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VÉGSŐ BÚCSÚ A KOREN-DÍJAS
ZENEPEDAGÓGUSTÓL
Életének 66. évében elhunyt Rónai Lajos Koren-díjas zenepedagógus, népzenész, a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola címzetes igazgatója. Szerettei, rokonai, barátai, ismerősei 2019. július 2-án vettek búcsút Tőle a hévízgyörki temetőben. Rónai Lajost Bag Község
Önkormányzata saját halottjának tekintette. Aszód Város Önkormányzata 200 ezer Ft-ot
ajánlott fel a családnak a temetési költségek hozzájárulásaként. (Folytatás a 3. oldalon.)

Vasútfelújítás

Rónai Lajos a Koren-díj átadásakor

AUGUSZTUS VÉGÉRE ELKÉSZÜLHET
AZ ASZÓDI ÁLLOMÁS
Feszített tempóban, de az ütemtervnek megfelelően halad a Budapest–Hatvan vasútvonal Pécel és Aszód közötti szakaszának felújítása – tudta meg lapunk Horváth Róberttől, a munkálatokat végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezető igazgatójától.

A tájékoztató szerint az aszódi vasútállomás
felújítási munkái nagyjából augusztus végére
befejeződnek. Ez alapvetően az állomás vágányainak és a biztosítóberendezések kiépítését
és az aluljárók elkészültét jelenti, év végére
pedig minden nagyobb munkával végeznek
itt, ezáltal városunkban némileg csökkenhet a
forgalom, noha egy-két lerakat még itt marad.
Az utasok Budapest irányába várhatóan decemberben szállhatnak ismét vonatra.
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SZAVAZZON!
Szűnjön meg pénteken a füst?
Ne zúgjon vasárnap a motoros fűnyíró?

Bár a képviselő-testület legutóbbi ülésének
napirendi pontjai között szerepelt „a helyi
környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról,
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 24/2010.
(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására tett előterjesztés, a grémium végül nem
szavazott erről. Elfogadta ugyanakkor Sztán
István polgármester azon javaslatát, hogy
két kérdésről – szűnjön-e meg az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetési lehetősége, illetve tiltsák-e meg vasárnap a motoros fűnyírást
– kezdeményezzenek társadalmi egyeztetést.
A két kérdésről 2019. július 1. és szeptember
30. között lehet szavazni Aszód Város honlapján. A tervek szerint az előterjesztést a vélemények megismerését követően a novemberi ülésén tárgyalja a képviselő-testület.
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

Földhivatali módosítások lebonyolítására az alábbiak szerint.

2019. május 16.
72/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek a 2018. évi
belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek a
2018. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló, az előterjesztés Tájékoztató táblák szerinti nyilatkozatait elfogadja.
73/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat ös�szefoglaló jelentésről a 2018. évi belső
ellenőrzésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
szóló, jelen határozat mellékletét képező éves
összefoglaló jelentést elfogadja.
74/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.
(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta és azt a döntést
hozta, hogy felhatalmazzák a Polgármestert a

3. A 1563 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában:
Földhivatali módosítások lebonyolítására az
alábbiak szerint.
1. A 1540 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában:

Földhivatali
besorolás
Vagyonrendeleti
besorolás

Módosítás
előtt
kivett
közterület
forgalom
képtelen
törzsvagyon

Módosítás
után
beépítetlen
terület
üzleti vagyon

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztést megtárgyalta és azt a döntést hozta,
hogy felhatalmazzák a Polgármestert a Földhivatali módosítások lebonyolítására az alábbiak szerint.
2. A 1518 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában:

Földhivatali
besorolás
Vagyonrendeleti besorolás

Módosítás
előtt
kivett út
forgalom
képtelen
törzsvagyon

Módosítás
után
beépítetlen
terület
üzleti vagyon

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta és azt a döntést
hozta, hogy felhatalmazzák a Polgármestert a
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75/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben
indítható óvodai csoportok számának
meghatározására

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés
d) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat fenntartásában működő
Aszódi Napsugár Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok szervezését az alábbiak szerint határozza meg:
A 2019/2020. nevelési évben szervezhető csoportok számát 9 csoportban határozza meg.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri az intézmény vezetőjét
a 2020/21-es nevelési évre vonatkozóan vizsgálja meg egy 10. óvodai csoport indításának
lehetőségeit, személyi tárgyi feltételeit.
76/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat beszámoló a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény helyi végrehajtásáról,
valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről

Aszód Város Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására
vonatkozó beszámolót megismerte és elfogadta.
Felkéri a jegyzőt, hogy továbbítsa azt a Pest
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályára.
77/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot
érintő feladatairól

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő
feladatairól szóló 2018. évi beszámolóját elfogadja jelen határozat melléklete szerint.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évtől 350.000 Ft/év
többlet támogatást biztosít a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatainak ellátásához.
A pénzügyi fedezet 2019. évre az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.
(III.01.) önkormányzati rendelet alapján a működési tartalékon rendelkezésre áll.
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Önkormányzati határozatok
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosított Feladat-ellátási Szerződés aláírására.
78/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat a
VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat
(Richly Emil Fitnessz Park) megvalósításáról

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy
a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, 1924378048 iratazonosító számú pályázat megvalósítását kezdje meg, és ennek érdekében a mellékelt ajánlati
felhívás szerint kérjen be három árajánlatot fitnesz park építésére alkalmas kivitelezőtől.
2. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú,
1924378048 iratazonosító számú pályázat keretében épülő fitnesz park kerítésének és kapujának építéséhez a mellékelt ajánlati felhívás
szerint kérjen be három árajánlatot.
3. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú,
1924378048 iratazonosító számú pályázat keretében épülő fitnesz parkhoz a közvilágítás
kiépítése céljából a mellékelt ajánlati felhívás
szerint kérjen be három árajánlatot.
79/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat a
VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat
(Falujárók útja 30. játszótér) megvalósításáról

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy
a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, 1924374239 iratazonosító számú pályázat megvalósítását kezdje meg, és ennek érdekében a mellékelt ajánlati
felhívás szerint kérjen be három árajánlatot játszótér építésére alkalmas kivitelezőtől.
2. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú,
1924374239 iratazonosító számú pályázat keretében épülő játszótér kerítésének és kapujának
építéséhez a mellékelt ajánlati felhívás szerint
kérjen be három árajánlatot.
80/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat az 1476/3
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület 1476/3 hrsz.-ú, természetben 2170 Aszód,
Nyárád utcai ingatlanra érkezett pályázatot értékelte, és úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant
Balogh Dávid (Aszód, Kossuth L.u.3. sz.)
alatti lakos részére a pályázó által ajánlott
9.194.800 Ft összegben értékesíti.
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VÉGSŐ BÚCSÚ... (Folytatás az 1. oldalról.)
Rónai Lajos 2016-ban Koren-díjat vehetett át
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületétől. Méltatásaként a következő hangzott el:
Rónai Lajos 1977-ben kezdte pedagógusi
munkáját Aszódon, az I. számú általános iskolában. Ezután a gödöllői Állami Zeneiskola
klarinéttanára és igazgató-helyettese volt
1978-1988 között. 1988 őszén az aszódi tagozat levált a Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskolától, és kilenc zenetanárral, hat tanszakon,
százötven növendékkel önálló intézményként
kezdte meg működését. Munkásságának köszönhetően a tizedik tanévre nőtt a tanszakok
száma is és ezzel párhuzamosan mind a tanulói, mind pedig a tanári létszám gyakorlatilag
megduplázódott. 2001 őszén két új művészeti ágban, a táncművészeten belül néptánc
tanszakon, képzőművészeti ágon belül pedig
kerámia tanszakon is megindult az alapfokú
oktatás. Az évek folyamán táncművészeti
ágon megjelent a társastánc tanszak is, valamint a képzőművészeti képzésben lehetőség
nyílt festészet-grafika szakirányon is tanulni.
Jelen pillanatban a Podmaniczky Alapfokú
Művészeti Iskolának a székhelyen kívül 11 telephelye van, melyek létrejötte az ő fáradhatatlan igyekezetének eredménye.
Pedagógusi és emberi hozzáállásának köszönhetően több növendéke is a zenei pályát

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges Földhivatali intézkedések megtételére.
81/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat a Mély
út mentén kialakított telkeken talált
gázvezeték kiváltásáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TIGÁZ Zrt. részéről megküldött, -jelen
határozat mellékletét képező- Finanszírozási
Megállapodást elfogadja.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gázvezeték áthelyezéséhez szükséges
1.748.340.-Ft összeget a költségvetés működési
tartalék terhére biztosítja.
82/2019. (V.16.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Polgármesteri Hivatal, Aszód
Város Önkormányzata, valamint az
Önkormányzat Intézményei számára a
GDPR adatvédelmi feladatok ellátására
beadott ajánlat elbírálásáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja, és az azokban foglalt feltételekkel megbízza az Avtinet

választotta hivatásául. 2002-ben munkásságáért Aszód Városért kitüntető címet kapott.
Igazgatói munkája mellett aktív szorgalmazója volt az ugyancsak Koren-díjjal kitüntetett Szegedi József által alapított iskolai Szimfonikus Zenekar létrehozásának,
fejlődésének. Haláláig vezette az intézmény
Fúvós Zenekarát, melyet szintén igazgatói
tevékenysége mellett alapított és amelyben
szívesen játszanak volt növendékei is.
Az Ő nevéhez fűződik a Galga-mente egyik
jelentős népdalgyűjtése, melyet Maczkó Máriával közösen publikált „Rózsát ültettem a
gyalogútra” címmel. Több népi zenekar alapítója volt (Búzavirág, Tarisnyás, Galga Dudazenekar), ezek közül a Fix-Stimm és a Breda
Zenekar napjainkban is aktív zenei életet él.
Az Aszódon 2009. óta működő Táncház elindítása is az Ő ötlete volt, amelyhez a népzenét
haláláig szolgáltatta.
Rónai Lajos 2016. őszén történt nyugdíjba
vonulását követően is oktatott növendékeket,
rendezvényeken zenélt és vezette a Fúvószenekart. 2019. május elsején – akkor még nem
tudhattuk, hogy utoljára – az ő vezényletével
ébredhetett fúvós zenére a város.
Zenéje, barátságos, közvetlen személyisége
nagyon fog hiányozni.
Lajos, nyugodj békében!

