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„...vadócba rózsát ojtanak...”

Idén az Evangélikus Egy-

ház Petőfi Gimnáziuma

adott otthont városunk pe-

dagógusnapi ünnepségé-

nek. A Koren-díjban idén

Penák Dóra, a házigazda

intézmény pedagógusa ré-

szesült ( ). A pá-

lyafutását fél évszázada

megkezdő Nyíry Szabolcs

Aranydiplomátvehetettát.

képünkön

KonczIstván

Sztán István

Mécs László

„vadócba rózsát

ojtanak, hogy szebb legyen a

Föld”.

,azönkormány-
zat Művelődési Bizottsága el-
nökének köszöntője és a Csen-
gey iskola Kicsinyek Kórusá-
nak műsora után
polgármester szólt a megjelen-
tekhez. Beszédét
soraival kezdte: a nemzet nap-
számosai

Mintrámutatott,agyer-
mekeket a bölcsődétől, óvodá-
tól kezdve szüntelenül nevelő,
fejlesztő, írni-olvasni, számolni
megtanító, tudásszomjukat ol-
tani igyekvő s őket a nagybetűs
Életre felkészíteni próbáló
pedagógusok jogos igénye,hogy
az év 365 napján át megbecsü-
lésövezzemunkájukat–hiszen
évente egyetlen nap kevés ah-
hoz, hogy a hosszú, fáradságos
évek, évtizedek robotolását, a
hivatásuk alatt tett erőfeszí-
téseiket elismerjük, a végzett
munkáért megbe-
csülésünket. Abbéli reményét
fejezte ki, hogy az oktatási
rendszer átalakulása nyomán
világosan látható lesz, hogy e
változások milyen fejlődési fo-
lyamatba illeszthetőek,

milyen léptekkel
valósíthatókmeg.

kifejezzük

az el-
képzelések

Aszód Város Önkormányza-
ta idén is odaítélte a több évti-
zedes, kimagasló oktató-ne-
velő munkáért járó Koren Ist-
ván Díjat. Az aszódi elismerést

, az Evangélikus
Egyház Petőfi Gimnáziumá-
naktanáravehetteát.

Penák Dóra tanárnő Aszó-
don született 1956. április 27-
én. Általános és középiskolai
tanulmányait szülőhelyén

Penák Dóra

végezte. 1974-től képesítés nél-
küli pedagógusként dolgozott a
versegi, majd 1976-tól az aszódi
1. sz. Általános Iskolában.
1982-84 között Dunaharaszti-
ban, az 1. sz. Általános Iskolá-
ban tanított. Ezt követően
1984-ben visszatért városunk-
ba: az aszódi 1. sz. Általános
Iskola tanára volt 1997-ig, ami-
kor az Evangélikus Egyház

(folytatása2.oldalon)

Trianon

tanulságai
Sírt az ég, amikor június

4-én, a trianoni békediktá-

tum aláírásának 93. évfor-

dulóján megemlékezésre

gyülekeztek az aszódiak A

Művelődés Háza falán el-

helyezettemléktáblánál.

Az ünnepség szónoka
történész, az

Evangélikus Egyház Petőfi
Gimnáziumának tanára volt,
aki bevezetőül az Aszódi Evan-
gélikus Gimnázium 1919-es év-
könyvéből idézett:

...

Dr.

Péterfi Gábor

„ a besztercebányai mene-

kült tanulók érettségi vizsgáját

magyar nyelvből május 7-én, a

teljes szóbelit 12-én tartottuk.

Ez érettségi vizsgán Micsinay

Ernő felügyelő úr elnökölt s ő

intézett az érettségizett ifjakhoz

erős hazafias lélekből fakadó

meghatóbeszédet.”

(folytatása8.oldalon)

Két év után ismét Múzeumok Éjszakája Aszódon
Egy év szünet után a Petőfi

Múzeum ismét gazdag progra-
mokkal várta A Múzeumok Éj-
szakájára érkezőket. A rendez-
vényre benne képzőművésze-
ti tárlattal, lelet- és könyvbe-
mutatókkal, koncertekkel, tár-
latvezetéssel, bábjátékkal, tűz-
ugrással és a múzeum épületé-
nek zenés fényfestésével (

) sajnos a vártnál ke-
vesebben voltak kiváncsiak.
(Lapunk Facebook-oldalán íze-
lítőt láthatnakabból,mirőlma-
radtakleatávolmaradók...)

ké-

pünkön

–

–

Koren-díj és Aranydiploma átadás a Pedagógusnapon
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(folytatásaz1.oldalról)

Aszódi Petőfi Gimnáziumában
helyezkedett el és azóta is ott
folytatjapedagógusimunkáját.

