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Ingyenes kiadvány

Aszódon minden eddiginél többen járultak az urnák elé

A polgármester választás végeredménye:

ÚJ POLGÁRMESTERE VAN
VÁROSUNKNAK

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
(független)

Sztán István
(független)

Október 13-án Aszódon minden eddiginél többen, 2562-en éltek szavazati jogukkal.
A végeredmény nem kis meglepetést okozott, hiszen dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
174 szavazattal megelőzte Sztán István korábbi polgármestert. A képviselő-testület
összetétele is megváltozott, az eredmények alapján Aszód új első embere többségi
támogatással végezheti munkáját.

Végvári Tamás
(DK-Jobbik Magyarországért
Mozgalom-LMP-MSZP-Párbeszéd
Magyarországért)

Csányi Géza László
(Galga Moped Klub)

 

Már az első néhány óra részvételi aránya jelezte, valószínűleg 50 % feletti lesz a részvételi
arány. Aszód átlaga ráadásul végig az országos átlag felett mozgott. Ez a számadat végül 53,53% lett. A 2652 lepecsételt és kiadott
szavazati lap közül 2651 került be az urnákba,
egyet valaki elvitt magával. 32 szavazati lap érvénytelen volt. Az érvényes voksok száma így

184
szavazat



)



2019. október

7, 03

!

Szabó Lőrinc:

Egy egész év és nyoma sincsen –
az idő egyre rövidebb;
lehúnytam a szemem:
reggel volt, kinyitom újra: este lett.
Kezdet s vég egybefut… Óh,
hogy zuhan az élet! hogy zuhan!
Egy perc, és minden összecsap,
és még egy
s mindennek vége van.

255
szavazat



"

Este van és ősz… És megállok:
oly hihetetlen ez az ősz!
A régit még szinte elérem,
oly közel van,
oly ismerős. Mint a ma reggel,
oly közel van a régi ősz, a tavalyi…
Egy év telt el reggeltől estig
és alig történt valami.
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Dr. Pénzes Tiborc
Szabolcs

Sztán
István

Végvári
Tamás

Csányi Géza
László

AZ ASZÓDI POLGÁRMESTER -VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYE

2619 volt. 19 órakor rendben megkezdődött a
szavazatszámlálás.
Mintegy este fél kilenc magasságában már
tudni lehetett, hogy váltás lesz a város élén.
A hat választókörből ugyanis ötben dr. Pénzes
Tiborc Szabolcs győzött. Az önkormányzati
képviselőkre leadott szavazatok összesítésére
jóval többet kellett várni. Hajnali négy óra körül lehetett tudni, hogy itt is akad meglepetés.
A régi tagok közül nem került be Rigó Éva – így
a második olyan ciklus következik, amelyben
a gyengébbik nem nem képviseltetheti magát
– és Kerényi Normann, Rizsák Norbert pedig
nem mérettetette meg magát újra. Ismét tagja
a képviselő-testületnek Odler Zsolt, ketten pedig még nem voltak városatyák: Botka Csaba és
Molnár Sándor.

Az új képviselő-testület összetétele:

•
•
•
•
•
•
•
•

Asztalos Tamás (független)
Botka Csaba (független)
Buzás János (független)
Koncz István János (független)
Kovács Tamás (független)
Odler Zsolt (független)
Molnár Sándor (független)
Urbán László Zoltán FIDESZ-KDNP
Lapunk ezúton is jó munkát kíván
a döntéshozóknak!
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

111/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat
beszámoló az Aszódi Polgármesteri
Hivatal 2018. évi munkájáról

1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő ﬁatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében regisztrál
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntést az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által üzemeltetett internet címen
(www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx)
elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.
4. Felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező csatlakozási nyilatkozat aláírására.
5. A képviselő-testület kiírja a 2020. évre az „A”
és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot, azt meghirdeti a helyben szokásos módon.
6. Az önkormányzat által nyújtott támogatás
összegét hallgatónként 4000.-Ft./hó összegben határozza meg az e célra 2020. évi költségvetésében biztosított pénzügyi keret erejéig.
A Képviselő-testület oktatási, művelődési
sport, ifjúsági feladatokat ellátó bizottsága bírálja el a beérkezett pályázatokat a pályázati
kiírásban megjelölt szempontok és az e célra
megalkotott és hatályos 126/2017. (IX.21.) számú határozattal elfogadott szabályzat rendelkezéseinek ﬁgyelembe vételével.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2018. évi feladatellátásának értékelésére vonatkozó beszámolót megismerte, és elfogadta.

114/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

2019. szeptember 26.
107/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat
744/10 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és azt a döntést
hozta, hogy fenntartva korábbi döntését, indokoltnak tartja a 744/10 hrsz-ú ingatlan értékesítését,
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozással a Vagyonrendelet 16. § (2)
bekezdésére úgy dönt, hogy a 744/10 hrsz.-ú
ingatlant HAJNÁCZKINVEST Kft (Cégjegyzékszám: 13 09 189261, székhely: 2173 Kartal, Császár út 20. Viczián Bernadett) ügyvezető ) részére, 3.010.000 Ft + ÁFA áron értékesíti.
3. Aszód Város Képviselő-testülete megbízza
a Polgármestert az ingatlan értékesítési eljárásának lebonyolításával, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
108/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról.

Aszód Város Képviselő-testülete megtárgyalta és
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/G.§ (1) bekezdése alapján, a nem közművel

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnáziumkonyhájáról
„A” és „B” menü választás
"[ÈS
'UBEBH
Telefon:
(+36) 30 742 7972

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
szóló 31/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a DAKÖV Kft. és az Önkormányzat közti, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
109/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat az
AVKK szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

Aszód Város önkormányzat Képviselő-testülete az
Aszód Városi Kulturális Központ szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerint
elfogadja, ezzel egyidejűleg a 19/2015. (II. 19.) ÖKT
számú határozattal jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatot hatályon kívül helyezi.
110/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

Aszód Város Képviselő-testülete Aszód Város
Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg 41/2014. (III. 27.) ÖKT számú határozattal
jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatot hatályon kívül helyezi.

112/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat
szavazatszámláló bizottsági póttag
megválasztására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése,
illetve a 36.§ (2) bekezdése alapján Remenár
Beátát szavazatszámláló bizottsági póttagnak
megválasztja.
113/2019. (IX.26.) ÖKT sz. határozat az
önkormányzat 2019/20. évre vonatkozó
csatlakozásról a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- pályázathoz

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 23-án hozott 95.,96., 97.,98.,
határozatok alapján valamint a 2019. augusztus
14-én hozott 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105.,
106 határozatok alapján valamint a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

HIRDESSEN
AZ ASZÓDI TŰKÖRBEN!
Hirdetésfelvétel:
Móni Fotó
(Aszód, Kossuth Lajos u. 38.)
aszoditukor2013@gmail.com
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Választás 2019

ASZÓDI TÜKÖR

KEDVES BARÁTAIM!
TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!
Október 13-án az ASZÓD RÓLUNK SZÓL! szlogennel induló, független jelöltekből álló csapatunk
tiszta választáson, magas választói részvétel mellett, nagy győzelmet aratott! Polgármesterré
választásomnak és 4 képviselőjelöltünk (Asztalos Tamás, Botka Csaba, Molnár Sándor, Odler
Zsolt) megválasztásának köszönhetően többségben leszünk az új képviselő-testületben!

Egy ilyen átütő sikernek nagyon sok összetevője
van. Kellett egy közös akarat a változásra. Kellett egy csapat, amelynek tagjai tenni akartak a
változásért. Kellett a munka, a kitartás és a hit
ahhoz, hogy meggyőzzük az aszódiakat álláspontunk helyességéről. Kellett a bátorság, hogy
kiálljunk és arccal-névvel felvállaljuk ügyünket.
Nagy volt az ellenszél, mi azonban már a legelején eldöntöttük, hogy mindenfajta nyomásgyakorlás ellenére végigmegyünk a célhoz vezető
úton. Nem hátráltunk, nem vonultunk vissza,
mert már nem volt hová. És minden megpróbáltatás, minden nehézség csak erősített minket!
Köszönet és tisztelet a bátraknak! Hálás vagyok a
barátságotokért és a támogatásotokért!

Hatalmas köszönet illeti a választókat, akik a demokrácia ünnepévé tették október 13-át! Külön köszönöm azt a határozottságot a minket támogatók
részéről, hogy a sok jelölt táplálta kétely dacára is
a szavazóurnákhoz járultak és világosan állást foglaltak a programunk mellett. Ugyancsak köszönöm
a részvételt azoknak, akik ugyan nem ránk adták
voksukat, de véleményt mondtak a választáson.
Aszód mindannyiunkról szól, s éppen ezért nekünk
oda kell ﬁgyelnünk minden jelzésre és véleményre! A nem minket támogatóknak üzenjük, hogy
minden eddig jól működő dolgot megőrzünk, ami
nem volt jó, csak azokon változtatunk!
Köszönöm mindazok áldozatos és kitartó
munkáját, akik szavazatszámláló bizottságok

KEDVES BARÁTAIM!
Túl vagyunk az önkormányzati választásokon. Az eredményeket mindenki ismeri, sokan örültek, sokan szomorkodtak a válsztás másnapján. Hazudnék, ha
azt mondanám, hogy örültem. Természetesen szomorúan, de tudomásul vettem
a döntést. Köszönöm azoknak, aki bíztattak, akik végig bíztak bennem, és akik
szavazatukkal támogattak.

Három cikluson keresztül 11 évig voltam polgármester. Azt senki nem tagadhatja, sokat
dolgoztam Aszódért. Az elmúlt 11 év eredményeit nap mint nap megtapasztalhatjuk.
Az érdem azonban nem csak az enyém! Szeretném megköszönni minden volt képviselőtársamnak, minden hivatali és intézményi dol-

gozónak, hogy a 11 év alatt végig segítették
a munkámat, hiszen az ő tevékenységük, támogatásuk nélkül nem juthattunk volna idáig.
Kívánok minden Aszódinak jó egészséget,
kitartást a dolgos hétköznapokra!
Tisztelettel:
Sztán István

KAMPÁNYDERŰ
Nem volt szép kampánya az idei önkormányzati
választásnak. Nagyon sok sértő, személyeskedő
megjegyzés jelent meg, főképp a közösségi média
oldalain – tisztelet a kivételnek – pro és kontra.