Szolgáltató Kft-t.-t (székhelye: 2230 Gyömrő,
Tulipán utca 38.., adószáma: 26341596-2-13,
cégjegyzékszáma: 13 09 193595) az önkormányzatnál és intézményeinél a GDPR felkészítési szolgáltatás és a közös adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátásával.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Aszód Város Önkormányzata, az Aszódi
Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat Intézményei a GDPR adatvédelmi feladatok
ellátására az Avtinet Szolgáltató Kft-t (2230
Gyömrő, Tulipán u. 38.), 2019. július 01. napjától
2024. június 30. napjáig, öt évre bízza meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.
4. Az Avtinet Szolgáltató Kft. ajánlata alapján,
a pénzügyi teljesítés ütemezett lehetősége
figyelembevételével, önkormányzati szinten
2019. évre július 1. napjától összesen bruttó
1.354.531.-Ft biztosítása szükséges.
5. A GDPR adatvédelmi feladatok ellátása kiadásainak fedezete Aszód Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. ( III. 01.)
ÖR Működési tartalék költségvetési soráról átcsoportosítással biztosítható.
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Helyi hírek

Immáron LUCAS segíti a betegek életének megmentését

EREDMÉNNYEL JÁRT A KÖZADAKOZÁS
Mintegy három hónappal ezelőtt az aszódi mentőállomás felhívást tett közzé az
egyik közösségi oldalon, hogy támogatókat keres egy úgynevezett LUCAS mechanikus mellkaspumpáló készülék megvásárlásához. A lebonyolításban a Mosolyért
Közhasznú Egyesület működött közre, az ő számlaszámukon keresztül lehetett
erre a célra utalni az összegeket.

A segítségkérés hatásosnak bizonyult, így néhány héten belül megtörténhetett az eszköz
beszerzése, majd június 27-én a Városházán történő ünnepélyes átadása, amelyre a nagyobb
adományozókat, valamint a környékbeli települések polgármestereit is meghívták. Sztán István
polgármester minden támogatónak köszönte a
hathatós segítséget, mert mint mondta, legfőképpen a szándékot kell értékelni. Nagy Miklós,
a Mosoly Közhasznú Egyesület elnöke elárulta,
hogy ritkaságnak számít egy ilyen értékű beren-

dezés ilyen rövid idő alatt történő beszerzése.
Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy a jelenleg a Hatvan-Budapest vasútvonal felújítását
végző Swietelsky Zrt. egymaga négymillió Ft-ot
utalt át a számlára. Mellette az önkormányzat,
a Szerencsejáték Zrt. az aszódi római katolikus
egyházközség, vállalkozók és magánszemélyek
szerepelnek a támogatók sorában.
A Swietelsky Zrt. ügyvezető igazgatója, Horváth Róbert úgy nyilatkozott, fontosnak tartják
a társadalmi felelősségvállalást, és ha olyannal

ADOMÁNYBÓL ÚJULT MEG
A JÁTSZÓTÉR
Június 21-én kerültek átadásra a Falujárók úti lakótelepen a víztorony melletti játszótér új játszó eszközei.

A gyerekek szívesen játszottak a játszótér korábbi eszközeivel is, ám egy tüzetesebb vizsgálat kiderítette, a fa elemek jelentős része veszélyesen
elkorhadt, cserére szorulnak. A végeredmény
szempontjából gazdaságosabbnak mutatkozott
az eszközöket újakra cserélni. Mindez egy forintjába sem került a városnak, a költségeket ugyanis Sztán István polgármester magára vállalta.
A felújítás során a homokozóba is új homokot
hoztak, és az ígéretek szerint még egy ülőpad is
érkezik, hogy a szülők is le tudjanak ülni.

keresik meg őket, ami nemcsak nekik, hanem
úgymond a köznek is jó, akkor szívesen segítenek. Az adományozás során egyébként több,
mint 7 millió Ft gyűlt össze, így a LUCAS készüléken túl más fontos eszközöket, pl monitort,
GPS-t, rögzítőket stb. is sikerült vásárolni.
Az ünnepségen részt vett Vécsey László országgyűlési képviselő is, aki szerint Aszód ismét
tanúbizonyságát adta annak, hogy az itt élők
egy jó ügyért képesek összefogni, az önkormányzat pedig ezt képes jól koordinálni.
Az eszköz fontosságáról dr. Engelbrech Imre, az
Országos Mentőszolgálat Közép-Magyarországi
Régiójának igazgatója beszélt. Eszerint a mechanikus mellkaspumpáló készülék képes arra,
hogy kiváltsa a személyzet egyik tagjának fizikai
munkáját, aki ezáltal más fontos, az életmentéshez elengedhetetlenül szükséges tevékenységet – pl injekciók beadása - végezhet. Az eszközt
eddig csak rohamkocsikon használták, ezeken
pedig mentőorvos is dolgozik. Az aszódi mentőállomás az első, ahol „csupán” kiemelt – vagyis mentőorvos nélküli, szakápolós mentőautóba
került. Kinka Attila, az Aszódi Mentőállomás vezetője elmondta, emiatt érdekes helyzet alakult,
ez pedig új eljárásrend bevezetését vonta maga
után. Ebből az elkövetkezendő napokban valamennyi munkatársnak le kell vizsgáznia ahhoz,
hogy kezelhesse a készüléket.
Az esemény közös fotóval, és azzal a sokak által megfogalmazott kívánalommal zárult, hogy
jó, hogy beszerzésre került ez a műszer, de lehetőleg minél kevesebbszer kelljen használni.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

AZ EP VÁLASZTÁS ASZÓDI
EREDMÉNYEI
Aszódon a május 26-án tartott Európai
parlamenti képviselői választáson a szavazásra jogosultak 43,95 %-a jelent meg. (Az
országos átlag 43,37 % volt- a szerkesztő
megjegyzése.)A hat szavazókörben leadott 2142 szavazat közül 2130 volt érvényes. Az érvényes voksok összeszámolása
nyomán a következő eredmény született:
Fidesz-KDNP
DK
Momentum
MSZP
Jobbik
MI Hazánk
MKKP
LMP
Munkáspárt

1 076 (50,52%)
382 (17,93)
213 (10,00)
134 (6,29)
133 (6,24)
76 (3,57)
67 (3,15)
37 (1,74)
12 (0,56)
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BEFEJEZŐDÖTT AZ ÖNKORMÁNYZATI
ÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAM
Június 29-én az önkormányzat által indított útfelújítási program utolsó szakasza is
befejeződött, amikor is Sztán István polgármester átadta a forgalomnak a Kondoros
tér jobb oldala mögötti utcát.

Az útépítés előtt a DAKÖV bagi kirendeltségének munkatársai az érintett szakaszon valamennyi csővezetéket kicserélték, hogy megelőzzék az esetleges meghibásodásokat. Az itt
lakók nem kevesebb, mint 64 évet vártak arra,
hogy szilárd burkolatú úton tudják megközelíteni otthonaikat.

A polgárok segítségére is számít
az önkormányzat

JÚLIUSBAN
FELSZÁMOLJÁK
AZ ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÓKAT
Még ez év januárban döntötte el
a város képviselő-testülete, hogy
részt vesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által
kiírt „Az illegális hulladéklerakók
felszámolása” című pályázaton.

Az erre készített anyagot 2019. január 28-án
nyújtotta be a város. Április 10-én érkezett
a minisztérium hivatalos értesítése, hogy
a pályázatban megjelölt 1.950.000 Ft-ot
megkapja a város. Ez mintegy 40 db 7m3es szeméttel teli konténer elszállítását és
ártalmatlanítását fedezi.
Sajnos a bürokrácia malmai továbbra is
lassan őrölnek, és az úgynevezett Támogatói Okirat aláírása nélkül nem volt megkezdhető a munka, hiába szerette volna az
önkormányzat még tavasszal lebonyolítani
az akciót. Erre június 21-én kerülhetett sor,
akkorra kapott időpontot Sztán István polgármester. Az okmány postai kiérkeztét
követően végezhető el a feladat, illetve szervezhető meg maga a szemét összegyűjtése,
amit a pályázat nem finanszíroz. A hulladék
összeszedésében az önkormányzat számít a
polgárok hatható segítségére, hiszen a város
tisztasága mindenki közös ügye. Az időpontokról helyszínekről a facebook-on és a város honlapján találnak majd információt. Jó
volna egyszer eljutni odáig, hogy ne termelődjön újra és újra a hulladék…
R. Z.

2019. június-július

A programnak köszönhetően 11 utca kapott
vadonatúj aszfaltszőnyeget mintegy 144 millió
Ft értékben. Az munka ellenértékét a város a
saját megtakarításából fedezte, mivel erre nem
kapott központi támogatást.
Befejezéshez közelednek a kátyúzási munkálatok is, amelyeket előzetes felmérést követően

végeztetett el az önkormányzat. Összesen ötmillió forint jutott arra, hogy a megsérült burkolatokat kijavítsák.
R. Z.

NEGYEDIK ALKALOMMAL VOLT
LEVENDULASZÜRET ASZÓDON
Negyedik alkalommal került sor levendulaszüretre a Szent István téren, ahol minden eddiginél nagyobb területen virágzott ez a sokak által kedvelt mediterrán növény, köszönhetően Pestiné Nagy Orsolya városi kertész gondos munkájának. A
forróság ellenére sokan gondolták úgy, hogy összegyűjtenek annyi virágot, hogy az
egy esztendőn keresztül kellemes illatot biztosítson lakásban.

– Nem vagyunk Tihany, nem is tudnánk, és nem
is szeretnénk versenyezni vele. De legalább
olyan szeretettel tervezzük meg ezt a programot, mint az ottaniak – mondta köszöntőjében Sztán István polgármester, és a jelenlévők
mindezt megtapasztalhatták. A jó hangulatról
ezúttal is a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola ifjú táncosai gondoskodtak. Figyelmesség
volt a rendezők részéről, hogy jéghideg ásványvizet és levendulaszörpöt kínáltak a szüretben
megszomjazóknak, harapnivalóként pedig sós
sütemény várta a megéhezetteket. Aki pedig

mellé egy jó fröccsre vágyott, a Bata-Loyal Borászat borkóstolójának köszönhetően kortyolhatott kellemes nedűt.
Az ágyásokban a közönséges vagy más néven
orvosi levendula lila színű virágai színesítik a
környezetet. Ősz elején másodvirágzásba kezd
a növény, amelynek az a feltétele, hogy a virágszálakat a virágzás után eltávolítsák. Mivel ez
most megtörtént, nagy valószínűséggel még
egyszer lehet majd gyűjteni belőle.
Kép és szöveg: R. Z.
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Szakértők vizsgálják a villámáradás elkerülésének lehetőségeit

ASZÓDNAK SZERENCSÉJE VOLT
A JÚNIUS 19-I FELHŐSZAKADÁSKOR
Hatalmas vihar érte el térségünket június 19-én. Aszódnak ezúttal szerencséje
volt, mivel a felhőszakadás centruma nagyjából a Domony-Iklad-Galgamácsa háromszögben lehetett. Az említett településeken több tíz milliós károk keletkeztek,
Ikladon a volt IMI területén működő üzemek termelését le kellett állítani a csarnokokba befolyt iszap miatt, számos lakóház pincéjéből a katasztrófavédelem munkatársai szivattyúzták ki a vizet, a 3-as főút–Domony közti közutat pedig – immáron harmadik alkalommal idén – több napra le kellett zárni. Aszódon a Szőlő
utcából lezúduló víz és hordalékáradat okozott riadalmat, a Széchenyi utca több
lakóházát homokzsákokkal kellett megvédeni.