1985-ben testnevelés-föld-
rajz szakos általános iskolai ta-
nári diplomát szerzett az egri
Ho Si Minh Tanárképző Főis-
kolán. Síoktatói és sportmasz-
szőri képesítéssel is rendel-
kezik.

Az 1980-as évektől folyama-
tosan osztályfőnöki teendőket
is ellát. Az 1990-es évek elejétől
az aszódi általános iskolában,
ezt követően az evangélikus
gimnáziumban is gyermekvé-
delmi felelősként is tevékeny-
kedik.

Intézményünkben a hagyo-
mánnyá váló sítáborok, sport-
napok kezdeményezője, aktív
megvalósítója. Előző és jelenle-
gi munkahelyén szakmai mun-
kaközösségektagja, területibe-
mutató órák szervezője, első-
sorban testnevelés módszer-
tanból. Testnevelés és földrajz
szakórán túl is délutánonként,
hétvégi szabadidős tevékeny-
ségként sport-természetjáró és
művészeti foglalkozásokat, ki-
rándulásokatszervez.Évekóta
segíti, támogatja a szellemileg
és testileg fogyatékos embere-
ket. Az ikladi intézménnyel is
heti kapcsolatban van. Egyik
szervezője és segítője intézmé-
nyünkben az évente megren-
dezettkaritatívhétnek.

Folyamatosan bővíti és fej-
leszti szaktárgyi és pedagógiai
ismereteit. A középiskola
HEFOP és TÁMOP pályáza-

tainak aktív megalkotója és
végrehajtója. Nagy szakmai tu-
dással szervezi és bonyolítja az
erdei iskola személyét érintő
feladatait. Tanítványai, kollé-
gái tisztelik, becsülik. Munka-
helyein mind emberileg, mind
szakmailag példamutató sze-
mélyiség.

Munkája során arra törek-
szik, hogy a gyerekekkel, köz-
vetlen,meghittkapcsolatotala-
kítson ki. Olyan körülménye-
ket teremtve, a lehetőségeken
belül, hogy diákjai testileg és
szellemileg megfelelően fejlőd-
hessenek. Külön figyelmet for-
dít azokra a fiatalokra, akik
szociális és anyagi veszélyezte-
tettségük miatt lemaradtak
társaiktól. A város közéletének
is aktív résztvevője, a városi és
megyei választási bizottság
tagja. Eddigi kimagasló peda-
gógiai tevékenységét 1991-ben
Miniszteri Dicsérettel ismer-
tékel.

A kitüntetett meghatottan
mondott köszönetet az elisme-
résért.Azünnepigondolatokra
visszautalva kiemelte: újra ta-
lálkozva volt tanárával és egy-
kori tanítványaival, s a műsort
látvaarragondolt,hogy

. Munkahelyükre érkezve
minden nap egy kincsesházba

apeda-

gógusok nem robotolnak, ha-

nem mindennap ajándékot

kapnak, hiszen a családok leg-

nagyobb kincsüket bízzák rá-

juk

A szerző felvételei

lépnek be, ahol nem azt nézik,
melyik gyermekből mi lesz, ha-
nem azt, hogy

– Azt követem és azt kérem
pedagógustársaimtól is –
mondta befejezésül –, hogy e
kincseknekadjukmegaztabá-
torító mozdulatot, biztató te-
kintetet, amelynek segítségé-
vel olyan emberkék lehetnek,
akiknek a tudásuk és a tetteik
is igazolják majd, hogy a mi
kezünkből kerültek ki. Áldást
kaptunk, s amíg ezt az áldást
érezzük, tudjuk, hogy szükség
vanránk.

Az ünnepségen Aranydiplo-
mát vehetett át
nyugalmazott testnevelő tanár.
A város közoktatásában és
sportéletében meghatározó
szerepet vállalt pedagógus –
aki feleségével ( )
2001-ben Aszód Városi Sport-
díjban részesült – ötven éve
végzett a Testnevelési Főis-
kolán.

legbelül milyen

lesz.