Pedig azzal mindenkinek tisztában kell(ene) lennie, hogy a
választások után is együtt kell élnünk. A lelki sebek persze
előbb-utóbb mindenkiben begyógyulnak, és remélhetőleg derűsebb napok következnek. A sok-sok negatívum
mellett azért a humorra is akadt példa. Az egyik polgármesterjelöltnek, Csányi Gézának a város határánál kitett
plakátjánál sokan megálltak, és fényképezték azt. Íme:

2019. október

tagjaként, a helyi választási bizottság tagjaként
és egyéb munkával biztosították a választás
tisztaságát és zökkenőmentes lebonyolítását!
Kevesen tudják, hogy mennyire embert próbáló feladat ez!
Végül, de nem utolsó sorban, gratulálok minden mandátumot szerzett képviselőnek és izgatottan várom a közös munkát!
Egyértelmű felhatalmazást kaptunk a választóktól, az alkotás lehetőségét, de felelősségét
is. Ennek tudatában fogunk helytállni az elkövetkező években!
Tisztelettel:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

TISZTELT ASZÓDI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Köszönöm azoknak akik megtiszteltek
bizalmukkal és rám szavaztak, egyúttal
gratulálok azoknak,akik bekerültek a képviselőtestületbe. Jó munkát, valamint elképzeléseik megvalósításhoz sok erőt és
egészséget kívánok.
Rigó Lászlóné /Éva

TISZTELT ASZÓDI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Nagyon szépen köszönöm az Önök támogatását, hogy újra Aszód Város Önkormányzata Képviselőtestületének tagja lehetek. Képviselői munkámmal, mint eddig is, továbbra
is Aszód Város érdekeit kívánom szolgálni.
Koncz István
önkormányzati képviselő

TISZTELT ASZÓDIAK!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek a bíztató szavakat és a sok szavazatot. Gratulálok, és eredményes munkát
kívánok azoknak, akik a következő öt évben
az Önök szavazatainak köszönhetően önkormányzati képviselőként dolgozhatnak a
városért.
Tisztelettel:
Tóth Zoltánné Piroska
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Választás 2019

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
A KÖRNYÉKBELI TELEPÜLÉSEKEN
Nemcsak Aszódon rajtolt négy jelölt a polgármesteri címért, a környékbeli települések némelyikén szintén többen kandidáltak a tisztségre.

Ikladon a választópolgárok biztosak lehettek
a változásban, ugyanis Madarász István 29
év után úgy döntött, átadja a stafétabotot.
A négy polgármesterjelölt közül a korábbi
alpolgármester, Ungi József (független) győzött nagy fölénnyel. A választás legkisebb
tétje Kartalon és Versegen volt, ahol mindöszsze egy-egy jelölt, a jelenleg is polgármester
Oláh Klára (független), illetve Józsa Csaba (FIDESZ-KDNP) indult. A szavazás érvényes volt,
a két településen csak a képviselő-testület öszszetétele volt kérdéses.
A legtöbben Domonyban és Bagon szálltak
be a képzeletbeli ringbe, előbbi településen
6, utóbbiban 5 polgármesterjelölt indult. A
választás éjszakáján aztán kiderült, mindkét
községnek új irányítója lesz. Domonyban
László Milán (független) hátrányból fordított,
és legyőzte a korábbi polgármestert, Tantó

Viktort (FIDESZ-KDNP), míg Bagon Palya Tibor (független) aratott fölényes győzelmet.
Érdekesség, hogy Jamrik László (független)
korábbi polgármester csak a harmadik helyet tudta megszerezni, a második helyen
szintén egy volt polgármester, Tóth Gábor
(FIDESZ-KDNP) végzett.
Nem született meglepetés Hévízgyörkön,
Galgahévízen és Turán sem. Mindhárom településen egy-egy kihívója volt a jelenlegi polgármesternek, és mindegyikben a korábbi első
ember győzött, így Turán Szendrei Ferenc (független), Galgahévízen Vanó András (független),
Hévízgyörkön pedig Bazan Tibor (FIDESZ-KDNP). Neki ráadásul kényelmes többsége van, a
képviselő-testületben csupán egy döntéshozó
tartozik az ellenzékhez, a többi képviselő a
FIDESZ-KDNP színeiben indult.
R. Z.

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszódon a főút középső szakaszán üzlethelyiség kiadó! Telefon: (+36) 70 389 6705.
☐ CNC megmunkáló gépre munkavállalót
keres a DIME Technik Kft. (Aszód Ipari Park).
(+36) 20 942 0317, dimekft@invitel.hu.
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit külső adathordozóra, esetleg DVD-re? Tegye meg,
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre
elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk. Hogy a múlt jelen maradjon!
(+36) 20 824 4687

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN
IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:

Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: +36 (28) 507-126.

2019. október 25. –november 16.

Az Aszódon lakó, 45-65 év közötti asszonyok,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2
év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.
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A kategóriavezetŖ Oticon Siya
hallókészülék termékcsalád
végre megérkezett!
Helyi élet

ASZÓDI TÜKÖR

A promócióban résztvevŖ Oticon Siya 1 BTE13 PP modell
révén egy ultragyors okos hallókészülékkel lesz gazdagabb, ráadásul 2 db vásárlása esetén egy szuper
ajándékot is adunk mellé.*

Most
érték
es
aján
dékk
al*
Ajándék Oticon ConnectClip – multifunkciós eszköz, segítségével egyszerƋen bonyolíthat hívásokat
iPhone®,
TM
Android vagy bármely más okostelefonnal:

Próbálja ki most!

06 30 399 7808

Audiopont Halláscentrum
Aszódi Szakorvosi RendelŖintézet - Audiológia
2170 Aszód, Baross utca 4.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelŖorvosát.
*1 pár a TB által nem támogatott Oticon Siya 1 BTE13 PP készülék 2019. 12. 20-ig történŖ
vásárlása esetén ConnectClip eszközt adunk ajándékba. A tájékoztatás nem teljes körƋ.
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Helytörténet

A 135. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET
Szeptember 26-án szakmai nap keretében emlékeztek az Aszódi Javítóintézetben
az intézmény alapításának 135. évfordulójára. Az egész napos rendezvényen számos programot kínáltak az eseményre érkezett vendégeknek, korábbi és mostani
munkatársaknak, más együttműködő partnerek, társintézmények képviselőinek.

A növendékek rövid és megható műsorát követően a jelenlévőket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Czibik
Norbert, és az intézmény igazgatója, Puskás
Péter köszöntötte. Az intézmény vezetője beszédében kiemelte, hogy bár sok változás volt
az eltelt történelmi léptékű időben, John Locke
angol ﬁlozófus, orvos és politikus gondolatai
folyamatosan érvényben voltak az intézmény
működése során: „A nevelő nagy feladata abban áll, hogy növendékében a jó szokásokat s az
erény és bölcsesség elveit meggyökereztesse; hogy
lassan-lassan betekintést adjon neki az emberi
életbe, hogy megszerettesse és utánoztassa vele
mindazt, ami kiváló és dicséretre méltó, s hogy
ennek megszerzésére lássa el őt erővel, tettre való
készséggel és szorgalommal.”
A közönség ezt követően egy a Lloyd Repülőgépgyár történetét ismerhette meg egy rövidﬁlm segítségével. A nap konferencia jellegű
szakaszában elsőként dr. Lantai Csilla, az EMMI

főosztályvezetője beszélt az intézmény jelenéről és jövőképéről, majd dr. Tamási Erzsébet kriminológus előadása következett a gyermekek
és felnőttek világának aktuális kihívásairól.
Izgalmas volt a délután kínálata is. Az eseményen részt vett ugyanis az intézmény egykori
növendéke, aki annak idején az 1956-os tevékenységéért – röplapok terjesztéséért – négy
évet töltött a Javítóintézet falai között. Gödi Vass
István festőművész (a képen ő látható) hasznosnak ítélte meg az itt töltött időt, amely alatt kitanulta az esztergályos mesterséget. A közönség
nagy érdeklődéssel hallgatta személyes hangú
visszaemlékezésének történeteit, többek között azt, amiből kiderült, az Intézet ökomenikus
templomának felrobbantása előtti napon nekik,
növendékeknek hogyan sikerült megszólaltatniuk a harangot. Ezt követően került bemutatásra
Asztalos Tamás új könyve, amely az intézmény
teljes történetét dolgozza fel. A szerző egy ideig
tanárként dolgozott a Javítóintézetben, így belül-

A szakmán túl a közönség is megismerhette Asztalos Tamás új könyvét

AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET TÖRTÉNETE
Október 6-án a nagyközönség is megismerhette Az Aszódi Javítóintézet története
című kötetet. A Betlhlen Gábor utcai APESZ 2.0 Sörözőben – amely az alkalomra
tekintettel egyfajta irodalmi szalonként funkcionált – dr. Pénzes Tiborc Szabolcs,
a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa mutatta be az érdeklődőknek.