Ezen a napon nemcsak a Galga mentén, hanem szerte az országban hatalmas károk keletkeztek. Az interneten például megjelent egy
drónfelvétel, amely az Egerszóláton kialakult
helyzetet mutatta. Az ottani úgynevezett villámáradás következtében gyakorlatilag az egész
falu vízben állt.
A szakértők szerint ilyen helyzetekben képtelenség megakadályozni a károkat, azokat
megfelelő megelőzéssel legföljebb enyhíteni
lehet. Hogy ez mennyire így van, jól bizonyítja,
hogy mután a szerdai vihart követően a Széchenyi utcában azonnal megkezdődött az iszappal
eltömődött árkok, átereszek tisztítása, a lakosság részére homokzsákokat biztosítottak, így

a vasárnapi újabb heves esőzés sem okozott
komolyabb károkat. A munkákban a Városüzemeltetési Osztály munkatársain túl az érintett
lakosság is kivette a részét.
Városunk képviselő-testülete a június 20-i
ülésén foglalkozott az előző napi vihar okozta
károkkal, és azzal, hogyan lehetne elvezetni a
szóban forgó területen a vizet. A képviselők
úgy döntöttek, szakértők bevonásával vizsgáltatják meg, mi okozta, illetve okozza a Szőlő
utcai villámáradást. Amennyiben szükséges, a
Szőlő utca feletti mezőgazdasági területek tulajdonosait megkeresik az azonnal elvégzendő
kármegelőzési munkák megvalósítása érdekében. Ez egyébként jól működött a Falujárók

FELHÍVÁS A VÍZELVEZETŐ ÁRKOK,
ÁTERESZEK TISZTÍTÁSÁRA,
KARBANTARTÁSÁRA
Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági
feladat. A munkálatok mielőbbi megkezdése a heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.),
egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell.

A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre
szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán
tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az
ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.31.) számú köztisztaságról szóló rendelete értelmében

felhívjuk a város lakóinak figyelmét, hogy
az ingatlanokkal határos árkok karbantartásáról, a vízelvezetés biztosításától gondoskodni szíveskedjen.
Kiemelés a helyi rendeletből:

„7.§ (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az
ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan
tényleges használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingat-

útja esetében, ahol korábban az esőzések,
illetve gyors hóolvadások alkalmával a felgyülemlett víz átbukott a közúton, és az ottani
lakásokat veszélyeztette. A szakértői felméréseket követően az önkormányzat kiépítette
a megoldást jelentő vízelvezető rendszert, a
gazdák pedig változtattak a szántás irányán,
így a barázdák is segítenek a csapadékvíz földeken tartásában. Azóta az árkokat is tiszteletben tartják, azok nem kerültek beszántásra.
Az is bebizonyosodott, hogy a a Hosszú völgy
gátjának felújítása, valamint a Breda patak
medrének a Kossuth Lajos utcáig történt kitisztítása szükséges volt. A szakemberek szerint, ha ezt nem történt volna meg, a Városréti
út ingatlanjainak egy része és a Kondoros tér
nagy valószínűséggel víz alá került volna. A
tervek szerint a vasútvonal felújításának befejeztét követően az önkormányzat folytatja a
patak medrének kitisztítását a Galgáig.
A képviselő-testületi ülésen részt vettek a katasztrófavédelem munkatársai is – a napirendi
pontok között az ő beszámolójuk is szerepelt -,
akik arra hívták fel a figyelmet, ilyen helyzetben
a védekezés nemcsak az önkormányzat dolga, a
javainak védelme az állampolgárok kötelessége
is, ami adott esetben például azt is jelentheti,
hogy a homokzsákokba való homokot nekik
kell megvásárolniuk.
Rácz Zoltán

lan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített
csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetésről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos.
(5) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a
csapadékvíz-elvezető árokba bármilyen módon
elhelyezni tilos.”
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a fenti
rendelkezéseknek folyamatosan tegyenek
eleget!
Aszód, 2019. június 6.
Sztán István
polgármester

2019. június-július

Helyi élet

ASZÓDI TÜKÖR

IV. Generációk Napja

A VERSEGI SZÉPKORÚAK MEGVÉDTÉK ELSŐSÉGÜKET
Immáron negyedik alkalommal rendezte meg Aszód Város Önkormányzata a Fesztivál téren a Gererációk Napját, amely három
rendezvény – Idősek Napja, Főzőverseny, Városi Gyermeknap – összevonásából született annak érdekében, hogy a különböző korosztályú résztvevők közösen töltsenek el egy hangulatos napot. Érdekesség, hogy a főzőversenyt ezúttal is a versegi
nyugdíjasok nyerték, ráadásul nem kifejezetten bogrács étellel. Az Újházi tyúkhúsleves és a hozzá kínált rétes a zsűri szerint
egyszerűen felülmúlhatatlan volt.

Bár nem kaphatott mindenki díjat, nyerni mindenki nyerhetett: egy finom ebédet, egy-egy kellemes beszélgetést, vagy éppen egy jó táncot a
számára kellemes dallamokra. Néha ennyi is elég, hogy kizökkenjünk egy
kicsit a mindennapokból.
R. Z.

Már reggel kilenc órakor nagy volt a nyüzsgés a Fesztivál téren, a főzőversenyen induló csapatok elfoglalták helyeiket, és megkapták a főzéshez
szükséges kellékeket is. A megszokott indulók közül ezúttal Búzás János
csapata vállalta, hogy versenyen kívül készít ételeket, és ezekkel ellátja a
rendezvényre érkezett protolkoll vendégeket is. Ehhez az alapanyagot,
egy méretes disznót az Ecker család biztosította: Bence és Dávid az érdeklődők szeme láttára bontotta szét a sertést, mutatva ezzel az érdeklődőknek, hogyan is zajlott régen egy disznóvágás. Az ügyeskezű hentesek
a kezdést követő 3. órában már a kolbászt és a májas hurkát töltötték
A határon túlról is érkeztek látogatók. Tótmogyoróst Anton Ardelean
polgármester és csapata képviselte, amelynek tagjai előző nap az evangélikus egyházi oktatás 25 éve történt újraindítása okán rendezett ünnepségen is részt vettek. Nyárádszeredáról Novák Vilmos alpolgármester
érkezett. Kilátogatott a rendezvényre Vécsey László országgyűlési képviselő, valamint a környék több településének polgármestere.
A program kétségkívül legnépszerűbb eseménye ezúttal is a főzőverseny
volt, nagyon sok közösség vállalta az ételeik megmérettetését, és csakhamar illatkavalkád töltötte be a Fesztivál teret. Igaz, többen is úgy nyilatkoztak, nem azért vesznek részt az eseményen, mert nyerni szeretnének, hanem azért mert egyszerűen jó együtt lenni. Az összefogás erejét dícsérte
a honatya is, aki a rendezvény hivatalos megnyitóján úgy fogalmazott, az
esemény már-már a Galga mente seregszemléjévé vált. Ebben nyilván az is
szerepet játszik, hogy sok közösségben, civil szervezetben – lásd Kistérségi
Gondozási Központ, Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület stb. –
nemcsak aszódi, hanem a térségben élő tagok is vannak.
Amíg készültek a finomságok, addig a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, társas táncosai, valamint a fúvószenekar szórakoztatta a közönséget, később pedig a Potyautasok és a Best Royal Team
lépett föl. A gyerekekeknek ezúttal is az Aszód Város Kulturális Központ
szervezett programot. Volt lehetőség kézműveskedni, társasozni, ismét
nagy népszerűségnek örvendett az arcfestés, a délutáni órákban pedig
egy bohóc és egy bábszínház szórakoztatta őket.
13 óra magasságában a csapatok elkezdték hordani az elkészített ételeiket
a zsűrinek, amelynek tagjai az ízélményeken túl a terítéket is pontozták. Az
ünnepélyes erdményhirdetésre 15 óráig kellett várni, ekkor árulta el a zsűri
döntését a város első embere. Eszerint a Generációk Napja keretében megrendezett főzőverseny harmadik helyezettje az ALAPPAL Bt. csapata lett.
Második helyezést ért el a Városi Óvoda, míg a győztes ismét a versegi Szépkorúak Egyesülete lett, vagyis megvédték tavalyi elsőségüket. A Rob Joys
Kft. különdíjában az Aranykapu Bölcsőde közössége, míg az Aszód Város
Önkormányzat különdíjában a bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület részesült.
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30 éves a Petőfi gimnázium Baráti Egyesülete

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSRE ÉS MAJÁLISRA
VÁRTÁK AZ ÖREGDIÁKOKAT
Ünnepi közgyűlést és majálist rendezett május 18-án az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Baráti Egyesülete megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. A jó hangulatú öszejövetelen rengeteg emlék idéződött fel az ünnepségen
hozzászólóknak, valamint az ebből az alkalomból rendezett kiállításnak köszönhetően. Az ünnepi közgyűlés témája az elkövetkezendő feladok megbeszélése volt.

A Baráti Egyesület 1989. május 20-án alakult. A
jubileumi ünnepség pedig hónapok óta szerveződött, és csaknem a megalakulás napján sikerült megtartani.

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium konyhájáról
„A” és „B” menü
választás
Az ár augusztustól:
850 Ft/adag
Telefon:
(+36) 30 742 7972

– Az iskolából kiröppent egykori diákok mára
megtalálták a helyüket, teli vannak elfoglaltsággal, így nem volt könnyű beszervezni
azokat, akik szóba jöhettek az ünnepi műsor
kapcsán – mondta lapunknak Vezér Anna, az
egyesület jelenlegi ügyvezető elnöke. – Viszont
aki ráért, az első szóra vállalta a szereplést.
Az ünnepség úgy kezdődött, mint annak idején, 30, 20 vagy akár 10 évvel ezelőtti iskolai
eseményeken: Módos Gabi néni vezényletével
a (volt) diáksereg elénekelte a Himnuszt.
– Na ez úgy sikerült, mint anno – értékelte a
teljesítményt némi iróniával Klausmann Viktor,
a TV 2 Szerencsekerék című műsorának egykori sztárja, aki öregdiákként saját történeteivel,
emlékképeivel kötötte át a beszédre vagy előadásra felkért egykori tanárok és diákok visszaemlékezéseit és produkcióit. A házigazda jogán
elsőként Némethné Holló Krisztina üdvözölte
a vendégeket. Köszöntőjében kiemelte azt a
sok segítséget, amit az iskolavezetése folyamatosan kap az egyesülettől. Frajna Miklós korábbi iskolaigazgató a francia tagozat elindulásának körülményeivel, annak viszontagságaival
ismertette meg a jelenlévőket. Ma már szinte
hihetetlennek tűnik, hogy a tagozat beindításához az is kellett, hogy a Tanár úr az akkori francia államfőnek, Francois Mitterand-nak írjon
levelet, és csak az erre kapott pozitív válasz
nyitotta meg az addig zárt kapukat. Mi más is
következhetett volna ezután a műsorban, mint
két gyönyörű francia sanzon?
Az egyesület elnökeként való tevékenykedéségéről két korábbi elnök, Nádasdy Ferenc,

valamint Bán Mihályné beszélt. Visszaemlékezésükből kitűnt, mennyire fontos az ember
életében a kötődés. Marika ennek kapcsán
például egy egykori öregdiák, Tomaj Gusztáv nevét említette meg, aki valamikor a 30as években érettségizett a gimnáziumban.
Messzire, Amerikába vetette a sors, és nemcsak rendszeresen érdeklődött az iskoláról,
hanem anyagilag is támogatta azt a messzi
távolból.