Nyíry Szabolcs

képünkön

H.SZ.
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Aláírásgyűjtés az aszódi

menekülttábor terve ellen
A laktanya nem megfelelő a célra

2013. JÚNIUS-JÚLIUS

A szerkesztő elköszön

Tisztelt Olvasók!

Az Aszódi Tükör e száma a hetvenötödik, s egyben az utolsó,
amelyet én szerkesztettem. Bár először közel másfél évtizede
kerültem munkakapcsolatba városunk havilapjával, kisebb
feladatok, majd néhány év kihagyás után 2007 januárjában kez-
dődött életem s munkám azon időszaka, ami hat és fél esztendő
utánmostlezárul.

Nemszámoltam,ez időalatthányaszódivagyavároshozezer
szállal kötődő vendég szerepelt a Tükörben megjelent cikkek-
ben, képes riportokban, de az biztos: ez idő alatt

,amitezútonisköszönöknekik.Külön
köszönöm mindazok munkáját, akikkel a terjedelmi lehetősé-
gek beszűküléséig rendszeresen együtt dolgozhattam. S termé-
szetesen köszönet jár azoknak is, akikben

, s a jognak is fittyet hányva
megpróbáltak eltávolítani az újság éléről – hiszen ezek a kon-
fliktusok mindig megszívlelendő tanulságokkal szolgáltak, a
mellettem kiálló emberek pedig mindeddig megerősítettek
abban,hogy folytatnikellamunkát.

Azonban lassan sok minden megváltozott. Az Aszódi Tükör
két esztendeje elindult egy kényszerpályán, amit az önkor-
mányzati támogatás megfelezése, az előállítási költségek emel-
kedése és ezzel párhuzamosan a hirdetési bevételek csökkenése
szegélyezett. Nem panaszkodtam az újság hasábjain –

–, így viszont szinte
minden hónapban magyarázkodnom kellett, amikor valaki a
„sovány” Tükörre, az évek során megszokott rovatok hiányára
tett megjegyzést. A támogatás visszaállítására tett ígéretek
sajnos beváltatlanok maradtak, s egyre kevésbé éreztem, hogy a
nehézségek ellenére az önkormányzatnál elismerik a munká-
mat, megértik az újsággal kapcsolat-
banalkotottszakmai, jogiérveimet.

Lassacskánelfogyottmindenérv,amia folytatásmellett szólt,
ezért úgy döntöttem, felmondom a szerződésemet. A pályázatot
kiírták; e sorok írásakor még nem tudni, augusztustól ki küzd-
het meg az Aszódi Tükör megjelentetésével járó kihívásokkal.
Ezútoniseredményesmunkátéssikerélményeketkívánokneki
ésazOlvasóknakegyaránt.

felelős szerkesztő

sok biztató szót,

támogatástkaptamtőlük

a segítő szándék

helyett a gáncsoskodás munkált

nemszabadfeladni,

hely sem

volt rá, de megoldást sem jelentett volna

az újbóli bővítés igényét,

Hídi Szilveszter

Aszódon 33, a járásban

további 16 helyszínen in-

dult aláírásgyűjtés az aszó-

di laktanya állítólagos me-

nekülttáborrá nyilvánítá-

saellen.

Sztán István

Tóth Gábor

Kontrát

Károlytól

polgármester
meg nem nevezett forrásból ér-
tesült arról, hogy a döntésho-
zóknál szóba került a 2005.
december 31-én bezárt, s azóta
kihasználatlan laktanya emlí-
tett célokra történő hasznosí-
tása.Minderrőlazönkormány-
zat nem kapott értesítést, s mi-
után a honvédelmi tárcának
küldött kérdéseire nem érke-
zett válasz, a polgármester alá-
írásgyűjtést indított.

országgyűlési
képviselő, az Országgyűlés
Honvédelmi és Rendészeti Bi-
zottságának tagja kérdésünkre
elmondta: a bizottság ülésein
nem volt napirenden e téma,
mert a menekülttáborok ügye
a Belügyminisztérium kompe-
tenciájába tartozik. A honatya
csak az aláírásgyűjtés megkez-
désekorértesülta tervről,majd
tájékoztatást kért

, a Belügyminisztéri-
um parlamenti államtitkárá-
tól.Mintmegtudta,aszaktárca
nyolc helyszín egyikeként az

aszódit is megvizsgálta, de a
városunk keleti határán álló
objektum

Bár megérti a lakosság aggo-
dalmait,TóthGáborazérttart-
ja sajnálatosnak a vizsgálat
eredményét, mert az időjárás
és a sorozatos lopások miatt a
hiányosan védett létesítmény
állapota folyamatosan romlik,
serremegoldást jelentettvolna
a volt laktanya említett célú
hasznosítása. A nemzetközi
szerződések értelmében az
EU-tag Magyarországnak
részt kell vennie az európai kö-
zösség menekültügyi program-
jában, ami az ezzel járó nehéz-
ségek mellett 50-100 új munka-
hely megteremtésére is lehető-
séget biztosított volna Aszó-
don.

