedhettek meg a látogatók a fűrészelés, reszelés, hajlítás műveleteivel.
Sikeres estét zártunk¸ hiszen idén sokkal többen érdeklődtek¸mint előző alkalmakkor. Gyermek és szülő egyaránt élvezte a tanulásnak e
különleges módját és külön élvezet volt, hogy
egymás mellett ülhettek az „iskolapadban”.
Ha idén nem látogattak meg bennünket, ¸jövőre várjuk Önöket is!
Leitli Gabriella
igazgatóhelyettes
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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMA HÉT A PSG-BEN
2018.április 23 és 27-e között került megrendezésre iskolánkban a fenntarthatósági
témahét, melyet több hetes lázas tervezgetés, készülődés előzött meg. Nagyon öszszetett témáról van szó, ami talán kissé megfoghatatlan is, de annál inkább jelentőségteljes mindannyiunk életében.

A „fenntarthatóság” kifejezéssel egyre többször találkozhatunk, egyre inkább áthatja életünket, de elgondolkodtunk már azon, mit is
jelent valójában?
Tulajdonképpen a témával foglalkozók között
sincs egyetértés ez ügyben. Azt érezzük talán,
hogy a kifejezés összefüggésbe hozható a természeti környezettel és annak megőrzésével,

de nem hagyhatjuk ki a képletből a társadalmi
és a gazdasági aspektusokat sem.
A gyakorlatban a fenntartható jövő csak e
három alappillér érdekeinek harmonizálásával
valósítható meg. Napjaink súlyos környezeti
problémái iránt nem maradhatunk közömbösek, mert mindannyian egytől egyig okozói vagyunk, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy

Eredményes volt az egások karitatív hete

CSALÁDOT ÉS ÁLLATOTTHONT
TÁMOGATNAK
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban
idén is megszervezték a karitatív hetet. Ilyenkor az iskola diákönkormányzata
különböző tevékenységekkel sarkalja a gyerekeket a jótékonykodásra.

A forintok különböző tevékenységek révén gyűlnek össze: tanulók üzemeltetik az iskolai büfét, van papír-s kupakgyűjtés, virágvásár, jótékonysági koncert stb. A programok belépődíjasok, és az ebből befolyó összeg is a jótékonysági kasszát gyarapítja.
A szorgalomnak és a segítőkészségnek köszönhetően 900 kg kupakot és két konténernyi
– kb. 30 tonna – papírt sikerült összegyűjteni. A bevétel mintegy félmillió Ft lett, ám ebben
még nincs benne a papírért átutalandó összeg, ami újabb 200 ezer Ft-ot hozhat a konyhára.
A diákönkormányzat döntése alapján ebben az esztendőben egy nagyon nehéz betegségből gyógyuló diáktársuk gyógyulását, rehabilitációját támogatják, de jut a keretből az őrbotytyáni Bottyán Equus Hungária Ló- és Kutyaotthonnak is.