Dr. Mihályi István rendőr dandártábornok,
Pest megye rendőr-főkapitánya, az iskola
öregdiákja szerint nagyon fontos volt, hogy
a tárgyi, lexikai tudáson túl az iskola pedagógusai emberségre, tisztességre tanították
a diákokat, no meg arra a gondolkodásmódra,
hogy bármit el lehet érni következetességgel,
kitartással.
A Baráti Kör három évtizedes munkásságáról
Vezér Anna beszélt. Véleménye szerint a szervezet, azon túl, hogy teljesíti az alapító okiratában megfogalmazott célokat, hidat képez a
generációk között. Ennek jó példája a Petőfi
Nap rendezvénysorozata, amely során többek
között itt végzett, a jelenlegi foglalkozásában,
hivatásában messzire jutott, adott esetben
ismert személyeket hívnak meg, hogy a jelenlegi tanulóknak meséljenek az iskolai éveikről,
illetve arról, hogy miért tudtak eredményes
pályát befutni.
Az öregdiák találkozók hagyományos mozzanata, amikor az iskola elhunyt tanárai és diákjai
emlékére állított kopjafát megkoszorúzzák. Ez
most sem maradt el, előtte dr. Zalán Péter, a
gimnázium egykori diákja mondott emlékező
beszédet.
Ezt követően maradt még hivatalos program, mégpedig az egyesület közgyűlése,
amelyen a tagság aktuális kérdésekben döntött. Utána pedig a finom ebéd elköltését követően volt lehetőség az iskola bejárására, a
jubileum alkalmából készített fotókiálltás és
slide-show megtekintésére és a kötetlen beszélgetésekre. Aki pedig minderről lemaradt,
az egyesület által frissen kiadott évkönyv segítségével tájékozódhat az elmúlt esztendők
történéseiről.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán
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Negyedszázada indult újra az aszódi evangélikus oktatás

JUBILEUMI ÜNNEPSÉGET TARTOTTAK
AZ EGYHÁZI GIMNÁZIUMBAN
1994. szeptemberében – az államosítást követő 46. esztendőben – indította újra
aszódi középiskoláját a Magyarországi Evangélikus Egyház. Május 31-én a negyedszázados jubileum alkalmából tartottak ünnepséget az evangélikus gimnáziumban. A központi ünnepség mellett a középiskola ezen tanévében számos, a fontos
dátumra emlékeztető esemény is megvalósult.

Az ünnepi összejövetel hálaadó istentisztelettel kezdődött az evangélikus templomban.
Ez alkalommal dr. Fabiny Tamás elnök-püspök
prédikált, és ennek vezérfonalaként az Ótestamentumból, Joel próféta könyvéből való igét
választotta „Kitöltöm majd lelkemet minden
emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,
véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.” Prédikációjában utalt arra, hogy
az evangélikus oktatás esetében beteljesedett
a prófécia. 25 évvel ezelőtt a Galga mentén
voltak olyan „vének”, akik mertek álmodni, és
hitték, egyszer, valamikor újraindulhat majd az
iskola. Akkor is mertek hinni, amikor még erre
esély sem látszódott. Ma pedig már újra iskolahálózata van az evangélikus egyháznak.
A gimnázium dísztermében meghirdetett
fórum előtt Apjok István 11. osztályos diák tolmácsolásában – mint minden eddigi évfordulón – ezúttal is elhangzott Reményik Sándor
Templom és iskola című verse. Ezt követően Veizer Valéria köszöntötte a vendégeket, többek
között Platthy Iván nyugalmazott államtitkárt,
Dr. Fabiny Tamás elnök püspököt, D Szebik Imre
nyugalmazott püspököt, Benczúr László felügyelőt, az igazgatótanács elnökét, Valentínyi
Erikát, a Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási-Nevelési Osztályának középiskolai referensét, egykori kollégát, Dr. Roncz Béla címzetes
igazgatót, Mekis Ádám esperest, Sztán Istvánt,
Aszód Város polgármesterét, Bagyin Józsefet,
településünk korábbi polgármesterét, valamint
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a testvériskolák küldötteit. A fórumon Dr. Péterfi
Gábor,az iskola tanára faggatta azokat a vendégeket, akik aktív részesei voltak az újraindítás
folyamatának. A rendkívül érdekes beszélgetést
– amelynek köszönhetően a résztvevők néhány
„kulisszatitkot” is halhattak – a testvériskolák
küldöttségének köszöntői követték.
A város képviseletében Sztán István polgármester az iskola negyedszázados munkájának
elismeréseként szalagot tűzött az iskola zászlajára, majd a jubileum alkalmára készíttetett
kristály plakettet adományozott a gimnázium

Villamossági
és Háztartási Kisgép
Üzlet
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legrégebbi munkátársainak: dr. Roncz Béla
címzetes igazgatónak, Gál Tikor és Koncz istván
korábbi igazgató-helyetteseknek és Kovácsné
Danis Éva tanárnőnek.
Az elmúlt öt év történéseit, fejlesztéseit a
fórumot követő séta folyamán láthatták a vendégek. Érthető módon a legtöbben talán az
általános iskolára voltak kíváncsiak, amelyet
2017-ben vehettek birtokba a legkisebbek, de a
többi állomáson – kollégium, könyvtár, iskola
múzeum, természettudományos termek, stb. –
sem unatkoztak az oda beosztott kollégák, akik
a látogatókat kalauzolták.

A nap folytatásaként az iskola diákjai műsorának tapsolhattak a vendégek, ezt követően
pedig dr. Roncz Béla címzetes igazgató mutatta
be az iskola legújabb – sorrendben az ötödik –
emlékkönyvét. A szerzők arra törekedtek, hogy
a szokásos adatokon, tablókon túl a könyv a
végzett diákoknak, valamint a jelenleg is itt tanító pedagógusoknak az iskolához kötődő személyesebb érzéseit, élményeit is tartalmazza.
Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően áhítattal, majd közös ebéddel, és az ezt követő kötetlen beszélgetésekkel zárult.

MAVILL
IZZÓK, fénycsövek,
KAPCSOLÓK, konnektorok,
KÁBELEK, kábelcsatornák,
VEZETÉKEK, lámpák,
LÁMPATESTEK, csillárok,
villanyszerelési segédanyagok

VASALÓK, kávéfőzők, HAJSZÁRÍTÓK, vízforralók,
konyhai elektromos kisgépek

2170 Aszód Kossuth Lajos utca 36.
(Postával szemben)
Marton Tamás
06 20 244-5770
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Nemzeti Összetartozás Napja: a határokat is átíveli közös múltunk, nyelvünk és kultúránk

FEKETE KERETBEN JELENT MEG 1921-BEN
AZ ÚGYNEVEZETT 33-AS TÖRVÉNY
Június 4-én 17 órakor a város főterén kezdődött az Aszód Város Önökormányzata
által szervezett megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A szónok ezúttal Urbán László önkormányzati képviselő volt. A beszédet követően a jelenlévők mécseseket helyeztek el a Hősök emlékművének falán elhelyezett emléktáblánál, hogy így tisztelegjenek mindazok emléke előtt, akik az elmúlt 99 év során
tetteikkel nemzetünk fennmaradását szolgálták.

A Magyar Országgyűlés 2010-ben nyilvánította
június 4-ét – a trianoni békediktátum aláírásának dátumát – a Nemzeti Együvé Tartozás Napjává. Az ezzel kapcsolatos törvény kimondja: a
több állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek.
Az ebből az alkalomból tartott önkormányzati
megemlékezés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának műsorával kezdődött. Nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklését követően Sztán István polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta a
szót Urbán László önkormányzati képviselőnek.
A városatya elsőként a békediktátum következményeit ismertette meg a hallgatósággal. Az
országunknak hatalmas veszteségeket okozó,
1921-ben beiktatott 33. törvény nem véletlenül
jelent meg fekete keretben. A döntéshozók a

határok meghúzásakor még arra sem ügyeltek,
hogy adott esetben az egy tömbben élő magyar lakosságot ne szakítsák ketté. Néhol emiatt került kisebbségbe az addig többségben élő
magyarajkú közösség.
Urbán László az elcsatolt területekről elindult
menekültáradatról is beszélt, amelyről eleddig
kevés szó esett. Egyes adatok szerint mintegy
350 ezer, más becslések szerint 400 ezer magyar hagyta el szülőhelyét, mert nem akart
idegen uralom alatt élni. (Az adatok közti eltérés
a regisztrációk elmaradása okán lehetséges – a
szerk. megjegyzése.) Mivel számos országban
elkezdődött az etnikai tisztogatás, és magyar
ellenes törvények sora lépett életbe, sokak
számára egyértelművé vált a döntés: új hazát
kell keresni. Az átköltözés azonban a legtöbb
esetben egyet jelentett a létbizonytalansággal,
a nyomorgással. A legrosszabbul talán azok

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az Aszód Városért Alapítvány 2018. évi beszámolója.

Alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Számlaszám: OTP Bank 11742166-20005849
A kuratórium elnöke: Pála Sándorné
Nyitó adatok
Nyitó pénzkészlet:
Előírt tartozás (pályázat)
Tárgyév bevételei
NAV 2018. évi SZJA 1 %-a:
Célszerinti támogatás:
Kamatelszámolás:
Kiadások
NAV 2018. évi SZJA 1 %-ra pályázatok:
Működési kiadás:
Célszerinti juttatás:
Bank ktg.
Tárgyi eszköz beszerzés, értékcsökkenés
Záró pénzkészlet
Előírt tartozás (pályázat)

1 473 004 Ft
1 463 139 Ft
9 865 Ft
8 685 895 Ft
118 377 Ft
8 567 516 Ft
2 Ft
6 400 378 Ft
355 015 Ft
84 055 Ft
5 884 486 Ft
76 822 Ft
201 360 Ft
3 417 413 Ft
108 698 Ft

Az alapítvány tisztségviselőinek bért és egyéb költségtérítést nem fizetett ki.
A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egészében
az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordította.

jártak, aki pályaudvarokon, elhagyatott vasúti
kocsikban vagy az alkalmilag telepített barakkvárosokban várták sorsuk jobbra fordulását.
Voltak, akik abban bíztak, ha szülőföldjükön
normalizálódik a helyzet, visszaköltözhetnek.
A szónok a beszéde végén kiemelte: büszkék
lehetünk arra, hogy a szülőföldjükön maradtak
közel 100 év elteltével is megmaradtak magyarnak, és őrzik nyelvünket, kultúránkat. Ez pedig
lehetővé teszi azt, hogy nemzetünk a meghúzott határokon túlnyúlva ismét egységes legyen.
A beszédet követően a jelenlévők mécseseket
elhelyezve tisztelegtek mindazok emléke előtt,
akik az elmúlt 99 év során tetteikkel nemzetünk
fennmaradását szolgálták.
R.Z.