A környéken élő polgárok
nagy része – tartva az ország
más menekülttáboraiban ese-
tenként előfordult rendbontá-
soktól és az esetleges szökések-
től – mindettől függetlenül
nemlátnaszívesenegyilyentá-
bort Aszódon. Az önkormány-
zat évek óta folytat hiábavaló
levelezést az értékes ingatlan-
együttes aszódi tulajdonba
adásáról.

sajnos nem felel meg

akövetelményeknek.

-hiszi-

Aláírták a kivitelezési szer-
ződést a Napsugár Óvoda kivi-
telezésimunkálatairakiírtköz-
beszerzési eljárás nyertesével,
az Épkomplex Kft.-vel. A
KMOP-4.6.1-11 azonosítószá-
mú, „Nevelési intézmények fej-
lesztése” című pályázaton el-
nyert120milliós támogatástaz
önkormányzat több mint 60
millióFt-tal egészítetteki, ígya
pályázati projektben megjelölt
bővítési feladatokon kívül az
épület teljes felújítását, korsze-

rűsítését (fűtés, világítás, tető-
szerkezetstb.)is elvégzik.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a Szent Imre utcai
épületbe járóovisokésnevelőik
nyáron a Szivárvány Óvodá-
ban, szeptember 1-től a Csen-
geyiskolafőépületébenkapnak
helyet. A tervek szerint 2014.
április 15-én záruló beruházás
végéig a polgármester a szülők,
az intézményekben dolgozók
és tanulók türelmét és megér-
tésétkérte.

Június 20-24. között
polgármester vezetésé-

veltízfősaszódidelegáció,vala-
mint a Podmaniczky Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
47 fős szimfonikus zenekara
képviselte városunkat románi-
ai testvérvárosunk, Tótmogyo-
rós (Misztótfalu) Városünnep
címűrendezvényén.

Sztán

István

Indul az óvodabővítési projekt

A vendégek
polgármester meghívására
érkeztek a rendezvényre, aki a
szimfonikuszenekartavalyau-
gusztusi (a XXII. Aszód Feszti-
vál első napján adott) koncert-
jét hallva már akkor jelezte:
őket is szívesen látnák a követ-
kezőVárosnapon.

Anton Ardelean

Aszódiak Tótmogyoróson
A Podmaniczky AMI Szimfonikus

Zenekara is fellépett a Városnapon
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Öt nap, húsz középiskolás, hatvan kilométer
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Aszódról hosszú vonatozással
korábban sosem hallott nevű te-
lepülésekre csöppentünk. Novaj-
idrányban várt ránk a fonyi ön-
kormányzat iskolabusza, Vi-
zsolyban megnéztük a híres Ká-
rolyi Gáspár-féle Bibliát, majd
irány szállásunk, Mogyoróska.
Délután szép időben egy óra
alatt meghódítottuk a romanti-
kus regéci várat, ahol hajdan II.
Rákóczi Ferenc fejedelem gyer-
mekkoráttöltötte.

Ha csak ennyit láttunk volna,
már szép élményekkel tértünk
volna haza. De a kalandok csak
másnap kezdődtek. Reggel esett,
de el kellett indulnunk a boldog-
kői várba. Sima ügy, menni kell
esőben is, mert „nincs rossz idő,
csak rossz felszerelés”. Nekünk
pedig jó esőköpenyünk és bakan-
csunk volt. Az elején kicsit elté-
vedtünk, s úgy másfél órát bo-
lyongtunk, mert nem találtuk a
jelzést. Sajnos éppen akkor talál-
tuk meg, amikor már jól eláz-
tunk, és a „visszatérés a szállás-
ra” ötlete majdnem győzedel-
meskedett, így nem éppen boldo-
gankövettükakék jelzést,amely
az Arka-patak szurdokába veze-
tett. Ezt kerestük! Tanáraink
látható örömmel irányítottak,
terelgettek minket a kanyargó
patak mentén. Amikor elfogyott
az út, köveken át kellett lépeget-
ni a sok esőtől megáradt vízen a
másik partra. De nem csak egy-
szer, hatszor, hanem tizenötször,
de lehet, hogy huszonegyszer.
Mit szépítsük, a végén többé-ke-
vésbémindencipőbeázott.„Ten-
gervanacipőmben”–hangzotta
helyzetjelentés.