Bevezetőjében elmondta, író emberként elgondolkozott azon, ő hogyan közelítette volna meg
ezt a témát. A Lloyd Repülőgépgyár történetén
keresztül? Esetleg egy-egy neves személy önéletrajza lett volna a vezérfonál, vagy a neveléstörténetre támaszkodott volna?
A szerző, Asztalos Tamás, az intézmény igazgatóinak sorrendjét választotta az intézet történetének bemutatására, a kezdetektől egészen
a jelenlegi helyzetig, vagyis Puskás Péter igaz-

gatóságáig. Dr. Pénzes Tibor Szabolcs kiemelte,
elolvasván a könyvet, őt a 135 alatt végig tapasztalható összefogás ereje fogta meg, ami az építkezésektől kezdve megﬁgyelhető volt az intézet
életében. Az itt dolgozók – a nevelőktől kezdve
egészen a kertészekig – mindenben a maximalizmusra törekedtek. Korszerű nevelési módszereket alkalmaztak, amelyben nagy szerepet kapott
a munkára nevelés. Az idekerült növendékek számos szakmát tanulhattak ki annak érdekében,
hogy elbocsátásukat követően ne kerüljenek újra
vissza. A választható szakmák kínálata is változott az évtizedek során. Amíg kezdetben a mezőgazdaság dominált, a szocializmus időszakában
vasas foglalkozásokat képeztek. Manapság a tanfolyamokon faipari gépkezelőket, szobafestőket,
kosárfonókat és hegesztőket képeznek.
A nagyon olvasmányos stílusú könyvben rengeteg érdekességre lehet lelni, kezdve a szemé-

ről is láthatta, tapasztalhatta, mennyire nehéz feladatot látnak el az itt dolgozók. Puskás Péter igazgató elárulta, régóta tervezték egy az intézmény
eddigi működését bemutató könyv megjelentetését. Megírását az elődeik iránt érzett tisztelet
motiválta, azokra is szerettek volna visszaemlékezni, akik képesek voltak a jogalkotóval közösen
az alapítástól fenntartani a javítóintézeti ellátás
intézményét. A kötet az igazgató szerint alapműként alkalmat adhat arra, hogy a Javítóintézet történetének további mozzanatai is feldolgozhatók
legyenek. Aki szeretne hozzájutni a könyvhöz, annak a Javítóintézet titkárságán kell érdeklődnie.
A programok végén az ünnepi asztalról a jubileumi torta sem hiányozhatott, amelyet a jelenlévők
közösen fogyasztottak el. Közben beszélgethettek, kicserélhették tapasztalataikat, és gyönyörködhettek Gödi Vass István festőművésznek az
erre az alkalomra kiállított 18 munkájában.
R. Z.

lyes sorsú történeteken át azokon az összefoglaló
táblázatokig, fotókig, amik eddig még soha sehol
nem kerültek publikálásra. De olvashatunk arról
is, hogyan becsülték meg kezdetben az itt dolgozó nevelők munkáját, és mennyire ismerik el őket
manapság anyagilag. A kötet írója mert írni a necces dolgokról is, például arról, hogy sok esetben
hiányzott és hiányzik a szakmai konszenzus a bíróság, az ügyészség és a javítóintézetek között a
nevelői munka sikerességét illetően.
Asztalos Tamás, a mű szerzője a közönségnek
elárulta, ha nem dolgozott volna egy évet nevelőként az intézetben, nagy valószínűséggel
nem tudta volna megírni a könyvet. A megírásra való felkérést nagy megtiszteltetésnek vette,
és örült neki, csak utána szembesült azzal, mekkora feladatot is vállalt magára. Ott állt egy hatalmas irattári szobában, amelynek valamennyi
dokumentumát át kellett olvasnia, a legfontosabbakat pedig digitalizálni. Emellett mintegy
5000 fotót kellett beszkennelni, és persze az
aprórészleteket kerek egésszé konstruálni. De
mint mondta, a határidő nagyon jó múzsa, és a
végére csak elkészült a 368 oldalas kötet.
Az Aszódi Javítóintézet című könyvhöz a szerzőnél, a Javítóintézet titkárságán és az APESZ
2.0 Sörözőben lehet hozzájutni.
R. Z.
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A ZENE VILÁGNAPJA
Idén, ha a tavalyinál szerényebb mértékben is, de voltak remek alkalmak arra, hogy
a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékezzünk a Zene Világnapja alkalmából.
A Stellária Média Nőikar a koncertjével az idén nyáron lehunyt kiváló zenepedagógus és népzenész, Rónai Lajos emléke előtt tisztelgett.

Aszód a zenei oktatás terén méltán büszkélkedhet. Kiváló zenetanárainak köszönhetően
számos kortárs zenész, énekes kezdte itt zenei
pályafutását, elég csak Mukk József operaénekesre vagy Bubenyák Zoltánra gondolni, aki a
Back II. Back révén vált ismertté, de a jazz berkeiben is jegyzett zenésznek számít. Vagy itt
van a jövő nagy ígérete, Puskás Máté, aki szintén a helyi zeneiskolában kezdett ismerkedni
a zenélés alapjaival, és akit ma már a Zeneművészeti Akadémia kiemelkedő tehetségeként
jegyeznek.
A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskolában
a Városi Könyvtárra közösen október 1-jén a
neves nap alkalmából ismét Zenei Flasmob Minimaratont rendeztek, aminek köszönhetően a

növendékek egymást váltva órákon át zenéltek
a könyvtár gyermekrészlegében.
Este a Baptista Gyülekezet imaházában a
Stellária Média Nőikar lépett föl. Az immáron 6
esztendős kórus ezúttal gyönyörű egyházi és
világi énekekkel varázsolta el a közönségét. Az
ének mellett a vers is szerephez jutott, mégpedig Kovács Ferencné Erzsikének köszönhetően,
aki Szabó Lőrinc: Zene című versét szavalta el
nagy-nagy átéléssel. A narrátor szövegéből
több más érdekesség is kiderült, így megtudhattuk, hogy 120 évvel ezelőtt ezen a napon
született Bárdos Lajos karnagy, zeneszerző.
Az estnek több megható pillanata volt, például, amikor a kórus egyik tagja meggyújtott egy
szál gyertyát Rónai Lajosnak, a nyáron elhunyt

Hivatalosan is birtokba vettük az energetikai korszerűsítésen átesett SZTK-t

KORSZERŰSÖDTEK AZ ASZÓDI
JÁRÓBETEGELLÁTÁS KÖRÜLMÉNYEI
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 azonosítószámú Vidéki Egészségügyi Intézmények
Energetikai Korszerűsítése című kiemelt projekt keretében – melynek összértéke
8,2 milliárd forint – valósult meg az Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet által
működtetett Aszódi Járóbeteg szakrendelő energetikai rekonstrukciója. Az ünnepélyes átadásra 2019. szeptember 30-án került sor.

A köszöntők sorát dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója kezdte, aki elmondta, hogy közel 200
millió forintot fordítottak a felújításra. Ebből cseréltek ki 145 nyílászárót, szigetelték a homlokzatot, a teljes fűtési rendszert korszerűsítették,
a tetőre pedik napelemeket szereltek. Vécsey
László Pest megye 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta,
hogy az Aszódi Járóbeteg Szakrendelő felújítása
egy sikertörténet, a bezárás helyett egy új konstrukcióban történő üzmeltetés folyik, és ennek
előnyét élvezik a Galga mente lakói.
Szabó Zsolt, Heves megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője a fejlesztést az Aszódi önkormányzat és a hatvani kórház
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együttműködésének eredményeként értékelte.
Leszögezte, az egészségügyben szükség van
az energetikai fejlesztésekre, melyekre a vidéki kórházak esetében mintegy tízmilliárd forint
került elkülönítésre, melyből Hatvan és Aszód is
részesült. Azt is hangsúlyozta, a berendezések és
szolgáltatások fejlesztésén túl a humán erőforrás
fejlesztése, megtartása al legfontosabb feladat,
mert ők az egészségügy tartógerendái.
Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ főigazgatója szintén az egészégügyben dolgozók megtartását tartotta a következő
évek legnagyobb kihívásának. Mint mondta,
rengeteg elképzelés van az ágazat birtokában,
amik megvalósításához forrást kell találni.

kiváló zenepedagógusnak az emlékére. Szintén
emlékezetes maradt a koncert zárása, amikor a
kórus és a közönség Énok Nagy Levente vezényletével együtt énekelte Beethoven Örömódáját.
Kodály Zoltán írta azt egykoron, hogy: „Lehet
élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De
mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig
életet útján, mintha sivatagon menne át, hanem
virágos réteken.”
A koncert végén a hallgatóság úgy érezhette,
ezúttal virágos réten mentünk át.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

Sztán István, Aszód város polgármestere a
polgárok türelmét köszönte elsősorban, mind
az aszódiakét, mind a térségben lakókét. Mint
mondta, ahhoz képest, hogy 2013-ban az intézményt komolyan fenyegette a bezárás veszélye, most azt mondhatja el, a megyében
elsőként az aszódi SZTK-t újították fel. Mindez
annak is köszönhető, hogy a képviselő-testület
átlátta, a túlélés egyetlen esélyét a hatvani kórházzal való együttműködés jelenti.
A beszédeket követően a nemzeti színű szalag
átvágása, majd az épület bejárása volt még az
átadás része, illetve a sajtó munkatársai készíthettek interjúkat. Lapunk elsőként dr Stankovics Éva főigazgatót kérdezte a munkaerő helyzetről. A kárház első embere szerint néha ugyan
akad egy-egy problémás időszak, de összességében a kórházat nem sújtja munkaerőhiány,
ami talán a főváros közelségének köszönhető.
Sztán István polgármestert a tetőt fedő cserép
kicserélésének elmaradásával kapcsolatban faggattuk. A város első embere elmondta, őt is bántja,
hogy ez nem sikerült – a pályázat csak lapos tető
esetén adott erre keretet a felújításra – ám az biztos, hogy a napelemek felszerelését megelőzően
sor került a tetőszerkezet megerősítésére. Ugyanakkor a későbbiekben – ha lesz erre pályázat – szeretnék ezt az esztétikai elmaradást is behozni.
A Szakrendelőintézetben immáron a megszokott rend szerint folynak a rendelések. Terveink
szerint – amennyiben ezt a kórház sajtóosztálya rendelkezésünkre bocsátja – ezt szeretnénk
lapunk hasábjain, illetve facebook oldalunkon
megjelentetni.
R. Z.
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Iskolai élet

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020

PÁLYÁZAT RÁSZORULÓ HALLGATÓKNAK
Aszód Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
ﬁatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása.
Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett
pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/21. tan-

évtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézményben
történő tanulmányaikat a 2020/21 tanévben
ténylegesen megkezdik.)
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új

jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati űrlapot minden évben újra
fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:
2019. OKTÓBER 4. – 2019. NOVEMBER 5.
A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva vagy
postai úton vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán lehet
benyújtani (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)
A részletes „A” és „B” típusú pályázati felhívás
valamint az elbírálás szempontjai megtalálhatók Aszód város honlapján, www.aszod.hu, valamint érdeklődni lehet személyesen a Hivatal
33. számú szobájában, vagy telefonon (28/500666 / 118 mellék).