ÉVADZÁRÓ KONCERTET
TARTOTT A STELLARIA MEDIA
NŐI KAR
Június 1-jén az evangélikus gimnázim dísztermében tartotta évadzáró
koncertjét az immáron hatesztendős
Stellaria Media Női Kar. A műsor előtt
Kovács Ferencné Erzsike számolt be
az elmúlt egy esztendőnek az énekkart érintő történéseiről. Ebből kitűnt,
a kórust egyre több és egyre nívósabb
helyekre hívják szerepelni.

Ezt követően a közönség a kórus széles repertorájának köszönhetően igazi zenei csemegéket hallhatott az egyházi énekektől
kezdve egészen egy popdal feldolgozásig.
A műfajváltáskor pedig Erzsike összekötő
szövegeinek és az általa tolmácsolt verseknek tapsolhatott a hallgatóság. A koncert
végén elhangzott egy fontos mondat, miszerint az ember akkor tud boldog lenni, ha
úgy érzi, tartozik valahová, ha tudja, hogy
értéket képvisel, és azt át is tudja adni embertársainak. A közönség joggal érezhette
úgy ezen az estén, hogy a Stellaria Media
Női Kar – beleértve Énok-Nagy Levente karnagyot – egy boldog közösséget alkot.
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Tanévzárók

RENGETEG TEHETSÉGES
GYEREKÜNK VAN
Bár már javában tombol a nyár, és a gyerekek jelentős része táborozik vagy a szüleivel nyaral valahol, érdemes visszaidézni a tanév utolsó mozzanatainak a tanév
záróknak a pillanatait. Ezek ugyanis azt mutatták, hogy a közoktatás problémái,
nehézségei ellenére sok szép eredmény született.

Lapunk két tanévzáró helyszínén járt. A Csengey iskola ünnepségére ezúttal a főépület udvarán június 18-én 18 órakor került sor. A vakációra a 4. osztályosok hangolták a jelenlévőket,
majd Skuczi Erika igazgató egy dán iró szavaival
erősítette a hangulatot: Iskola nélkül vakáció
sem lenne. A tanintézmény vezetője méltatta az év során elért eredményeket. A 449 diák
tanulmányi átlaga 4,1 lett. Köztudott, hogy a
tanév során többfordulós verseny zajlik a tankerület iskolái között, és az azokon elért eredmények alakítják ki a végső sorrendet. Az idei
megmérettetésen a Csengey iskola a második
helyet szerezte meg, ami előrelépés a tavalyi
negyedik helyhez képest. A fordulókat tekintve
a fiúk körében természetesen a foci volt a favorit. Molnár László tanítványai közül az első-második osztályosok az első, a harmadik-negyedik
osztályosok a második, az ötödik-hatodik osztályosok a hatodik, míg a hetedik-nyolcadik
osztályosok az első lett, és ez azt jelentette,
hogy összesítésben is elsők lettek. Az iskola ifjú
labdarúgó palántái eredményesen szerepeltek
a Bozsik programban is, ezért az MLSZ oklevelet
és érmeket adományozott nekik.
A tanévzáró további részében is a jutalmazásoké volt a főszerep, ugyanis a különféle

versenyeken eredményesen szereplőket, a legjobban tanulókat, a közösségi munkában aktívakat jutalmazta az iskola. Az eseményen részt
vett Sztán István polgármester is, aki évről-évre
könyveket ajánl fel a kiemelkedő teljesítmények elismeréseként, és tette ezt az idén is. Tőle
10 diák vehetett át ajándékot.
Koncz István önkormányzati képviselő néhány éve alapította az Aszódi Diák díjat a legjobban teljesítő helyi diákok támogatására. Az
iskola öt tanulója ebben a díjban részesült. Közülük ketten – Szabó Bence és Rajta Péter – az
Iskola Diákja címet is elnyerték, mivel a nyolc év
alatt végig kitűnő tanulók voltak.
Az iskolától 61 végzős tanuló a tanévzárót
megelőző héten búcsúzott. Közülük 20-an gimnáziumban, 25-en szakgimnáziumban, 16-an
pedig szakközépiskában tanulnak majd tovább.
Az este szép mozzanata volt a gyémánt diploma átadása, amit Tóth Gézáné, Sárika néni
vehetett át a város első emberétől. Sárika néni
1958-ban szerezte meg tanítói képesítését,
és szülőfalujában, Palotáson kezdett tanítani.
1967-ben a családjával Aszódra költözött, ő pedig a 2. számú (Rákóczi utcai ) Általános Iskola
pedagógusa lett. Itt tanított 30 évig. Az tanórák
mellett szakköröket vállalt, táborokat vezetett,

néptáncot tanított a gyermekeknek. Sokan
tőle tanulták meg a szakma csínyját-bínyját.
Nyugdíjazását követően is sokáig aktív maradt.
Hosszú éveken keresztül irányította a Városi
Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Csoportját. A
kis közösséggel rendre benevezett a Vass Lajos
népdaléneklési versenyekre, amelyeken aranyezüst és bronz minősítéseket szereztek.
Nemcsak a tanulók eredményeit ismerték el,
hanem ezúttal az iskola tanári kara több tagjának munkáját is. Ők oklevelet és egy -egy szál
virágot vehettek át Eich László tankerületi igazgató nevében Skuczi Erikától.
Bár az ünnepségnek még sok-sok megható
és örömteli pillanata volt, a legtöbb diák azt a
mondatot várta, amit Erika néni a végén mondott: a 2018/19-es tanévet bezárom.
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium ezúttal is szombati
napon, június 22-én 8 órakor tartotta tanévzáró ünnepségét, amely az iskola énekkarának
szolgálatát követően istentisztelettel kezdődött. Igét Lindákné János Zsuzsa hirdetett. A
lelkésznő arról beszélt, hogy létezik egy olyan
iskola, amelynek mindig nyitva van az ajtaja.
Ez Isten iskolája, amelybe valamennyien gyermekként lépünk be, és gyermekek is maradhatunk mindvégig: Isten gyermekei. Ebben az
iskolában a szeretetteljes életet tanulhatjuk
meg, a tanulás pedig az egész életünket végigkísérheti.
Veizer Valéria igazgató a tanév 185 napjának
fontosabb eseményeit elevenítette föl beszédében a sportversenyektől. Természetesen a
tanulmányokról esett a legtöbb szó. A legmagasabb átlagot az általános iskola alsós tagoza-
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tosai érték el. Itt az átlag 4,83 lett. A gimnázium
tanulóinak átlaga 4, 29.
Az igazgató arról is beszélt, hogy az iskola életében különösen fontos volt ez az esztendő, hiszen kereken negyedszázada indulhatott újra az
évszázados hagyománnyal bíró aszódi evangélikus oktatás. A jubileumi tanévben ezzel kapcsolatban számos programot rendeztek a diákoknak, emellett központi ünnepségre is sor került.
Hagyomány, hogy ilyenkor veheti át az iskola
legmagasabb kitüntetését, a Brouth János díjat
az a pedagógus, akit arra méltónak tart a tantestület. Idén ezt a kitüntetést Osgyáni Zoltán
vehette át. A diákok tapsa azt jelezte a pedagógusoknak, döntésükkel ők is egyetértenek. A
kitüntetett méltatását Hajdú Anna igazgatóhelyettes olvasta fel.
A tanévzáró itt is a jutalomkönyvek átadásával folytatódott, és itt döbbent rá az ember,
mennyi tehetséges gyermek jár iskoláinkba.
Sokan országos versenyeken értek el kiváló helyezéseket.
A gimnázium tanulói közül öt diák kapta meg
az Aszódi Diák kitüntetést annak alapítójától,
Koncz Istvántól. Száz ezer forint pénzjutalomban részesült Pethő Fanni 11. D osztályos tanuló, aki egy esztendő alatt több, mint nyolc
tizedet javított a tanulmányi átlagán. A jutalmat Keményné Koncz Ildikó nyugdíjas közgazdász ajánlotta fel, illetve adta át. Az iskola
gyümölcsprogram beszállítója, a Szatmári Ízek
Kft. Tóth Nimród 2. osztályos diáknak ajánlott
fel ajándékcsomagot. Az ifjú tornász a sportág
ígéretes tehetségének számít.
A kitüntetések, jutalomkönyvek átadása után
már csak egy hivatalos programja maradt az
eseménynek: a bizonyítványok kiosztása. Erre

azonban már az osztálytermekben került sor.
A diákoknak javában tart a szünet. A tanárok
július elsejétől mehettek szabadságra, addig a
tanév lezárásával, az érettségik lebonyolításával foglalkoztak. Az ő szünetük augusztus 22-ig

tart. Ekkortól már az új tanév előkészítésével
foglalatoskodnak.

ASZÓDON VERSENGTEK
AZ ORSZÁG
JAVÍTÓINTÉZETI
MUNKATÁRSAI
Június végén Aszódon tartották a
javítóintézetek hagyományos „Sztár
kerestetik” műsoros rendezvényét.

Az ezen elnyerhető vándorserlegért 4
intézmény versenyzői mérkőztek meg
egymással produkcióikkal, délután pedig
a gasztronómiai tudásukat mérték össze
egy jó hangulatú főzőversenyen. Az eseményen adta át Puskás Péter igazgató a
Szegedi Tudományegyetem által adományozott Díszoklevelet (Vasiplomát) Garami
László nyugdíjas pedagógusnak, az intézmény korábbi dolgozójának.
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Cím: Aszód, Kossuth Lajos u. 34.
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 8.00–17.00
kedd, csütörtök: 8.00–17.30
szombat: 8.00-12.00
LÁTÁSVIZSGÁLAT a hét minden napján, akár szombaton is.
Bejelentkezés: (+36) 28 402 121

Képek és szöveg:
Rácz Zoltán
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Határtalanul!