mi is a természet részei vagyunk és mi is azon
élőlények közé tartozunk, akik a negatív hatásokat elszenvedik.
A hét programjait ezen alapelvek köré szerveztük. Arra törekedtünk, hogy konkrét környezettudatos alternatívákat kínáljunk, és
új gondolatokat ébresszünk, melyekkel kisebb-nagyobb lépéseket tehetünk a fenntarthatóság felé.
A teljeség igénye nélkül szeretnék néhány
programról beszámolni.
Vezér Anna (biológia–földrajz) és Lukács Éva
(egykori biológia) tanárnők vezetésével a diákok egy park sétán vettek részt. A cél az volt,
hogy ráirányítsuk a ﬁgyelmet arra, hogy a közvetlen környezetünkben is milyen felbecsülhetetlen értékű természeti kincsek vannak.
Ruszkai-Geiger Beátának köszönhetően, környezet és bőrbarát házi készítésű kencékkel
ismerkedhettünk meg és hasznos tanácsokat is
kaptak az érdeklődők.
Vendég előadónk volt Kump Edina környezetkutató, hulladékcsökkentési szakértő, a hulladekmentes.hu alapítója. Megdöbbentő volt
hallani azt, hogy átlagosan 1 kg szemetet termelünk napi szinten. Edinától megtudtuk, hogy
ezt a szemét mennyiséget töredékére csökkenthetjük csupán azzal, ha elkezdünk komposztálni,
és átváltunk környezetbarát, újrahasználható
eszközökre. Ezekkel az apró lépésekkel nem csak
a környezetterhelésünk fog csökkenni, de a saját
életünkben is számos pozitív változást fogunk
tapasztalni.
Iskolánk „Zöld akciócsoportjának” néhány
tagja, a 11.A-ból Oszoli Dorina, Izsó Katica, Urbán Dalma, Mátai Enikő és a 9.D osztályból Sáros Bence, Grenács Máté, Adi Endre és Juhász
Máté vállalkoztak arra, hogy egy prezentáció
keretében bemutatják a legfenyegetőbb globális környezeti problémákat. Első előadásukra
a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskolában
került sor, ahol Tóth-Deme Gabriella tanárnő
és énekkara, illetve zenekara (Tóth András és
Ruszkai-Geiger Beáta) is csatlakozott az előadáshoz és témába vágó dalokkal tették színesebbé az előadást.
Egy mozgalmas, eseménydús hetet tudhatunk magunk mögött. Bízunk abban, hogy a
programok hatására tartós változások indultak el a fejekben, a szívekben és a háztartásokban.
Az idei témahét végeztével a munkánk nem
zárult le. Folyamatosan törekszünk arra, hogy
a fenntarthatósági alapelvek a hétköznapjaink szerves részét képezzék és ez a gyakorlatban is megvalósuljon iskolánkon belül és
kívül egyaránt.
Zsemberovszky Veronika
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SZILÁGYI ÁRON NYOMDOKÁBA LÉPNE
AZ ASZÓDI VÍVÓPALÁNTA
Diákolimpiai aranyérem, második helyezés az országos bajnokságon, első helyezés csapatban, döntőben való szereplés Világkupa versenyeken. Ezekkel az eredményekkel büszkélkedhet a mindössze 14 éves Bata Édua, aki hat éve kezdett
kardozni a GEAC színeiben, és nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint azt, hogy
egyszer a felnőtt hölgyek mezőnyében is a világ legjobb kardozója legyen.

Édua, miért pont a vívást választottad?
Azt hiszem, ez törvényszerű volt az esetemben,
hiszen édesanyám is vívott, sőt a keresztapám
is. Amikor anyukám elvitt a vívóterembe, megragadott az ottani hangulat, és egyértelmű
volt, hogy ez a sportág lesz az enyém is.
A vívás esetében az első esztendő a vízválasztó, hiszen ezalatt jószerével csak az alapokat tanulják, és fegyvert alig lát az ember.
Te hogyan bírtad ezt az időszakot?
Be kell valljam, nagyon nehezen. Többször
megfordult a fejemben, hogy abba kellene
hagyni az egészet. De amikor közeledett az
edzés időpontja, kezdett hiányozni, így mindig maradtam. Aztán egy idő múlva Navarrete József edzőm a velem együtt kezdett
vívópalántákból kiválasztott 12 főt, köztük
engem is. Külön kezdett foglalkozni velünk, és
már nemcsak az alapgyakorlatokat végeztük,

hanem végre a vívás minden elemét megtanulhattuk.
Az evangélikus gimnázium tanulója vagy.
Amikor a többiek az órák után a szabadidejüket kezdik tölteni, Te vívni mész. Mennyi időt
áldozol föl erre a sportágra?
Nem tekintem áldozatnak a vívással töltött időt,
mert szeretem, és tökéletesen kikapcsol. Nem is
nagyon tudok edzés előtt tanulni, inkább mást
csinálok. Heti ötször van edzés, ez általában két
órás időtartamú, és amikor anyukám hazahoz,
akkor fogok neki a másnapra való felkészülésnek.
Egykori vívóként tudom, a hétvégék sem szabadok, hiszen akkor meg a versenyek vannak…
Ez igaz, de a verseny a sava-borsa a vívásnak,
hiszen akkor tényleg élesben mennek az aszszók. A szezonban általában heti három hétvégén van verseny, ha meg az nincs, akkor után-