Penny parkoló

ASZÓDON ÜZLETHELYISÉG KIADÓ!
A főút közepén, nagy átmenő és gyalogosforgalmú helyen,
iskolák és más létesítmények közelében.
Évtizedek óta működő, bevezetett üzlet.
Igény esetén az üzlet felett iroda is bérelhető,
további 20-100 m2.

CSAK KÉT ÓRA VÁRAKOZÁS
INGYENES
Megelégelte a Penny áruház vezetése, hogy
az álelmiszer áruház parkolóját néhány autós P+R várakozóhelynek gondolja, és parkolási díjat vezetett be. Eredetileg csak egy
óra várakozás lett volna ingyenes, ám végül
a két órányi ingyenesség mellett döntöttek.
Ennek letelte után viszont már ﬁzetnie kell
az autósoknak, mégpedig 2500 Ft-ot.

PEPCO ÁRUHÁZ
ÉPÜLHET ASZÓDON

Érdeklődni lehet:

(+36) 70 389 6705

Három telket vásárolt a Príma áruház tulajdonosa a jelenlegi ingatlanja mögötti
területen, ahová az elképzelése szerint
rövidesen a PEPCO építhet új áruházat.
A poznani központból irányított cég ruházati és háztartási eszközöket forgalmazó áruházakat üzemeltet. Európában
1200 boltja működik, és ez a szám rohamosan növekedik. Magyarországon
2015-ben nyitották első üzleteiket. A
környékünkön Hatvanban és Kistarcsán
található PEPCO áruház.

2019. október

Hívjon bizalommal
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Horváth Jenő

w w w. g o l d e n g l o b. h u
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Vállaljuk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

személygépkocsik
tehergépjárművek
pótkocsik
lassújárművek
mezőgazdasági vontatók
autóbuszok
LPG, CNG kettősüzemű járművek műszaki
vizsgáztatása
LPG kettősüzemű járművek esetén
Gázbiztonsági tanúsítvány kiállítását!
Tachográf illesztést, hitelesítést!
Bármilyen jármű eredetiség vizsgálatát!
Gépvizsgálati jegyzőköny (emelőfal, daru, stb.),
Érintésvédelmi minősítések elkészítését!

ZSEMBEROVSZKY ZSOLT
Tel: +36-20-5631-756
vizsgaztatas@goldenglob.hu

JÁRMŰVEZETŐI KATEGÓRIÁS
KÉPZÉSRŐL
(vezetői engedély = jogosítvány)
Az egyedi igényekhez is alkalmazkodóan - napi
rendszerességgel szervez közúti járművezetői kategóriás
szakképesítés (vezetői engedély) megszerzésére irányuló
tanfolyamokat az alábbi kategóriákban:

• AM kategória (segédmotorkerékpár
50cm3-ig)
• A kategória (motorkerékpár teljesítménykorlát nélkül)
• B kategória (gépkocsi 3500 kg-ig, 9 főig)
• B+E kategória (B kategóriával vontatható
jármű és pótkocsi szerelvény 3500 kg-ig)
• C kategória (tehergépkocsi 3500 kg felett)
• C+E kategória (tehergépkocsi
+ nehézpótkocsi)
• D kategória (autóbusz)
• D+E kategória (autóbusz + nehézpótkocsi)

GKI-TEHER KÉPZÉSEK
A Golden-Glob Trans Kft.
havi rendszerességgel szervez
tehergépkocsi-vezetői alap és továbbképzési
illetve GKI autóbuszvezető képesítés
megszerzéséhez előírt
szaktanfolyami képzést.

GKI-teher
alapképzés
és továbbképzés
GKI autóbuszvezető
alapképzés
és továbbképzés

VADÁSZ TIBOR
+36-20-200-4060
tovabbkepzes@goldenglob.hu

ONDRIK ADRIENN
+36-20-44-99-552
tovabbkepzes@goldenglob.hu

Feltételek:

Szükséges dokumentumok:

Szükséges dokumentumok:

goldenglob.hu/muszaki.html

www.goldenglob.hu/jogositvany.html

www.goldenglob.hu/oktatas.html

VÁ S A J Á M O
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MILYEN TERÜLETEKEN TAPASZTALHATJA MEG
$7+$Ζ0$66==6.Ζ(0(/.('Ē+$76$Ζ7"
Jó pár olyan területre világítanak rá a visszajelzések, ahol a thai masszázst érdemes alternatívaként
DONDOPD]QLDKDJ\RP£Q\RVQ\XJDWLRUYRVO£VPHOOHWW0HO\HNH]HN"
• emésztési zavarok, székrekedés
• vállmerevedés
• feszültségoldás
• végtagok mozgékonyságának
• fájdalomcsillapítás
helyreállítása agyvérzés után
• alvászavar
• szívinfarktus utáni helyreállás
0LN¸]EHQDN¾O¸QI«OHQ\XJDWLPDVV]£]VWHFKQLN£NEDQD]L]RP]DWPHJGROJR]£V£WWHNLQWLNHOVēGOHJHVF«OQDN
addig a thai masszázs esetében a test energiáinak aktivizálására koncentrálnak.
$WKDLPDVV]£]VUHQGV]HUHVDONDOPD]£VDH]«UWQHPFVDNMµN¸]«U]HWHWWXGEL]WRV¯WDQLKDQHPQDJ\V]HUĳSUHYHQFLµV
eszköz is a szív- és «UUHQGV]HULHP«V]WēUHQGV]HUL«VPR]J£VV]HUYLPHJEHWHJHG«VHNHOOHQ
$WHOMHVHPEHUUHKDW£VVDOYDQP«O\DQDWµPLDL«Vȴ]LROµJLDLV]LQWHQ
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www.luxurythaimassage.hu
0620 2005 505 | 0620 7798 430 | 2170 Aszód, Falujárók útja 44.
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Iskolai élet

TOVÁBBKÉPZÉSEKEN AZ EGA TANÁRAI
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban a folyamatos bővítések következtében a 25 évvel ezelőtti újraindítás óta 56-ról közel
1000 főre emelkedett a tanulók száma. A megnövekedett létszámmal feladataink
köre is kiszélesedett.

Ahhoz, hogy megfelelően el tudjuk látni azokat, benyújtottunk egy Erasmus+ pályázatot (a Tempus
Közalapítványhoz), amelyet bírálóik támogatásra érdemesnek találtak. A nyáron indult pályázat lehetőséget biztosít általános iskolai, gimnáziumi és kollégiumi pedagógusok számára, hogy külföldi kurzusokon vehetnek részt, amelyeken megismerhetnek drámapedagógiai foglalkozásokat, jó
gyakorlatokat, új kommunikációs módszereket, tevékenységeket, eljárásokat. Az új ismereteket egy
Tudásbázisban gyűjtjük össze, továbbá kidolgozunk és minden osztályközösségben megtartunk toleranciafejlesztő, konﬂiktuskezelő, agresszió megelőző és agresszió kezelő tréningeket.
Motivációink szerteágazóak: 1) hozzájutunk ahhoz a tudáshoz, aminek segítségével képessé válunk megteremteni a még elfogadóbb és nyugodtabb légkört; 2) a jobb légkörben jobb tanulási
eredmények születnek, 3) a speciális igényű és hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, 4) az osztálytermi kapcsolatok erősítése, 5) még vonzóbbá válik iskolánk a diákok és szüleik számára, 6) a
diákok lelki egészségének megőrzése, 7) mintául szolgálunk más oktatási intézmények számára.
Három képzésen már túl is van hat pedagógus, a Tudásbázis folyamatosan bővül.
A pályázat most születő honlapján (www.iskolaiagresszió.hu) megismerhetik az általunk választott képzéseket és azok tartalmát, részletesen olvashatnak az iskolai (ﬁzikai és nyelvi) agresszió
jelenségéről, megelőzésének és kezelésének lehetőségeiről, a békésebb környezet és az elfogadó
iskolai légkör megteremtésének módjairól.
Dr. Batár Levente,
projektkoordinátor
A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A cikkben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik
az Európai Bizottság nézeteit.

ƥǹƦơΎƞƧƬǹ
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Díszítsd fel
otthonod
családi
emlékekkel!
Kinyomtatjuk,
akár telefonról is,
és segítünk
keretet választani
életed legszebb
pillanataihoz.

KUTATÓK NAPJA
2019-ben hatodik alkalommal került megrendezésre a Kutatók Napja
a PSG-ben. Ezen az aszódi Csengey
Gusztáv Általános Iskola és a kartali Könyves Kálmán Általános Iskola
utolsó éves tanulói vettek részt.