A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG TÁJAIN
Élményekben gazdag öt napos osztálykiránduláson vettünk részt 2019. május 31.
és június 4. között az Evangélikus Petőfi Gimnázium 7. a osztályával, a történelmi
Partiumban és Erdélyben a Határtalanul! program keretén belül. A program lényege, hogy a magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes
tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. Külön köszönet és tisztelet
Valcsák László osztályfőnök úrnak, hogy sikeresen pályázott a programra és köszönet illeti a szülőket, hogy ezt a pénzt még kiegészítették, hogy öt naposra lehetett kivitelezni az osztálykirándulást. Jó szívvel köszönjük Varga Lajos és Szilágyi
Zita tanároknak, hogy történelmi és földrajzi ismereteikkel bővítették a tanulók
ismereteit az utazás alatt. Élménybeszámolónkat utazásunk időbeli síkján haladva, a teljesség igénye nélkül a hazafelé megfogalmazott élmények alapján kísérlem
meg összefoglalni.

mézes hetek alatt. A Teleki kastélyt a magyar
állam támogatásával éppen felújítják. Azt is
megtudtuk, a koltóiak minden év szeptember
első hetében Petőfire emlékezve ünnepséget,
bált rendeznek. Aszódiként és Petőfi kapcsán
megfogalmazódott, hogy kár, hogy nincs egy
ilyen testvérvárosa is Aszódnak, hiszen Koltó
csak pár km-re fekszik Aszód román testvérvárosától, Tótmogyoróstól.
Koltón a magyarok többsége háztáji gazdálkodásból és földművelésből él. Megérkezésünkkor egy valódi tehéncsorda fogadott, és
a reggelinél a tojás, a zakuszka, sajtok, a falusi
turizmus finom ízvilágát tárták elénk.
Szatmárnémetiben (Satu Mare) örömmel
koszorúztuk meg Kölcsey Ferenc és II. Rákóczi Ferenc köztéri szobrait. A helyi magyar
idegenvezetőnk elmondta, hogy Kölcsey
szobra Trianon előtt a város főterén állt, ma
egy román ortodox püspök szobra kapott ott
helyet. A szobrok ma már csak a református
templom kertjében és területén kaptak engedélyt a felállításra. A gyerekek megrendülve
kezdték érzékelni, hogy a magyar történelem
színterei: a Rákóczi szabadságharc kapcsán
majtényi sík, fegyverletétel, szatmári békekötés színhelyei ma országhatáron kívűlre
esnek, ezt követően a gyerekek folytonos
kérdezésbe kezdtek.
Nagybánya (Baia Mare) történelmi belvárosának arculata, annak egy része a dualizmuskorban épült. Itt megtekintettük Teleki Házat,
Erzsébet házat, Római-Katolikus Templomot,
Szent István tornyot. Ez utóbbi a Krisztusban
való mély hit elköteleződésének tanúságtétele, mint egykori középkori templomegyüttes,
amelyet a XIV-XV. században kezdtek építeni a
magyarok, és a Hunyadiak fejezték be. Ma már
csak a templomtorony áll, csodálatos reneszánsz

Az első két nap Koltón volt a szállásunk és
onnan csillagtúraszerűen jártuk be Nagykároly,
Szatmárnémeti, Nagybánya és a Máramarosi
régió magyar vonatkozású történelmi nevezetességeit. Örömmel töltött el bennünket, hogy
Nagykárolyban még láttunk magyar nyelvű
utcanévtáblát, és szomorúan, hogy Nagybányán már nem. Megrendítő volt tapasztalni,
hogy mindegyik városban a többezres, olykor
többtízezres lélekszámú magyarság hogyan él
és miként védi magyar identitását az erőteljes
román asszimiláció forgatagában.
Koltó (Coltau), magyar falu, ma is magyarok
lakják a települést, ott töltötte mézesheteit
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia. A legenda szerint Petőfi barátja Teleki Sándor gróf kölcsön
adta a kastélyát a mézes hetekre Petőfinek, barátságuk jeléül. A festői táji környezetben láttuk
azt a fát, és asztalt, melynek lombjai alatt nagyra becsült költőnk 25 verset írt a boldogságos
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kőfaragású ablakaival, magyar feliratú kőtáblákkal. Az egykori templom alapja, amiben egykor
21 kápolna volt, ma román turistalátványosság.
A téren érzékelhető a megváltozott korhangulat. Az „újhonfoglalók” is felépítették a maguk
ortodox templomait, a magyar templomok közelében. Így vált Nagybánya vallásilag és nyelvileg is kulturálisan sokszínű várossá, betelepült
románsággal, eltűnt zsidó és német lakossággal
és fogyatkozó magyarsággal. A nagybányai művésztelep működik, de nem a régi hangulatában,
az Ásványtani Múzeum pedig igazi kincseket
őriz. Megtekintése után egy történelem szakos
tanár pragmatikusan megérti, mit jelent az a panelmondat: 1920 után Magyarország elveszítette nyersanyaglelőhelyeinek 2/3-t.
Máramaros csodálatos régió. Máramaros (Maramures) fatemplomai az Unesco világörökség
részét képezik. A gyerekeknek is nagyon tetszett
a tájra jellemző építészet, gyorsan felelevenítették a honismereti tantárgyból tanult fazsindelyes tetőfedésről tanult ismereteket. Máramaros
falvaiban igazi időutazáson vettünk részt. Ott a
falvakban a fiatal és idős asszonyok is még kendőt viselnek. A buszból kitekintve még láttunk
családi házná az udvaron történő halott felravatalozást. Jártunk Szaploncán a vidámtemetőben,
és eljutottunk a Tisza parti Máramarosszigetre,

Lővey Klára szülővárosába, ahol ma is egy aszódnyi lélekszámú, közel hatezer magyar él. Itt a
Tisza a határfolyó. Az egykor magyar vármegye
ma Ukrajna és Románia része.
A harmadik nap folytattuk utazásunkat Kolozsvár (Cluj Napoca) irányába. Boncidán megtekintettük „Erdély Versailles”- ként emlegetett
Bánffy kastélyt, amit most renoválnak. Továbbutazva megtekintettük Válaszúton a Kallós Zoltán
Múzeumot. Majd Kolozsvár történelmi központjának magyar nevezetességeit tekintettük meg:
Mátyás király szobra, Mátyás király szülőháza,
Szent Mihály templom, Farkas utcai Református
Templom és református Kollégium, Babes-Bolyai
Egyetem. A Házsongárdi temetőben megkoszorúztuk az aszódi bárónő Jósika Miklósné sz.Podmaniczky Júlia írónő és férje báró Jósika Miklós
író sírját, valamint tisztelegtünk Kallós Zoltán
sírhantja felett is. A negyedik napon eljutottunk
Torockóra és felkerestük a Böjte Csaba által alapított gyermekvédelmi intézményt, ahová a diákok kedves ruha és ajándékadományokat hoztak
a rászoruló gyermekeknek.
Kellemes élményt nyújtott a Kolozsvár agglomerációjában elhelyezkedő Magyarlónán
(Luna de Sus) eltöltött két éjszakás falusi turizmus. Magyarlóna szintén tiszta magyar lakosú
falu, ahol főleg turizmusból, magyarok vendég-
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látásából élnek az ott élő emberek. Az ötödik
napon hazafelé tartva megtekintettük a Körösfő-i és Bánffyhunyad-i Református Templomokat. A Király-hágón átkelve búcsút intettünk a
történelmi Erdélynek és hazafelé megtekintettük Nagyváradot (Oradea), Szent László király
városának történelmi nevezetességeit: Római –
Katolikus Székesegyház; Kanonok sor, Szigligeti
Színház, Sas palota.
Június 4-én a nemzeti összetartozás napján
a 7.a. osztály tehát nem az iskolában, hanem
határon túl, de határtalanul felszabadultan
emlékezett és élt meg különös történelmi pillanatokat. Méltóságteljesen koszorúzták meg
a gyerekek Vasvári Pál emlékművét Körősfőn.
Azt hiszem, hogy a gyerekek mindig képesek
nagyon őszintén megfogalmazni érzéseiket,
gondolataikat, így tették ezt az utazás végén
is. Úgy fogalmaztak: „tanárnő végig az volt az
érzésünk, hogy nem is külföldön vagyunk, hanem olyan mintha otthon lennénk.” Válaszul
csak annyit mondhattam: „szívetekkel láttok,
ezt jelenti a nemzeti összetartozás.”
Szilágyi Zita Mária
Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium,
Ált. Iskola és Kollégium
történelem tanára

A Galga-COOP Zrt. a következő
munkakörökbe keres jelentkezőket:

Galga
Zrt

BOLTI ELADÓ
ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ
Aszódon, a város főterétől 700 méterre,
a Szőlő utcában ápolt környezetben, kifejezetten csendes, kulturált szomszédok
mellett, szép kilátással a Galga-völgyére
2 darab, egymás mellett lévő, déli fekvésű, 700 és 1000 négyzetméteres építési
telek csak egyben 5,8 millió Ft/db áron
eladó. Bizonyos feltételek mellett milliós
(akár több milliós) árengedmény lehetséges. A terület részben közműves és bekerített. Hrsz: 502/7 és 502/8.
További információk a nap bármely
szakában telefonon:
(+36) 70 387 4686
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SZAKTERÜLET MEGNEVEZÉSE:
Élelmiszer kiskereskedelem
FŐBB FELADATOK:
Eladó-pénztárosi feladatok ellátása, árufeltöltés, pakolás
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk
• További feladatok a munkaköri leírás szerint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
610. sz. COOP Szupermarket / Aszód, Kondoros tér 2.
624. sz. COOP Szupermarket / Iklad, Ráday tér 4.
801. sz. COOP Szupermarket / Kartal, Petőfi u. 2.

KARBANTARTÓ
A működési területen lévő élelmiszerboltok és egyéb építmények karbantartására. „B” kategóriás
jogosítvány szükséges.
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajz megküldésével a
titkarsag@galgacoop.hu, galgacoop@t-online.hu e-mail címekre,
telefonon (06-28-466-003) vagy személyesen a
boltban, illetve a Galga-COOP Zrt. központjában.
(2194 Tura, Rákóczi út 25.)
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Portré

Beszélgetés a város legfiatalabb osztályvezetőjével

„NEMCSAK TAPASZTALATOT
GYŰJTÖTTEM, HANEM ÉLETEM PÁRJÁT
IS ITT ISMERTEM MEG”
Szászi Tamás személyében a legfiatalabb kinevezett osztályvezetője van városunknak. A mindössze 32 éves fiatalember 2018. október elsejétől irányítja a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztályt. A BME Építőmérnöki Karán végzett, ahol
többek között út-és vasút, valamint köműépítést és településüzemeltetést tanult. A
feladatkörét tekintve a vágya az, hogy Aszód egy élhető, tiszta és szép város legyen.