pótlás edzést tartanak helyette. Tényleg kitölti
a vívás az életemet, de ez egyelőre így jó.
Kezdenek jönni az eredmények, és ez azt igazolja, hogy tehetséges vagy. Te hogyan látod,
miben vagy jó?
Talán abban van szerencsém, hogy mentálisan
tudom kezelni a nehéz helyzeteket, vagyis nem
nyomaszt, ha egy tuson múlik a győzelmem,
vagy éppen nagyon hátulról kell megkezdenem a fölzárkózást. Valószínűleg ezen múlt,
hogy a diákolimpián mind a két „mumusomat”
le tudtam győzni.
Most megfordítom a kérdést. Miben kell javulnod?
A technikában. Még rengeteget kell tanulnom.
Gyenge a vonalam, és ezzel az ellenfél könynyen el tud bánni. De szerencsém van, mert a
mesterem nagyon őszinte , és kertelés nélkül
megmondja, hol miben van hiba. Nagyon jó
edzőnek tartom!
Diákolimpia bajnok vagy! Az osztálytársaid
tudják az eredményeidet?
Nem nagyon szoktam hangoztatni, milyen
versenyen voltam, és mit értem el. Nagyon sok
tehetséges társam van, akik másban jobbak
nálam, nem hiszem, hogy nagyon kiemelkedő
volnék. Emiatt néha szapul ugyan az osztályfőnököm, Filip Attila, hogy miért nem akarom,
hogy a hétfő reggeli áhítatokon bemondják az
eredményeimet, de nekem ez így jó. Természetesen a legszűkebb baráti körömnek azért el
szoktam árulni, hol versenyeztem.
Ha marad valamennyi szabadidőd, azt mivel
töltöd?
Nagyon szeretek futni. Ha pedig egy kicsit több idő
marad, szívesen utazok föl Budapestre az unokatestvéreimhez. A család a fővárosban lakott korábban, úgyhogy nagyon sok rokonunk van ott.
Édua, a rengeteg erőfeszítést követően, amit
beleteszel ebbe a sportágba, milyen eredménnyel lennél elégedett?
Természetesen azzal, ha én is világbajnok lehetnék. Szilágyi Áron a példaképem, már aláírásom is van tőle! Azt gondolom, ő hasonló
típusú, mint én, vagyis mentálisan nagyon erős.
Hogyan képzeled, a későbbiekben is szerepet fog játszani az életedben a kardvívás?
Nem gondolom, hogy ez a hivatásom lesz, nem
akarok edző lenni. Talán hobbiként megmarad
majd. Egyelőre a gimnáziumra koncentrálok.
Jövőre kilencedikes leszek, és nagyon boldog
vagyok, hogy fölvettek az emelt angol szakra.
Szeretnék itt is helyt állni.
R. Z.
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Szép idő és rekordlétszám fémjelezte a rendezvényt

LEZAJLOTT A X. RÁKELLENES FUTÁS
ÉS KERÉKPÁROZÁS
2009. április 11-én rugaszkodott neki először egy népes mezőny, hogy elfusson,
illetve elkerékpározzon a domonyi, majd az aszódi temetőbe, és fejet hajtson azon
barátok, munkatársak, ismerősök emléke előtt, akiket korunk egyik szörnyű betegsége, a rák ragadott el. Így született meg Aszódon a Rákellenes futás és kerékpározás, amelyet idén immáron tizedik alkalommal rendeztek meg.

Az idei, jubileumi esemény jóval több programot ígért a korábbiaktól, ezért a kezdés időpontja is változott, 10 órától lehetett regisztrálni. A 14 kilométeres távolsággal futva vagy
kerékpárral megbirkózók a 11 órai indulás előtt
a Javítóintézet udvarán elhelyezett kopjafánál
gyülekeztek, ahol Sztán István polgármester és
Puskás Péter a Javítóintézet igazgatója emlékla-

PÓTOLTÁK
AZ INGYENES
SZŰRÉSEKET
Május 12-én reggel Aszódra érkezett
az a szűrőkamion, aminek eredetileg április 14-én lett volna szerepe
a X. Rákellenes Futás és kerékpározás rendezvényen. Ám a jármű előző nap műszaki hiba miatt mozgásképtelenné vált és Pécsen rekedt.