Idén is egymással versenyeztek az iskolák
nyolcadikos osztályainak 3-4 fős csapatai.
A vendégeink nyolc állomáson ﬁgyelhettek meg és próbálhattak ki számos érdekfeszítő kísérletet. Betekintést nyerhettek a
ﬁzika, kémia, biológia és a robotika világába. A kísérleteket bemutató középiskolásokat Pappné Kerékgyártó Zita, Szatmáriné
Ádám Réka, Schreiner Éva és Varga Zoltán
tanárok készítették fel.
A versenyző diákokat iskolánk néhány
végzőse animátorként segítette, kalauzolta az állomások között. Ízelítőül néhány kísérlet, melyet megtapasztalhattak a résztvevők: megﬁgyelhették a plazmagömböt,
hajszárítóval levegőben tarthattak pingponglabdát, a bátrabbak égő habot vehettek a tenyerükbe, tárgyakat emelgethettek
robotkarokkal, ujjlenyomatot készíthettek.
Az állomásokon előadást tartó diákok
pecséteket adtak az odaﬁgyelő és a kérdésekre jól válaszoló csapatok menlevelébe.
A legügyesebbek a program zárásaként
jutalomban részesültek, így például Zsemberovszky Veronika tanárnő által készített
illatos ökoszappant is vihettek haza.
Örömmel tölt el bennünket, hogy ﬁatalabb társaink érdeklődve ﬁgyelték a magyarázatainkat, így gyarapíthattuk tudásukat,
valamint új élményekkel gazdagíthattuk
őket. Ez a nap kimondottan érdekes lehetett azon társaink számára, akik néhány éve
még vendég diákként vettek rész hasonló
rendezvényen ezen épület falai között.
Jövőre is hasonló programokat biztosítunk az általános iskolások számára, melyre szeretettel és kellő felkészültséggel várjuk majd őket!
Tóth Dorina 10.D és Kiss Péter 10.F
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Óvodai élet
Szeptemberi visszatekintő

A hónap végén a Tarsoly zenekar a Zene Világnapjára készülve adott koncertet, amelyen
a gyermekek megismerhették az együttes által
használt hangszereket is. A jó hangulatú délelőttöt táncházzal zártuk.

„ELMÚLT A NYÁR, ITT AZ ŐSZ,
FURKÓS BOTTAL JÁR A CSŐSZ…”
A – néhány nappal korábban még – nagycsoportos óvodások szeptember elején
megkezdték az iskolát, az óvodát pedig újra sok-sok izgatott vagy éppen félénk kisgyermek és szülő népesítette be.

Az első néhány hét az új kiscsoportosok befogadásával, ismerkedéssel telt, de a nagyobbaknak is szükségük volt némi időre, hogy visszazökkenjenek az óvodai élet mindennapjaiba.
Ebben segítette őket az a sok izgalmas program, amelyben szeptember folyamán a Napsugár óvodásoknak része volt.
Szeptember elejétől elkezdődtek a nagycsoportosok számára a VEKOP -7.3.4.-17-2017-0005
„Oktatás a kultúrában, kultúra az oktatásban”

című pályázat programjai. Ennek keretében, öszszesen 56 gyermek vesz részt négy, különböző
készségfejlesztő foglalkozáson: Okosovi, Manókezek, Szélforgó és Dráma szakkör várja őket.
A hónap második felében egymást érték az
események. Szeptember 19-én a Süni csoport
által szervezett Autómentes nap a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkatársai közreműködésével valósult meg. Ezen a napon a gyermekek
futókerékpárral, rollerrel, kismotorral érkeztek.
Lezárásra került a Szent Imre utca, ahol a rögtönzött közlekedési akadálypályán bizonyíthatták
ügyességüket kicsik és nagyobbak. A gyerekek
számára óriási élményt jelentett a rendőrautó,
bele is ülhettek, kipróbálhatták a szirénát is.
Szeptember 23-án a Budapesti Állatkertbe
kirándultuk, szintén a fent említett pályázat
keretében.
Néhány nappal ezután a Szüretet ünnepeltük.
A szőlőpréselés után a közös udvari játékot a
Katica csoportnak köszönhetjük.

FONTOS
TELEFONSZÁMOK
Polgárőrség:

(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
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Karácsonyné Izeli Zsuzsanna
Péter Ilona

A 2019. évben megrendezett óvodai Alapítványi bál bevételéből megújultak a Szivárvány Tagóvoda gyermeköltözői. Ezúton is
köszönjük támogatóinknak, akik az óvodás
gyermekek érdekében tett felajánlásaikkal
mindezt lehetővé tették számunkra.

30
BER

Nyiryné Gazdik Andrea
intézményvezető

IG!

Cím:
Aszód,
Kossuth Lajos u. 34.

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

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
November
1. Dr. Németh Mihály
(+36) 30 275 4718
2–3. Dr. Tóth Béla
(+36) 30 449 6319
9–10. Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
16–17. Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
23–24. Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529
30–01. Dr. Márton János (+36) 30 400 9819

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ

40% KEDVEZMÉNY!

Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek:
8.00–17.00
kedd, csütörtök:
8.00–17.30
szombat:
8.00-12.00

A LÁTÁS HÓNAPJA ALKALMÁBÓL

LÁTÁSVIZSGÁLAT
a hét minden napján,
akár szombaton is.

A Turul Állatorvosi Rendelő és Patika
minden szombaton 9 és 13,
illetve vasárnap 15 és 19 óra között
ügyeletet tart.

Bejelentkezés:
(+36) 28 402 121
AzAz
akció
idĘtartama:
2019. október
1-31.október
akció
időtartama:
2019.

1–31.

AzAz
akcióban
a Daynamic
és Balansis és
szemüveglencsék
vesznek részt. További vesznek
részletek azrészt.
üzletben!
akcióban
a Daynamic
Balansis szemüveglencsék
Részletek

2019. október
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az üzletben!
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Egészségügy

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁSOK
A 2019/2020. ÉVI SZEZONBAN
Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja a súlyos, kórházi ellátást igénylő
megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése. E cél elérése érdekében a kormány ebben az évben is térítésmentes oltóanyagot biztosít azok számára, akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetettek,
illetve akik ezen csoportokat az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik.

A 2019/2020. évi szezonban végzendő inﬂuenza elleni védőoltásokkal kapcsolatosan a cél az
inﬂuenza elleni átoltottság növelése, különös
tekintettel az idős korosztályokban.
Az idei szezonban alkalmazandó térítésmentes inﬂuenza oltóanyagok:
3Fluart vakcina a 3 éven felüliek oltására

A térítésmentes oltásokhoz felhasználható
inﬂuenza vakcina, a 3Fluart inaktivált, trivalens
oltóanyag, amely adagonként (0,5 ml) előírt
mennyiségú HIN1 és H3N2 altípusú inﬂuenza A,
továbbá inﬂuenza B vírusból származó antigént
tartalmaz.
Az oltóanyag adagja és adagolási módja
• felnőttek és 12 évesnél idősebb serdülők
esetében 0,5 ml,
• 3-12 éves gyermekek esetében 0,25 ml,
• 3 éven aluli gyermekek oltása nem
ajánlott
• A vakcinát intramuscularisan kell adni.

Az inﬂuenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának csökkentése érdekében az alábbi kockázati csoportokat javasolt oltani:
3 évesnél idősebb krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, pl. asztmás betegek; súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt csökkent légzésfunkciójú betegek;
szív-, érrendszeri betegségben szenvedők; veleszületett
vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotú betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is); krónikus máj- és
vesebetegek; anyagcsere-betegségben szenvedők, pl.
diabetes; várandósok a gesztációs héttől függetlenül; azok
a nők, akik a gyermekvállalást az inﬂuenzaszezon idejére tervezik; rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi
intézményekben huzamosabb ideig ápolt, gondozott személyek; tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek
és serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt); 60 éven
felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.

ASZÓDI KERTÉSZET
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!
GYÜMÖLCSFA VÁSÁR!
(alma, körte, szilva, kajszi
őszi, birs, cseresznye stb.)
3000 Ft-tól

CSEMEGE SZŐLŐ!
Smaragd tuják 550 Ft-tól!
málna, egres, szeder,
ribizli, josta, homoktövis

ÁRVÁCSKA
krizantém
mécses, koszorú,
selyemvirágok

KERTI SZERSZÁMOK
kesztyűk, gyomfóliák, kötözők,
virágföld, fenyőkéreg, tőzeg

CSERJÉK, DÍSZFÁK,
ÖRÖKZÖLDEK
rózsák, levendulák, páfrányok
bimbós magnóliák (liliomfák)

FŰMAGOK
Őszi-téli kondíció javító
növénytápok, trágyák
ÁRVÁCSKA KAPHATÓ!

Nyitva: H-P 8.00-17.00 Szo: 8.00-14.00 V: 8.00-12.00
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 947
Bankkártyás fizetési lehetőség!

A fenti kockázati csoportokat a fertőzés átvitele
révén veszélyeztető személyek:
egészségügyi dolgozók, különös tekintettel a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a szülészeti-nőgyógyászati, a felnőttek és a gyermekek számára
intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba
kerülő személyekre, továbbá a várandós nők és az újszülöttek, csecsemők gondozását végző egészségügyi dolgozók (beleértve a védőnőket is), ápolást, gondozást nyújtó
egészségügyi/szociális intézmények dolgozói, beleértve a
szociális ellátásban foglalkoztatott dolgozókat is.

Az állati és emberi inﬂuenzavírusok keveredésének megelőzése és a géncsere lehetőségének
csökkentése érdekében fel kell ajánlani a térítésmentes védőoltást a sertés és baromﬁ tartásával, valamint ezen állatok szállításával szervezett
munkavégzés keretében foglalkozó személyeknek. Védőoltásban részesíthetők továbbá a baromﬁfeldolgozókban, a vágóhidakon dolgozók,
valamint mindazok, akik az állati eredetü inﬂuenzavírussal fertőzött vagy arra gyanús állatok
megsemmisítésével foglalkozhatnak.
A 3 éven aluli gyermekek számára
Vaxigrip Tetra vakcina (korlátozott
számban) áll rendelkezésre.