Sajnos a létszámunk nem elég nagy, mindössze 10 fő van fizikai státuszban –. köztük
kettő intézményi takarító –, mellettük pedig
11 fő közhasznú munkásként dolgozik. Emiatt
sokszor külső segítséget kell igénybe venni
bizonyos – főként idényjellegű – feladatok
elvégzéséhez, mint például nyáron a fűnyírás
vagy télen a síkosságmentesítés. Azt is látni
kell, hogy az üzemeltetési feladatok hiábavalóak lennének lakossági együttműködés
nélkül. Az élhetőbb közeghez az is szükséges,
hogy az itt élők a saját portáját és a környe-

– Tamás, milyen gyökerekkel bírsz itt a Galga mentén?
– Az édesapám kartali, az édesanyám budaörsi. Apukámat akkor hívták be katonának,
amikor én megszülettem, édesanyám pedig
arra a másfél évre visszaköltözött velem a szüleihez. A leszerelést követően jöttünk vissza
Kartalra, azóta itt élek. Természetesen rengeteg élmény köt Aszódhoz is, sokszor voltunk itt
a barátaimmal. Ma már mosolygok az egymás
közti rivalizáláson, a kartaliak jobbak akartak
lenni az aszódiaknál és fordítva. Középfokú
végzettséget viszont nem Aszódon, hanem
Gödöllőn, a Török Ignác Gimnáziumban szereztem, mivel ott volt matematika szak, engem
pedig vonzottak a számok és a gondolkodtató,
logikai feladatok.
– A BME Építőmérnöki Karán tanultál tovább. Miért erre esett a választásod?
– Bevallom, kacérkodtam a pedagóguspályával is, ugyanis a szüleim is azok, meg a
nagynéném is. De végül úgy éreztem, mégsem az az én hivatásom. Az viszont csábított,
hogy valami új dolgot tervezzek meg és hozzak létre. Ezért döntöttem az említett egyetem és kar mellett.
– Hol szereztél gyakorlatot?
– Az egyetemi évek során a FŐMTERV ZRT-nél
voltam tervezői gyakorlaton, a technikusi gyakorlat alatt a Normálnyomtáv Kft-nél a 4-es,
6-os villamos pályarekonstrukciós munkáiban
segédkeztem, illetve részt vettem a 4-es metró Kelenföldi járműtelepének építésében is.
Látható, hogy ezek közlekedéssel kapcsolatos
feladatok voltak, ugyanis közlekedési létesítmények szakon diplomáztam.
– Nem maradtál Pesten, pedig az említett szakkal valószínűleg sok lehetőséged lett volna.
– Pályakezdőként nem könnyű elhelyezkedni,
mindenhol azt kérdezték, mennyi tapasztalatom van. Több helyre is behívtak a beadott
anyagom láttán, ám végül nem jöttek össze
ezek az álláslehetőségek. Ebben az időben
hirdetett az aszódi Polgármesteri Hivatal mű-

szaki ügyintézői állást építőmérnöki végzettséggel. Rábukkantam erre, jelentkeztem és
fölvettek, így 2012. szeptemberében a műszaki iroda munkatársa lettem. Az azóta eltelt hat
év alatt volt lehetőségem gyakorlati tapasztalatot gyűjteni, illetve továbbképzéseken is
részt veni. Ráadásul itt ismertem meg életem
párját is, aki nálunk töltötte három hónapos
egyetemi gyakorlatát. Egy évvel ezelőtt házasodtunk össze.
– Nem bántad meg, hogy a korábbi elképzeléseiddel ellentétben most nem valami új
megtervezésével, hanem településüzemeltetéssel foglalkozol?
– Az építőmérnök sosem öncélúan épít valamit, hanem azért, hogy az az új létesítmény a
társadalom hasznára váljon. Azt gondolom,
hogy ezt közvetett módon talán a jelenlegi
munkakörömben is el tudom érni. Itt is létre
lehet hozni olyan dolgokat, amivel a város élhetőbbé válik. Most épültek például új utak.
Számomra ezeknek a koordinálása, a kivitelezésben való részvétel testhezálló feladatok
voltak. De ugyanúgy új értéket teremtettünk
például a Szivárvány Óvoda, a Kistérségi Gondozási Központ felújításával. Szerencsére Aszód
folyamatosan fejlődik, ami együtt jár a feladatok növekedésével is.

zetét rendben tartsák, és ez többségében
így történik. A legbosszantóbb az, amikor a
lakossági összefogás eredményeit néhányan
pillanatok alatt lerombolják, például azzal,
hogy egy-egy szépen rendbehozott területre
egyszercsak szeméthalmokat hordanak. Ilyenkor mindig arra gondolok, először az emberek
fejében muszáj rendet tenni.
– Milyen fejlesztések várhatók Aszódon az
elkövetkezendőben?
– Erről a kérdésről a mindenkori képviselő-testület határoz. A jelenlegi testület évekkel ezelőtt elfogadott egy Településfejlesztési
Koncepciót és Gazdasági Programot. Nekünk
ezek alapján kell dolgoznunk. A feljesztés sorrendjében nyilván az is szerepet játszik, hogy
mire, mikor írnak ki pályázatot. Jómagam azért
drukkolok, hogy a város Déli-területének csapadékvíz-elvezetésére benyújtott pályázata
illetve a Közösségi Ház terve kapjon központi
támogatást. Míg előbbi egy régóta fennálló
problémára nyújtana megoldást, a Közösségi
Ház nagyot lendítene a város kulturális életén,
nekem pedig mindkét projekt érdekes és izgalmas feladatot jelentene.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán
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KONCERTTEL ZÁRTÁK A TANÉVET
A PAMI NÖVENDÉKEI
Június 15-én este az evangélikus gimnázium aulájában a hagyományoknak megfelelően koncerttel zárták a 2018-2019-es tanévet a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A szülőket, hozzátartozókat és az érdeklődőket dr. Magyari
Zita igazgató köszöntötte, aki úgy fogalmazott, az este jó alkalom arra, hogy diákjaik megmutassák, honnan hová jutottak. Túlzás nélkül állítható, nagy utat tettek
meg a fejlődésben, nagyszerű produkciókat láthattunk, hallhattunk.

Arról is megbizonyosodhattunk, mennyire széles a palettája a művészeti iskolának, hiszen a
klasszikus zene egyes tanszakain túl néptáncot
és népzenét tanulhatnak a gyerekek – ők is fel-

léptek az este folyamán –, emellett a képzőművészet iránt érdeklődő tanulókat is szeretettel
várják. Utóbbiak évközben született alkotásait
az aula egy szegletében láthatta a közönség.
Idén egyébként rekord született: 82-en tettek
alapvizsgát.
Az este egy kicsit a búcsúról is szólt, mivel
több növendék befejezte a zenei tanulmányait, illetve másutt folytatja azt. Ám ha azt ves�szük, hogy később őket rendre látjuk az iskola
szimfónikus zenekarában játszani, nincs okunk
szomorkodni. Egyébként is az örömnek jutott
a nagyobb szerep, már csak amiatt is, hogy nagyon sokan itt kapták meg oklevelüket és egy
kis ajándékot az esztendő során nyújtott telje-

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Tisztelt Szülők!
Aszód Város Önkormányzata iskolakezdési támogatással is segíti a gyermeket
nevelő családokat.

Aszód város képviselő testületének 10/2015
(II.20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról.
15. § (1) Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,
azok az alapfokú oktatásban részt vevő gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel
járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni.
(2) Átruházott hatáskörben a Polgármester
iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes
képviselő kérelme alapján:
a) ha a gyermek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg
aa) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft/fő),
vagy
ab) a gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %-át (71.250
Ft/fő), vagy
b) a három- vagy többgyermekes, vagy

2019. június-július

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
általános iskolás Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón tartózkodó tanulói részére.
(3) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá
a tanulói jogviszony igazolását.
(5) A támogatás összege tanulónként egységesen utalványban nyújtott 15.000,- Ft.
A kérelem nyomtatványok letölthetők az
aszod.hu oldalról, vagy beszerezhetők, leadhatók a Hatósági és Titkársági Osztályon.
Éljenek a lehetőséggel!
Az utalványok átadásának ideje:
július 15., július 30., augusztus 30.
Sztán István
polgármester

sítményükért. Öt diák a Koncz István képviselő
által indított Aszódi Diák díjat vehette át személyesen az alapítótól.
A műsor végén a közönség is kapott egy kis
feladatot, ugyanis a szimfónikus zenekar előadásában megszólaltatott Kodály: A jó lovas
katonának című művénél – kiegészítve a magánének tanszak növendékeit – a refrént énekelhették. A koncertet ismert dallamok zárták,
hiszen kinek ne volnának ismerősök a Walt Disney rajzfilmek melódiái, és persze az elmaradhatatlan Podmaniczky induló.
Képek és szöveg:
Rácz Zoltán
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Egészségügy

Szentendre, Törökbálint és Üllő került a döntőbe!

PEST MEGYEI HARCOSOK
BIZONYÍTOTTAK!
Szentendre, Törökbálint és Üllő versenyzői lettek Pest megye legjobb elsősegélynyújtói, ők szállnak versenybe a 48. Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjén.

A Magyar Vöröskereszt idén 48. alkalommal
szervezi felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyét. A területi fordulókat
követően a megyei izgalmas, véres versenyre
2019. június 1-én, Tárnokon került sor a Tárnoki
Közösségi Színtér (Henrich Antal Ház) épületében és a környező utcákon, zöld övezetben.
Nyolc, aktuális problémákkal, élethű szimulációval megfűszerezett állomáson, összesen 10
versenyző harcos csapat és egy vendégcsapat
tagjainak kellett teljesíteni gyermek, ifjúsági és
felnőtt kategóriában.
Összesen 470 pontos szakmai kárhelyek és
elsősegély teszt, valamint 2 különdíjas állomás
várta a verseny során „Harcos”-ként emlegetett
elsősegélynyújtókat. Könnyebb és nehezebb
esetekkel is meg kellett birkózniuk, aktuális
problémára, megtörtént esetekre alapozva, a
prevenció jegyében.
A három kategória legeredményesebb csapata jutott be az országos döntőbe, melyet idén
2019. szeptember 14-én, Zalaegerszegen rendeznek.

Felnőtt kategória:

FÖRSZTÉD (Üllő)
A helyezettek díjai mellett a Generali a Biztonságért Alapítvány – „A Jövő Elsősegélynyújtóiért – különdíjat” is átadták, melyet a
gyermek kategória nyertese, a szentendrei
STABIL OLDAL csapat vehetett át a 3. állomás
kárhelyén a legkiválóbb csecsemő újraélesztést bemutatva.

További különdíjjal háláltuk meg azt a csapatot, akiknek tagjai a legtöbbet tudták a Vöröskeresztről, illetve a Pest megyei Szervezet munkájáról: az állomáson az ifjúsági kategóriában is
legjobban tündöklő Five Fighters csapat volt a
legeredményesebb
A verseny során kiemelkedő együttműködő
partnerünk volt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság, amely
külön interaktív gyakorlati és elméleti állomással várta a versenyző csapatokat. Különdíjukat
az üllői Vércseppecskék vehették át, mint a verseny legjobban „közlekedő” csapata.

Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete

EREDMÉNYEK
Gyermek kategória:

1. helyezett: STABIL OLDAL (Templomdombi
Általános Iskola, Szentendre)
2. helyezett: Vénások(k) (Váci Árpád Fejedelem
Általános Iskola)
3. helyezett: FIVE SOS (Bálint Márton Általános
Iskola és Középiskola, Törökbálint)
4. helyezett: Nyáry Gyerekek (Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Nyáregyháza
5. helyezett: Vércseppecskék (Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola)
6. helyezett: Segítőkezek (Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola)
Vendégcsapatként harcolt: Medkit (Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola)
Ifjúsági kategória:

1. helyezett: FIVE FIGHTERS (Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint)
2. helyezett: Selye (VSZC Selye János Egészségügyi Szakgimnázium, Vác)
3. helyezett: Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium

2019. június-július

Mozaik

HARMADSZOR IS
TÉRZENE ÉS NÉPTÁNC
FESZTIVÁL
Május 18-án immáron harmadik alkalommal rendezték meg városunk főterén a Galgamenti Térzene és Néptánc
Fesztivált. A szép idő és a sok kitűnő
produkció sokakat kicsalt a térre.