Vajda Márta a Rák ellen a Holnapért, az
Emberért Társadalmi Közalapítvány igazgatója akkor azonnal egyeztetett Sztán István polgármesterrel, hogy az aszódiak és
a környékbeliek se maradjanak ki a szűrés
lehetőségéből. Így állapodtak meg a fent
írt időpontban és helyszínben.
A szűréseken túl számos kiegészítő program – bemutató főzés és kóstoló, életmód
tanácsadás, karate bemutató, koncert – várta
az érdeklődőket. A szűrés lehetőségével végül
97-en éltek, rajtuk 194 rákszűrést végeztek el.
Kép és szöveg:
R.Z.
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pot adományozott Hárs Dénesnek, az ötlet kitalálójának, és Szarka Attilának, a Javítóintézet
korábbi igazgatójának, aki az ötlet mellé állt,
és az intézmény kollektívájával megvalósította azt. Ezt követően a két elöljáró mécseseket
gyújtott, így emlékezvén a szörnyű betegségben elhunytakra.
A mezőnyt a táv megtétele során ezúttal is a
polgárőrök és a rendőrség munkatársai biztosították.
A rendezvény résztvevői minden esztendőben az önkormányzat által biztosított kitűzőt
vagy valamilyen más ajándékot kapnak, ami
egyfelől igazolja, hogy teljesítették a meghirdetett távolságot, másrészt mutatja az összetartozást is. Idén ez kibővült egy ﬁnom Czikó
Tibor alkalmi főszakács készítette babgulyással
is, amelyhez a nyersanyagot szintén a város
ajánlotta fel. A célba érkezettek választhatták

a Jenei Tamás séf által készített reformételeket
is. Az ismert szakács a „Főzz velünk, reformul!”
konyhaprogramban is részt vesz, így ő a kínálata mellett hasznos élettani tanácsokkal és receptekkel is szolgált.
A Rák ellen az Emberért, a Holnapért Társadalmi Alapítvány – amely kezdetektől fogva
partnere a rendezvénynek – egy szűrőkamiont
is szervezett erre a napra, ám a technika ördöge közbeszólt: a kamion előző nap Pécsett lerobbant. A lehetőség azonban nem úszott el,
ugyanis az új dátumként kijelölt napon, május
12-én a Szabadság téren lehetőség nyílt az elmaradt szűrések elvégzésére.
Április 14-én végül 108 futó, kerékpározó és
kerékpározó nevezett. A nevezési díjakból, támogatásokból befolyt 108 ezer Ft-ot ezúttal is
a partner alapítványnak ajánlották fel.
R. Z.
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Labdarúgás

IMPRESSZUM

KÖZEL A BENNMARADÁS
Feljebb kúszott a tabellán a megyei másodosztályban szereplő Aszód FC felnőtt
labdarúgó csapata. Mivel a következő szezont megelőzően átszervezésre kerül sor,
csak az első kilenc helyezett marad ebben az osztályban. A mieink jelenleg a 10.
helyen várják a folytatást.
Aszód FC – Péceli SSE: 6-2; (3-1)

Magabiztosan kezdtünk, végig irányítottuk a játékot. Gruber Bálint, Hegedűs Norbert, Kovács
Kristóf góljaira csak eggyel tudott válaszolni
ellenfelünk, így magabiztos, 3-1-es vezetés birtokában mehettünk a szünetre.
A második félidőt Lakatos Valérió bombagólja
vezette fel (4-1), majd Kovács Kristóf lapos lövésével már 5-1-re vezettünk. A 70. percben tudott csak
szépíteni Pécel (5-2). Baranyai Pál edző cserékkel
igyekezett játéklehetőséget adni a cserepadon
ülőknek. Domján Péter, Ondrik Bence, Szénási
Ákos, Kerényi Dániel és Szamosi Péter is pályára
léphetett. A végeredményt Pecze Péter állította be,
amikor a 92. percben a péceli kapuba gurított (6-2).

érkező Hegedűs Norbert tizenhét méterről, kapásból óriási gólt ragasztott a vendégek kapujába (1-0). Az első félidőben volt még két ziccer,
de nem sikerült a hazaiaknak az előnyt növelni. A
második félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, az Aszód inkább a gyors kontrákban
bízott. Az egyik kontra végén ismét Hegedűs
Norbi volt a főszereplő, amikor egy pontos indítással a tápiószőlősi kapu elé ért, kicselezte a hálóőrt, majd éles szögből a kapuba vágta a labdát
(2-0). A mérkőzés 76. percében dörgés-villámlás
kíséretében jégeső kergetett be mindenkit a
klubházba.Jó tíz perc után lehetett folytatni a játékot, ám az eredmény már nem változott. Megérdemelt hazai győzelem született.