Az oltóanyag adagja és adagolási módja:
• 6-35 hónapos gyermekek esetében 1 x
0,5 ml,
• Az első alkalommal inﬂuenza elleni
védőoltásban részesülő gyermekek
immunizálásához két 0,5 ml-es adaggal
történő oltás szükséges. A két oltás
között legalább 4 hétnek kell eltelnie,
• a vakcinát intramuscularisan vagy mélyen subcutan kell adni.
Az oltandók körének meghatározása:
A térítésmentes oltás az alábbi kockázati csoportokba tartozó, 6-35 hónapos csecsemők és
gyermekek számára ajánlható fel:
Krónikus szív-érrendszeri, és/vagy légzőrendszeri betegségben szenvedő gyermekek (beleértve a bronchopulmonáris dysplasiát, cysticus ﬁbrosist és asztmát),
akiknek az állapota rendszeres orvosi ellenőrzést vagy
kórházi kezelést igényel; veleszületett vagy szerzett immundeﬁcienciában szenvedők; vesebeteg gyermekek;
anaemiában, hemoglobinopathiában szenvedők; hoszszantartó acetilszalicilsav terápiában részesülők; egyéb
krónikus betegségben szenvedők (diabetesek, anyagcsere betegek); egészségügyi intézményben tartósan ápolt
gyermekek, csecsemő- és gyermekotthonok lakói.

Az inﬂuenza elleni védőoltást már lehet kérni a
háziorvosoknál.

2019. október

Interjú

2019. október

ASZÓDI TÜKÖR

13

14

ASZÓDI TÜKÖR

Portré

Beszélgetés Danó Péternével, a Terézanyu-pályázat idei fődíjasával

EGY KÉZEN FOGÁSSAL TALÁLT MEG
ENGEM AZ ISTENI GONDVISELÉS
Immáron kilencedszer írták ki a Terézanyu pályázatot, amelynek célja, hogy a beküldött anyagokon – amelyek hölgyek által írt valós élettörténetek – keresztül láttassa velünk, érdemes és sokszor kell is változtatni addigi életünkön. A pályázat
benyújtásának határideje szeptember 20-a volt, a legjobb 20 pályázó pedig meghívást kapott az október 3-án tartott 3. Női Karrierváltó Fesztiválra. Ezen derült ki,
hogy a fődíjat Danó Péterné, az Aszódi Kistérségi Gondozási Központ munkatársa
kapta, megelőzve néhány ismert írónőt is. Ebből az alkalomból beszélgettem vele.

– Éva, már a történeted elején kiderül, hogy
cigány származású vagy, és nagyon szegény
körülmények között nevelkedtél. (A teljes pályamű elolvasható a terezanyu.hu-n, illetve rövidesen a Nők Lapja oldalán – a szerk. megjegyzése.) Mások ezt inkább rejtenék, Te pedig
nyíltan felvállaltad ezt. Mi volt a célod?
– A munkámból kifolyólag sokat járok iskolákba,
és sokszor azt tapasztaltam, hogy a pedagógusok egy része nem tudja átérezni a nehéz sorsú
gyerekek helyzetét. Feltettem magamban a kérdést, vajon tudják-e az emberek – nem csupán a
nevelésben dolgozókra gondolok –, hogy mi ennek a nyomornak a belső természete. A saját életemnek ezt a szakaszát már lezártam, tehát ma
már tudok róla beszélni. Azt is vallom, hogy azoknak a cigányoknak, akik ebből ki tudtak törni,

feladatuk visszamenni, és segíteni a többieknek.
Igazából ez a kettősség motivált engem az írásra.
– Mennyi idő alatt írtad meg a pályázatodat?
– Elég volt hozzá fél óra. Régóta érlelődött ez
már bennem. A Terézanyu oldalt évek óta ismerem, és rendszeresen olvasom az ott megjelent
írásokat. Egy idő után rájöttem, az én történetem is egy váltás, ami nem hirtelen ment végbe, hanem hosszú-hosszú évek során. Végül is
kiírtam magamból. Amikor az eredményhirdetésen megtudtam, hogy én nyertem a fődíjat,
és kimentem a színpadra, úgy éreztem, ez az
elsőség azokat illeti, akik az eddigi életem során
támogattak, szerettek és elfogadtak. Meggyőződésem, hogy enélkül egyetlen, hátrányos helyzetből érkező cigányember sem tud létezni.

– Az írásodban említesz egy hölgyet, aki kézen fogott, és elvitt magukhoz. Te így szembesültél azzal, hogy a családok másképpen is
élhetnek, mint ahogy a Tiéd él. Szabad tudni,
ki volt ez a hölgy?
– Igen, őt Tatainé Lovas Nórának hívják, és a
hatvani református lelkésznek, Tatai Istvánnak
a felesége. Ma is ők szolgálnak Hatvanban. Hét
év körüli gyermek voltam, amikor találkoztunk.
Ő a kisﬁával sétált, én pedig valamilyen okból
odamentem hozzájuk. Nóra már aznap gyerekdalokat tanított nekem. Hamar leszűrtem, náluk a család egészen mást jelent, mint nálunk.
Másképp ülnek az asztalhoz, másképp beszélnek és viselkednek egymással. És soha, de soha
nem éreztették velem, hogy én más vagyok.
Irányítani sem akartak, soha nem mondták, ezt
így vagy úgy csináld. Nálunk előfordult, hogy a
kisebbeket a földre ültették, az asztalnál már
nem jutott hely.
– A szüleid mit szóltak, ahhoz, hogy Te rendszeresen átjársz hozzájuk?
– Érdekes módon soha nem tiltottak, pedig mi
katolikusok voltunk, engem is annak kereszteltek, én meg minden vasárnap a református
istentiszteletre mentem ezzel a családdal. Néha
ők is eljöttek ide, de nem tudtak szakítani az
életmódjukkal.
– A Te tanáraid tudták, milyen körülmények
között élsz?
– Elsőben és másodikban volt egy tanítónénim, Iluska néni. Egyszer megkérdezte, mit
főzött anyád. Mondtam, hogy borsófőzeléket,
mert azt szerettem volna enni. Másnap és har-
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madnap is kérdezett, és nekem mindig ugyanez volt a válaszom. Ekkor jött rá Iluska néni,
hogy nem ettem én semmilyen borsófőzeléket,
ez csak a vágyam. És másnap hozott nekem egy
kiﬂit. Szerintem ő mindent tudott rólam, de elfedezte ezt, soha nem bántott vele. Több tanárom ugyanígy tett.

Ma már tudom, hogy ez nem így van. Nem
akartam, hogy az én párom verjen engem, és
hogy féltékeny legyen. Péter szerencsére egy
végtelenül kedves ember, akinek óriási szerepe
van abban, hogy a gyermekkorban szerzett lelki sérüléseim be tudtak gyógyulni. Nélküle ma
nem lennék az, aki vagyok.

– És a diáktársaid? A gyerekek ebben a korban nagyon kegyetlenek tudnak lenni….
– Azok is voltak velem. Csúfoltak a nevem
miatt – a lánykori nevem szerint Banya Éva
vagyok –, a ruháim miatt, hiszen szegények
voltunk. Nem mertem például velük együtt
öltözni a testnevelés óra előtt, nehogy kiderüljön, hogy a nadrágom madzaggal van
megkötve. Mindig a WC-ben öltöztem át.
Persze megtudták, és ezzel is húztak eleget.
Olyanokért bántottak, amiről én nem tehettem. Ez pedig egy idő után agresszivitást
szült. Berendezkedtem arra, hogy mindenáron megvédem magam. Mégis, a legjobban
az viselt meg, hogy úgy éreztem, mindent
tudnak rólunk. Hogy mi kirakatban élünk, és
ők mindent látnak. Látják apám alkoholizálását, anyám gyógyszerfüggősségét, a verekedéseket. Egy idő után pedig mindezek miatt
saját magunkat vetettem meg. Azt gondoltam, mi csak erre vagyunk képesek.

– Az ő szülei mit szóltak ahhoz, hogy a ﬁuk
választottja egy cigány származású lány?
– Ezt soha nem hozták szóba, soha nem
éreztették velem, Péter felé jelezték, hogy
nem lesz-e ez gond, de ő vállalta ezt. 18 éves
koromban költöztem el otthonról, akkor kezdtem el munka mellett tanulni, majd megszereztem az érettségit. Az anyósom egyetlen
egyszer szólt bele az életünkbe. Éppen besokalltam a sok tanulástól, és nem akartam
elmenni az érettségire. A kritikus időszakban
azt mondta, Éva, neked ezt meg kell csinálnod. Később a Károli Gáspár Egyetemen szereztem oklevelet, most pedig teológia szakon
járok mesterképzésre. Mindezt a család és három gyermek mellett.

– A történetedben leírtad, hogy egyszerre megszületett benned az elhatározás, Te
más életet akarsz élni, mint a szüleid. Milyen
konﬂiktusokat okozott ez a családban?
– Konﬂitus akadt bőven emiatt. Voltak lázadásaim, nem akartam a rokonokhoz menni,
vagy a családi programokon részt venni. Egy
idő után abba az identitásvesztett állapotba
kerültem, hogy a családom már nem tekintett cigánynak, sőt, parasztnak csúfolt, a másik oldal meg nem fogadott el magyarnak. A
mostoha bánásmód és a sok verés ellenére is
nagyon ragaszkodtam az enyéimhez. Vágytam arra, hogy az anyám megöleljen, hogy
azt érezzem, ő is szeret. Sajnos sosem tudta
kimutatni ezt. Mindezek ellenére csak 18 éves
koromban hagytam el a szülői házat, pedig
akkor már több éve dolgoztam.
– Nem engedték, hogy továbbtanulj?
– Amikor 14 éves lettem, a szüleimnek éppen
egy kapcsolati nehézsége volt. Úgy döntöttem,
dolgozni megyek, mert a családnak szüksége
volt a keresetre. Itt ismertem meg a későbbi
férjemet is, Pétert.
– Ő is cigány származású?
– Nem, és meg kell mondjam, részemről ez is
tudatos döntés volt. Azt gondoltam ugyanis,
hogy minden cigány férﬁ olyan, mint az apám.
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– Családgondozóként dolgozol, sokszor találkozol szegényekkel, akik között rengeteg
a cigány. Ezen a területen előnyt jelent a
származásod?
– Azt gondolom, hogy igen. Egy olyan emberrel, aki mindazokat átélte, amiben ők most
vannak, azzal nem tudnak vitakozni. Nem lehet arról meggyőzni engem, hogy ebből nincs
kiút. Az én történetem kétpólusú. Mert azon
túl, hogy voltak segítőim az életben, mellette
ott kellett lennie az én akaratomnak is. Sokszor
kérdezik tőlem, min múlik az, hogy az egyik cigánynak sikerül kitörni ebből a helyzetből, a
másiknak nem. Mindig azt felelem, az akaráson múlik. Nekem nagyon nagy segítség volt a
hit. Én ezt elfogadtam, és igyekeztem gyerekként is ebben kapaszkodni. A mostaniaknak
fel kell ismerni, hogy azoknak az embereknek,
akik segítő jobbot nyújtanak, a tanácsaikat is
meg kell fogadni, mert ezek fontos lépcsőket
jelentenek a változást jelentő úton, amelynek
az alázat is a záloga. És még valami: megmenteni csak azt lehet, aki hagyja magát.
– A lelkész házaspárral tartod a kapcsolatot?
– Igen, de sajnos ritkán találkozunk. Ők mindig
a szívemben maradnak. Nyilván ők nemcsak az
én életemben voltak ennyire mérvadóak, hanem másokéban is. De én ezt úgy élem meg,
hogy akkor, azzal a kézen fogással talált meg
engem az Isteni Gondviselés. Az én sorsomban
ők voltak az erre kijelölt emberek.
Lejegyezte:
Rácz Zoltán
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HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI
Felnőtt háziorvosok:

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

Szakácsné dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna
(28) 500 035 (20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30
Szent István
Patika:

Városi
Gyógyszertár:

Október 26–27.
November 9–10.
Nomveber 23–24.

November 1–3.
November 16–17.
November 30–1.

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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Beszélgetés Homoki Gáborral, az „Év evangélikus pedagógusával”

„AZ AZ EGYIK LEGFONTOSABB
FELADATUNK, HOGY KISZEDJÜK,
KICSALJUK A TALENTUMOKAT
A TANÍTVÁNYAINKBÓL”
A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai közül idén Homoki Gábor, az Aszódi Evangélikus Petőfi
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium munkatársa kapta az Év tanára megtisztelő címet. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele tanári pályafutásáról, hitvallásáról, terveiről.

– Be kell valljam, mielőtt találkoztunk, megkérdeztem néhány tanítványodat, tudnak-e
a kitüntetésről. Nemmel válaszoltak…
– Valóban nem reklámoztam, nem szoktam
dicskedni. Egyedül az előző, a tavalyi osztályom
tagjai tudnak róla, nekik mondtam el, de mivel
elballagtak, számukra ez már nincs befolyással.
– Mit jelent számodra, hogy Te kaptad a kitüntetést?
– Szerintem azt, hogy még nagyobb lett a felelősségem. Ha már megkaptam az elismerést,
akkor illik úgy dolgoznom, hogy a továbbiakban is méltó legyek rá. Önigazolást, megerősítést is jelent valamennyire. Amikor az átadó ünnepségen a laudációt olvasták, jó volt hallani,
hogy mindazon tevékenységeim, amiket sokszor szinte ösztönösen végzek, pl. a tehetséggondozás, a leszakadt gyermekek felzárkóztatása, vagy csak a kapcsolattartás a gyerekekkel,
azt a többiek mégiscsak egy megtervezett folyamatként értékelik. Azzal is tisztában vagyok,
hogy nem csupán az előző tanévben végzett
munkámat értékelték ezzel, hanem a 20 esztendős tanári pályafutásomat is.

– Hogyan lettél tanár?
– Nem készültem annak, inkább véletlenek sorozatán múlt, hogy végül ez lettem. Az mindenképpen szerepet játszhatott, hogy a Petőﬁ gimnáziumban nagyon jó pedagógusok tanítottak.
Hódiné Ági néni volt a magyartanárom, illetve 12.
osztályban az osztályfőnököm is. Nagyon megszerettette velem a tantárgyat. Sokak szerint én
ugyanabban a stílusban tanítok, mint ahogyan ő.
Érettségi után a szegedi egyetemre jelentkeztem.
Végzősként éppen itthon tanultam a vizsgáimra,
amikor arra lettem ﬁgyelmes, hogy egy autó többször is elmegy a házunk előtt. Kimentem, hogy
megkérdezzem, kit keresnek. Az autó utasai dr.
Roncz Béla akkori igazgató és Koncz István akkori
igazgatóhelyettes voltak. Ők invitáltak tanítani a
frissen indult evangélikus gimnáziumban, és én
igent mondtam. Pedig előtte úgy gondolkodtam,
hogy újságíróként fogok dolgozni, vagy esetleg
másoddiplomaként pszichológus végzettséget
szerzek. De egy percig nem bántam a döntésemet.
– Emlékszel az első időszakra?
– Természetesen. A tanításra nagyon hamar
ráéreztem, ám az mindenképpen furcsa volt,

hogy nagyon kicsi volt a korkülönbség köztem és a tanítványaim között. Én 24 voltam,
köztük meg volt, aki már betöltötte a 20-at.
Szerencsére tudtam kezelni a helyzetet.
– Az evangélikus gimnázium az első és
egyetlen munkahelyed. Soha nem játszottál
el a gondolattal, hogy másutt, esetleg más
területen is kipróbáld magad?
– Szerencsére a tanári pálya nagyon sokrétű, több feladattal jár együtt, és ez módot ad
arra, hogy más iskolák, tantestületek munkájába is belelássak. Évek óta érettségi elnök vagyok, emelt szinten érettségiztetek, rendszeres résztvevője vagyok a Petőﬁ nevét viselő
középiskolák országos találkozóinak. Merem
állítani, a mi iskolánknál kevés tud többet,
jobbat nyújtani, akkor meg minek váltani?
Ráadásul húsz évvel ezelőtt egy összetartó
tantestületbe érkeztem, és ez sem változott.
Ajánlatokat azért kaptam. Megkerestek például a szegedi egyetemről, hogy nem akarok-e részt venni doktori képzésben, nemrégiben pedig a reformátusok kérdeztek rá
arra, hajandó volnék-e tankönyvfejlesztésben
dolgozni. Általában megtalálnak a feladatok,
nem én keresem őket.
– Említetted, hogy hasonlóan tanítasz, mint
Hódi Ági néni annak idején…
– Érdekes dolog ez. Egyetemet végeztem, és
köztudott, hogy ott kevesebb a módszertani
órák száma. Nyilván az ember keresi a saját
megoldásait, igyekszik megvalósítani a maga
elképzeléseit. Sok esetben ösztönösen jön
minden. Aztán – ahogy már mondtam az elején is – kiderül, hogy az tulajdonképpen már
egy leírt módszer. Az évek során az is kialakult,
hogy annak ellenére, hogy nem vagyok szigorú, soha nem kell fegyelmezzem a diákokat.
Állítólag érdekesek és humorosak az óráim,
és erős vagyok a motiválásban. Remélem, ezt
most senki nem veszi dicsekvésnek.
– Húsz év rutinjával a hátad mögött kell készülnöd az óráidra?
– Soha nincs egyforma óra. Hiába van kész
vázlatom, a gyerekek nem egyformák, másként
reagálnak a tananyagra, az órán elhangzottakra. Nyilván készületlenül is be tudnék menni
az órára, és senki nem venné észre azt, de azt
gondolom, nagyon fontos, hogy a tanár mindig
naprakész legyen. Természetesen foglalkozom
az előttem álló órák anyagaival, beemelem azt,
ami időközben vált fontossá, vagy éppen elhagyom belőle, amiről előzőleg úgy éreztem,
nem működött.
– Említetted a motivációt. Hogyan lehet
megszeretettetni a diákokkal az irodalmat,
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az olvasást egy olyan világban, ahol az információszerzés könnyebben és gyorsabban is
megtörténhet?
– Fontos a személyes példamutatás. A diákjaim tudják, sőt látják, hogy sokat olvasok.
Amikor egy-egy versenyre megyünk, akkor
is utazik velem egy-két könyv. És a jó példa
egy idő után ragadós. Rendszeresen részt veszünk például az Arany János irodalmi versenyen. Az erre jelentkezőknek hét könyvet
kell elolvasniuk. Mégis, évről-évre többen
vállalják ezt, mert időközben ráéreznek az olvasás ízére. Amikor pedig beszélgetünk egy
egy könyvről, igyekszem a saját életük felől
megközelíteni a művek mondanivalóit, ezzel
téve azokat érdekessé.
– Ma más könyveket olvastatsz velük, mint
húsz évvel ezelőtt?
– Vannak változások. Akkor még kötelező volt
Stendhal Vörös és fekete című regénye, vagy
Jókai Mór Aranyember című műve. Ezekbe a
mai gyerekek már nem szívesen fognak bele. Ki
is vették a listából, egyébként is az elmondható, hogy valamilyen szinten elkezdődött a tananyag csökkentése.
– Hogyan lehet az órán időkeretet biztosítani arra, hogy a regényekről beszélgessetek?
– Be kell valljam, sok esetben éppen emiatt
vagyok elmaradva a tanmenetemtől. De azt
gondolom, amikor a gyerekek hoznak fel egy
témát, ami megtetszett nekik, fontos, hogy ezt
kibeszéljük, mert fontos nekik, hogy megnyilvánuljanak, hogy elmondhassák a véleményüket, a gondolataikat. Egyébként úgy spórolok,
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hogy kevesebb művön keresztül tanítom meg
a műelemzést, arra viszont nagyon törekszem,
hogy képesek legyenek egy teljesen ismeretlen
művet is kivesézni. A gondolkodást kell előtérbe helyeznünk, nem a tananyag teljes körű
visszaadását.
– A laudációdban külön kiemelték azokat a
versenyeredményeket, amiket a diákjaid elértek. Mennyire könnyű ma rávenni a diákokat, hogy plusz feladatokat vállaljanak?
– Talán szerencsés személyiségem van, de
könnyen meg tudom nyerni őket. A feleségem egyszer úgy fogalmazta ezt meg, hogy
azt érzi a diákjaimon, hogy meg akarnak
felelni nekem. Az a fontos nekik, hogy az
eredményeik okán megdicsérjem őket, nem
pedig az, hogy kapnak még néhány ötöst.
Szerencsére ma már tényleg sikeresen szerepelünk az országos tanulmányi versenyeken,
néhányan mindig bejutnak a döntőbe. Nyilván az is fontos, hogy az OKTV döntőért plusz
pontokat is kapnak a diákok, és ez jól jöhet
a felvételinél. Nekünk tanároknak szerintem
az az egyik legfontosabb a legfontosabb feladatunk, hogy kiszedjük, kicsaljuk a talentumokat a tanítványainkból, amiket a Jóistentől
kaptak. És ez a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákokra még jobban igaz. Magam is
első generációs értelmiségi vagyok, így talán
jobban érzékelem számos diákom nehézségeit. Személyes elbeszélgetésekkel, az odaﬁgyeléssel nagyon nagy eredményeket lehet
elérni. Az sem baj, ha valaki kevesebbet tud.
De tudjon élni azzal a lehetőséggel, amit magában hordoz.
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– Rengeteget viszed a tanítványaidat színházba…
– Igen, mert úgy érzem, mindenkinek át kell élnie az előadások adta csodákat. Azt is fontosnak
tartom, hogy a mindenkori osztályom tagjai eljussanak a Nemzeti Színházba, mert az tényleg a
nemzetünk színháza. Ugyanakkor mindig ügyelek arra, hogy olyan darabra menjünk, ami nekik
is tetszeni fog, mert az ő nyelvükön szól, mert
látványos, stb. Nem járunk musicalra, de nagy
tragédiákra sem. Fontos az is, hogy jó helyre üljünk, hogy mindent lássanak és halljanak.
– Ha választhatnál, hogy melyik korban legyél tanár, melyiket választanád?
– Egyértelműen az ókort, a sétálva tanítást, bár
ezt később Csokonai is csinálta. A beszélgetős,
az egymásra ﬁgyelő oktatás áll hozzám a legközelebb.
– Van két gyermeked. Ha ők azzal állnának
eléd, hogy ők is tanárok szeretnének lenni,
mit mondanál? Lebeszélnéd őket?
– Ez már majdnem megtörtént, legalábbis a lányom esetében. Adél sokáig kacérkodott azzal,
hogy magyar-ének szakos tanár lesz. Sokáig az
ELTE szerepelt az első helyen, végül ez a második
helyre csúszott, és a pszichológia nyert. De itt is
emberekkel foglalkozik majd. Péter ﬁamnál még
nem tudni. Az mindenesetre már most látszik,
hogy az angol nyelv nagyon közel áll hozzá. Így
még előfordulhat az is, hogy egyik gyermek az
anyai, a másik pedig az apai pályát választja majd.
Mindenesetre én nem fogom őket erről lebeszélni.
R.Z.
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Hirdetés