Az eseményt Dr. Magyari Zita megnyitója
után Vécsey László országgyűlési képviselő
és Sztán istván polgármester méltatta, majd
kezdődhetett a színes varázs. A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola fúvósai, ütős
zenészei, népzenészei és táncosai mellett
gödöllői, péceli, dunakeszi és kartali diákok
is megmutathatták tudásukat.
R. Z.

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

KISS BENCE KIJUTOTT
A STREET WORKOUT VILÁGBAJNOKSÁGRA
Szép sikert ért el Kiss Bence street workout-ban. A HBH és a HSWA által rendezett
vb selejtezőn kategóriájában az első helyet érte el. Mindez azt jelenti, hogy kijutott
a Street Workout Freestyle Világbajnokságra, amelyre 2019. július 27-én Moszkvában kerül sor.

Ezzel Bence nagy álma teljesül. A versenyző –
aki Hangrád Viviennel képviseli majd hazánkat
– a versenyt követően így nyilatkozott:
,,Eszméletlenül jól éreztem magam az eseményen. A hangulat és az egész közösség egyszerűen egy olyan mentális állapotba visz át hogy az
leírhatatlan, ezt át kell élni.”
Forrás:
A versenyző facebook oldala

JUBILEUMI MÉRKŐZÉS A JAVÍTÓBAN
Az EMMI Aszódi Javítóintézete az idei esztendőben ünnepeli fennállásának 135.
évfordulóját. Az első igazán kellemes, esőmentes napon, június 3-án ebből az alkalomból ismét ellátogatott hozzánk a Magyar Színészválogatott csapata, hogy
növendékeinkkel és kollegáinkkal barátságos körmérkőzésben mutassa meg kiki futballtudását, a sportág iránti elkötelezett szeretetét.

Nemcsák Károly, a József Attila színház igazgatója, a rendezvény fővédnöke hosszú évek
óta. Nemcsak a sport szeretetét adja át csapatával neveltjeinknek, hanem támogatásával színházi élményhez is segíti az itt lakó növendékeket, így segítve szellemük, jellemük
fejlődését.
Az idei mérkőzések a vendégcsapat győzelmével zárultak, mi pedig, akik itt élünk,
dolgozunk a falak közt, szintén győztesnek
érezzük magunkat, hiszen egy remek sport-

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Július

Rendőrjárőr:

13-14.: Dr. Németh Mihály
20-21.: Dr. Szőke Zsolt
27-28.: Dr. Fodor Sándor

30 275 4718
20 956 6529
20 446 0938

Augusztus

3-4.: Dr. Tóth Béla
10-11.: Dr. Márton János
17-18.: Dr. Németh Mihály
19-20.: Dr. Fodor Sándor
24-25.: Dr. Márton János
31-1.: Dr. Dobos László
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30 449 6319
30 400 9819
30 275 4718
20 446 0938
30 400 9819
20 925 3824

ASZÓDI TÜKÖR

(+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

szellemben zajló, szép délelőttöt töltöttünk
együtt.
Juhász Edit

APRÓHIRDETÉS
☐☐ Családi ház eladó Aszódon a Podmaniczky utcában! Telefon: 06 70 292 4272
☐☐ 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. Telefon: 20 824 4687

KÖVETKEZŐ LAPSZÁM
Lapzárta: VIII. 13. | Megjelenés: VIII. 27.
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Sport

Labdarúgás

MÁR MOST KÉSZÜLNEK
A „MENNYEI MEGYEIRE”
Amíg a játékosok jól megérdemelt pihenésüket töltik, az Aszód FC elnöksége már a
következő szezont készíti elő. Kovács Tamás, az Aszód FC elnöke szerint mindennek és mindenkinek együtt kell lennie ahhoz, hogy kiharcolják a bennmaradást a
megyei II. osztályban. Az előző és a következő szezonról kérdeztük őt.

Ritka meggyőző fölénnyel nyerte az Aszód FC
a bajnokságot. Minek tulajdonítod ezt a szép
sikert?
Több, mint tíz éve tevékenykedek az Aszódi
Futball Clubban, így már van tapasztalatom, mi
kell a sikerhez. Több feltételnek kell egyidejűleg rendelkezésre állni, hogy a felnőtt csapat jó
szerepeljen a bajnokságban.
A legfontosabb, hogy kell egy fiatal, ambiciózus, sikerre éhes csapat. Kell egy olyan edző, aki
tudja motiválni a társaságot, aki akkor is kihajtja a
jó eredményt belőlük, amikor gyengébben megy
a játék. Kell, hogy edzésre járjanak a játékosok,
mert edzés nélkül még ezen a szinten sem lehetünk eredményesek. Nálunk a heti két edzésen
mindig megfelelő létszámmal lehetett dolgozni.
Kell egy jó vezetőség, akik mindenben támogatják egymást, így az erők összeadódnak, nem
egymást gyengítik. Kell támogatás a városvezetés, polgármester részéről, hiszen számtalan napi
problémát kell megoldanunk, sokszor azonnal.
Kell a helyi vállalkozók segítsége, támogatása,
hiszen a megfelelő anyagi hátteret még a megyei III. osztályban is biztosítani kellett. Szóval
ezek a pozitív tényezők összessége kellett a
bajnoki cím elnyeréséhez. Ezúton is szeretném
megköszönni mindenkinek a segítségét, így
lett ez mindannyiunk közös eredménye, sikere!
Mikor érezted azt, hogy ezt a bajnoki címet
már nem lehet elvenni a csapattól?
Az őszi etap zárásánál, miután mindenkivel
meccseltünk már egyet, lehetett érezni, hogy
magasan a legjobb minőségű csapata Aszódnak
van a csoportban. Mivel a keretet együtt tudtuk
tartani a téli szünetben, sőt erősíteni is tudtunk,
a tavaszi kezdést már optimistán vártuk.
Nemcsak csapatsiker van, hanem egyéni is: Hegedűs gólkirály lett. Sikerül-e megtartani őt?
Megmarad-e a keret a következő bajnokságra?
A bajnokság végén, az utolsó levezető edzésen
Oláh Róbert elnökségi taggal közösen minden
játékosunkkal külön-külön leültünk beszélni. Értékeltük a múltat, és beszéltünk a jövőről. Két-három játékos kivételével mindenki úgy nyilatkozott, hogy maradni akar a következő szezonban
és szeretné kipróbálni magát magasabb osztályban. Természetesen az átigazolási szezon még
előttünk van, úgyhogy ez még elég képlékeny le-

het. Öröm volt, hogy a bajnoki cím mellett a gólkirályi címet is aszódi játékos, Hegedűs Norbert
szerezte meg. Norbi nagy értéke csapatunknak,
szeretnénk megtartani, és úgy érzem ő is szívesen
maradna. Remélem, nincs olyan áthidalhatatlan
probléma, ami miatt el kellene őt engednünk.
Tervez-e erősítést a csapat a megyei II. osztályra?
Igen, szeretnénk erősíteni, hiszen a magasabb
osztályban sokkal magasabb elvárásnak kell megfelelni. Ami a III. osztályban a bajnoki címhez kellett, az a megye II. osztályban a bentmaradáshoz
sem biztosan elegendő. Nem szeretnénk a feljutás
után azonnal kiesni, ezért most ennek a célnak
rendelünk alá mindent. Jobb csapatok, nagyobb
távolságok várnak ránk, ez nyilván anyagilag is
megterheli a klubot. Szóval van munkánk bőven,
nem pihenünk, még a nyári szünet ideje alatt is folyamatosan dolgozik a vezetőség, hogy a bajnoki
rajtra minden és mindenki együtt legyen.
Tud-e fölkerülni a keretbe ifi korú játékos?
Az U19-es bajnoki zárás után kértem Hegedűs
Csaba U19 edzőt, hogy válasszon ki 5-6 olyan
utánpótlás korú labdarúgót, aki véleménye szerint már érett a felnőtt bajnokságban történő
bemutatkozásra. Leültem beszélgetni velük,
és kértem őket, hogy a felnőtt keret első nyári
edzésén jelentkezzenek a Baranyai Pál edzőnél.
Bátorítom őket és minden segítséget megadunk nekik, hogy belevágjanak a felnőtt labdarúgó életbe. Remélem, érzik a bizalmat, és a
kezdéskor itt lesznek a felnőtt kerettel.
Tud-e erősödni anyagilag a csapat? Több
utazás, nagyobb költségek....
Ez a legszűkebb keresztmetszet és tulajdonképpen még amatőr szinten is ez határozza meg egy
csapat bajnoki osztályát, szereplését. Szükségünk lenne további szponzori segítségre, sajnos
nagyon kevesen vannak, akik áldoznak a helyi
labdarúgásra. Elvárások, igények vannak bőven,
de amikor zsebbe kellene nyúlni, akkor a többségnek hirtelen más, fontosabb dolga akad.
Reménykedem, hogy másoknak is fontos egy
jó amatőr futballcsapat megléte. Rengeteg jó
labdarúgó mérkőzést lehet a sportcsatornákon látni, de állítom, hangulatában az élő, helyi
meccsek a legjobbak. Itt minden a szemünk
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előtt zajlik, itt a mérkőzés után a legfontosabb
dolgokat közvetlen megbeszélhetik a játékosokkal, itt van lehetőség összejönni a barátokkal, itt lehet örülni és lehet bosszankodni, lehet
szotyizni és lehet kiabálni. A megyei meccseknek van egy olyan varázsa, amit csak az érezhet
meg, aki eljön a mérkőzéseinkre. Nem véletlenül hívják sokan „mennyei megyeinek”.
Hosszabbít-e az edző?
Fel sem merült, hogy Baranyai Pál edző távozna.
Örülök, hogy egy olyan felnőtt edzőnk van, akire a
háta mögött 100 futsal válogatottsággal felnéznek
játékosaink, akinek tekintélye és szakmai tudása is
kellett a bajnoki címhez. Nem érezte rangon alulinak, és vállalta a III. osztályú szereplést is, nem csak
a pálya szélén, hanem időnként játékosként is segítette csapatunkat. Bízunk benne és számítunk rá!
Mi lesz a bajnoki rajt előtt a menetrend? Kikkel terveztek edzőmérkőzéseket?
A következő ellenfelekkel sikerült megállapodni
a felkészülési mérkőzéseket illetően. Július 20-án
10 órakor Aszódon Gödöllői SK-val (megye I.),
július 27-én Gyömrőn 10 órakor az UFC Gyömrővel (megye II.) , július 31-én Maglódon a Maglód
TC-vel (megye I.) játszunk. Augusztus 3-án Budapesten a BVSC (BLSZ I.) ellen lépünk pályára 10
órakor, majd augusztus 10-én Aszódon a Tápiószelével (megye II.) mérkőzünk meg.
Erős ellenfelek ellen készülünk, hiszen erős
bajnokság vár ránk. Reménykedünk, hogy helyt
tudunk állni, amihez a vezetőség igyekszik minden feltételt megteremteni. Azonban szurkolónk támogatása nélkül nem sokra megyünk,
ezért továbbra is arra biztatok mindenkit, jöjjenek el a mérkőzéseinkre, és ha mással nem, a
jegy megvásárlásával segítsék egyesületünket
és biztassák csapatunkat!
Rácz Zoltán
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