Bagi TC’96 – Aszód FC: 3-2; (2-1)

Aszód FC – Monori SE II.: 3-0 (2-0)

Alig 100 néző előtt került sor a Galga-menti
derbire, a két szomszéd település hagyományos rangadójára. Nyárias fullasztó melegben,
tűző napsütésben indult útjára a labda.
Jól és összeszedetten kezdett a csapat,. és a
9. percben Hegedűs Norbert jól helyezett szabadrúgásával vezetést is szerzett. A 16. percben
a bagi Nagy Péter fejesével egyenlített a hazai
csapat (1-1), majd Zalaegerszegi Roland révén
félidő vége előtt a vezetést is megszerezte (2-1).
Szünetben elég hangos volt az aszódi öltöző,
többek teljesítményével volt elégedetlen az
aszódi edző, Baranyai Pál.
A 65. percben egy gyors aszódi kontra támadás
végén a végig jól játszó Kifor Bence kotorta a bagi
hálóba a labdát (2-2). A nagy melegben birkóztak
egymással a csapatok, látványos játék helyett inkább a küzdelem dominált. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, ám a 87. percben Kolompár Bálint szinte az alapvonalról talált az Aszód
hálójában, (3-2), beállítva ezzel a végeredményt.

Az iﬁ mérkőzés után kezdődött a felnőttek Monori SE II. elleni összecsapása. Az öltözőből még
zárt ablak mögül is kihallatszott, ahogy Baranyai
Pál edző tüzelte csapatát, hiszen a hétközi úri vereség után nagyon kellett a három pont, hogy a
bent maradási reményeink életben maradjanak.
A vendégcsapat az 5. helyen állt a tabellán, tehát a papírforma sem mellettünk szólt. Érezte a
mérkőzés súlyát a csapat, mert nagy szívvel és
koncentráltan játszott. Hegedűs Norbert ismét
két góllal járult a győzelemhez, az aszódi Kertész
Kristóf pedig egy ritkán látható ollózós góllal vette be a vendégek kapuját. A végeredmény: 3-0!
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26-27.:
Dr. Fodor Sándor

20 446 0938

Június
Aszód FC – Tápiószőlős KSE: 2-0 (1-0)

Az 5. helyezett Tápiószőlős csapatától ősszel
nem sikerült pontot elhozni, de nem sokon
múlt a döntetlen. A mostani visszavágót mintegy 100 néző várta a helyszínen.
A mérkőzés elején az aszódi Kakucs Norbi hozta a szívbajt a hazai szurkolókra, amikor menteni
próbált és fejese az aszódi kapu felső lécén csattant. A következő érdemleges mozzanat viszont
már örömet okozott: a 22. percben Banya Adrián
– első aszódi mérkőzésén – a vendégek tizenhatosa előtt jobbra keresztbe lőtte a labdát, a jókor

2-3.:
Dr. Dobos László
9-10.:
Dr. Dobos László
16-17.:
Dr. Tóth Béla
23-24.:
Dr. Németh Mihály
30-júl. 1.:
Dr. Szőke Zsolt

20 925 3824
20 925 3824
30 449 6319
30 275 4718
20 956 6529

Tájékoztatom Önöket, hogy a nyári szabadságolások miatt az Aszódi Tükör következő,
június-júliusi összevont száma július 10-én
jelenik meg. Lapzárta: június 22.
Az augusztusi szám már a megszokott
időpontban, augusztus 22-én kerül Olvasóinkhoz.
Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívánok!
Üdvözlettel:
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

SUDOKU
MEGFEJTÉS
Áprilisi rejtvényünk sorsolásán
a Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű
ajándékutalványát Bélészné Sánta
Anita (Nyárád utca 8/1) és Barna Bálint (Öreghegy utca 3. ) nyerte.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy érdektelenség miatt az áprilisi sudoku volt az utolsó ilyen
jellegű játék, ami a lapban megjelent. Azon
még gondolkozunk, hogy legyen-e a lapban
rejtvény, s ha igen, milyen típusú. Ezzel kapcsolatban várjuk javaslataikat az aszoditukor2013@gmail.com e-mail címünkre!
R. Z.
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