Aszódi fuvarozó vállalkozó keres belföldi és rövid
nemzetközi fuvarokhoz C, C+E jogosítvánnyal
rendelkező kamionsofőröket!
9 Családias légkör,
9 versenyképes ﬁzetés,
9 szabad hétvégék!
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:
(+36) 70 77 19 666

Budapesti telephelyű épületgépészeti cég folyamatos munkára keres
víz- és fűtésszerelésben jártas szakembert és mellé segédszerelőt!
Lehet pályakezdő vagy rutinos, idősebb kolléga is!
Legyen:
munkájára igényes, megbízható, becsületes, jó hozzáállású,
megfelelő kommunikációs és probléma megoldó képességű, rugalmas,
és rendelkezzen B kategóriás jogosítvánnyal
Bejelentett munkaviszony!
Bérezés megegyezés szerint, 2 hetente
Budapesti és Budapest környéki munkákra várjuk a jelentkezőket!
Aszód és környékéről a bejárás megoldott!
Jelentkezni: (+36) 20 935 8392

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

ÁLLÁSHIRDETÉS!

Csapatunk bővítéséhez
nyílászárógyártásban vagy fémmegmunkálásban jártas
munkaerőt keresünk
összeszerelő
munkakör betöltésére
Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség
Műszaki rajzok ismerete
Precíz munkavégzés
Előny:
Tapasztalat nyílászáró gyártás területén
Munkavégzés helye:
Aszód, Falujárók u. 40.
A jelentkezéshez fényképes szakmai önéletrajz szükséges az alábbi
email
címre:
2019.
október
k.kakuk@schaltech.hu

Kiállítás
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150 ÉVES A KÉPESLAP
Ezzel a címmel nyitotta meg időszaki kiállítását október 7-én
az Aszód Város Kulturális Központ a Petőfi múzeum kistermében az intézmény képeslapjaiból. Az eseményt Sztán István polgármester nyitotta meg, aki szintén hozott magával
egy-két különlegességet.

Az első aszódi képeslapok az első világháború kitörése előtt jelentek
meg, mégpedig helyi kiadásban, ám néhány évvel később néhány budapesti cég az egész országra kiterjesztette kiadásait, és lassan elsorvasztották a vidéki kiadókat. Az egyik legrégebbi aszódi képeslap a kiállításon is látható, és a Szabadság teret ábrázolja. A színes képet Schrecker
Mihály fényképész készítette, a képeslap kiadásáról pedig egy üveg és
csillár kereskedő, Wahl Adolf gondoskodott.
Az időszaki kiállítás legértékesebb darabja Klamár Balázs történész, a kiállítás rendezője szerint egy hajas képeslap. Elkészítéséhez emberi hajat használtak hozzá, az elkészítéséhez paróka mesterre volt szükség. Ez a képeslap,
és a többi szép darab december közepéig nézhető meg a Petőﬁ múzeumban.
Kép és szöveg:
R. Z.

A világ első képes levelezőlapját 1840-ben adták fel London Fulham városrészében. Érdekesség, hogy mind a címzett, mind a feladó ugyanazon
személy volt. A képeslap tömeges elterjedésére azonban még sokáig kellett várni, mert először a „sima” levelezőlap terjedt el, amelyet az osztrákmagyar postaigazgatóság adott ki először, mégpedig 1869-ben. A képes
levelezőlap használata igazából a századfordulón vált divattá. Érdekes
módon először csak az egyik felét használták, ide írták a szöveget is. Mivel az írás sokszor nem fért el a szabad helyre, ráírtak a képre is. Négy-öt
évvel később azonban már a hátoldalra került a szöveg.
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Sport

Foci

BRAVÚR ÉS REALITÁS
VÁLTOGATTA EGYMÁST
Bár a legutóbbi mérkőzését a tabella első helyezettje, a Budakalászi MSE ellenében
5:2 arányban elvesztette a megyei másodosztályban szereplő Aszód FC felnőtt csapata, 13 pontjával az előkelő 8. helyen szerepel a bajnokságban. Ehhez az is kellett,
hogy több mérkőzésen bravúros eredményt ért el.
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KORÁBBI MÉRKŐZÉSEK:
Aszód FC – Mogyoród FC: 3-2; (1-0)

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés. Nagy
Rolandot néhány munkatársa elkísérte a
meccsre, és igazi futballhangulatot varázsoltak a lelátóra. Rolit alaposan feldobta a biztatás, a 17. percben Berndt András beadását
kapásból lőtte a hálóba (1-0). A félidőben
ezen állásnál vonultak pihenni a csapatok. A
második félidő is jól kezdődött, az 55.percben Zalaegerszegi beadásából Berndt András is meglőtte idei első aszódi gólját (2-0).

Négyes (!) cserét hajtottak végre a vendégek,
és ez bejött, a 77. percben már 2-2 volt a mérkőzés állása. A 89.percben egy mintaszerű aszódi
kontra után ezúttal Zalaegerszegi Roland talált
a kapuba, így megszületett a bravúr.
Gödi SE – Aszód FC: 1-2; (1-1)

Kocsi Bence révén már a 6. percben vezetett
az Aszód, ám a hazaiak a 14. percben egyenlítettek. Az egyenlítő gól után kiegyenlített mezőnyjáték alakult ki, a kapuk nem kerültek igazán veszélybe. A második félidőben is hasonló
volt a játék képe, a végén szerencsére Zalaeger-

szegi Roland közelről a gödi kapuba talált, így a
csapat megszerezte a három pontot.
Aszód FC – Csömöri KSK: 1-5; (1-1)

A csapat alig tudott kiállni a meccsre, amire
eddig nem volt példa. Ennek ellenére az első
félidőt Zalaegerszegi Roland góljával sikerült
1-1-es döntetlenre lehozni.
A második félidőben csere híján elfáradt a
gárda, és a Csömör ezt kíméletlenül kihasználta. A vége 1-5 lett.
Forrás:
Aszód FC

ARADI FUTÓ-VÁLTÓ 2019
Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentô világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12
tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követôen kerültek osztrák fogságba.
Így a nemzet vértanúi lettek. Az ő emlékük előtt október 7-én az EGÁ-ban a sport
által is tisztelegtünk.

Minden osztály 13 tanulóból álló csapatot állított össze. A váltó 6 ﬁúból és 7 lányból állt. Minden
futó szimbolikusan egy kivégzett vértanút „testesített” meg. A cél az volt, hogy az osztályok váltói minél gyorsabban lefussák a 13 kört (2600m). Az alsó évfolyam leggyorsabbjai a 8.b osztály
tanulói voltak. Az összes osztály közül pedig, az abszolút első helyet a 11.c, 06:49:26 perc idővel
teljesítette. A 25 osztály összesen 65.000m-t futott.
Köszönet a diákságnak az aktív részvételért, a sportszerű magatartásért és a tanár kollégáknak
a verseny koordinálásáért.
Fáczán Zoltán testnevelő
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