Nagyon sokának tűnt, amíg
Arka faluba értünk, elázva, sáro-
san, elcsigázva. Innen pillanatok
alatt Boldogkőváraljára jutot-
tunk, szilárd burkolatú, tiszta,
szép főtérre, felettünk kiugró

sziklakiszögellésenavár,amelya
tokaji bor szállítási útvonalát
vigyázta.

Eddig eljutottunk. De vajon
hogy jutunk vissza szállásunkra,
Mogyoróskára? Lassan sötéte-
dik. Fejlámpával, elemlámpával
vissza a köveken a patakmeder-
ben? Na, azt nem! Országúton
hosszabb, buszjárat vagy nincs,
vagy már elment, vagy nem arra
megy...

Ekkor „Deus ex machina” –
egy városnéző kisvonat formá-
jában megjelent a megoldás! Kö-
szönet érte pol-
gármester úrnak, aki az első szó-
ra segített, amikor egy kedves
helyi lakos mobiltelefonján át be-
széltünk vele. Pedig nem is látta,
hogy nézünk ki, ázottan, fülig
sárosan, vizes bakancsban, ide-
gilegkiborulva.

A jó hírre, hogy valamivel ha-
zajutunk, erőre kaptunk, felkap-
tattunk a várba – már csak azért
is, mert a csodavonat ott állomá-
sozott. A lenyugvó nap fényeinél
fényképezkedtünk a várfalakon.
A kiállított terepasztalokon
10.000 ólomkatona vívta a csatá-
kat, láttunk gyönyörű ásványo-
kat, kínzókamrát és barlangraj-
zokatis.

A kisvonat nagyon jópofa volt:
dízelolajjal működött, gumikere-
keivoltak,ésgyorsabbvolt,mint-
ha gyalogoltunk volna. De ül-
tünk, teteje és oldala is volt (köz-
ben odaért az eső, amit a várból
láttunk közeledni). A kisvonat
étkezőnk ajtaja előtt letett min-
ket, berohantunk, és faltuk a
rántott húst. Rég esett ilyen jól a
vacsora!

Hétfőn a Pengő-kő – Tokár-
tető – Szent Péter-mennykő (707
m) útvonal, kék jelzésen fel, zöld
jelzésen le, 24 km volt a tegnapi
12km-espatakos túraután.A la-
zítás kedden 15km hegyen-völ-

Kóczián Gyula

gyön át keletre, Óhutára. Össze-
sen 60 km-t gyalogoltunk nehéz
terepen.

Azutolsónapmárcsaksétako-
csikáztunk,vetélkedtünk.

Hazafelé a vonaton rögtönzött
közvélemény-kutatásunk ered-
ményeálljonittbefejezésül:

Legjobban tetszett: az Arka-
patak völgye, a várak, a végtelen

Barangolás a csodálatos Zemplénben

erdőségek, vadvirágos rétek, a
madárdal, a kilátás a Szent
Péter-mennykőről,akiskutyáka
szálláson és a levesek, de a lekvá-
roskenyériskapottszavazatot...

Mindezt a felejthetetlen szép
élményt nehéz elmesélni, ezt lát-
nikell!

PongóVivien,
CsejteiGeorgina

Az Aszódi Szabadidősport Egyesület TÁMOP-3.2.11/10-
1/KMR-2010-0073 pályázatának köszönhetően túráztak a
Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium tanulói. Kerékpárral az Aggteleki-karszton,
kenutúránaSzigetközben,aKékTúraútvonalánazÉszaki-
középhegységben komoly
sportteljesítménytnyújtottösszesennyolcvandiák.Azaláb-
biakbanazemplénigyalogtúraélményeirőlszámolnakbe.

–ötnapostáborozásokkeretében

4 ASZÓDI TÜKÖRPályázni s világot látni

Boldogkő vára
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2012 szeptemberében az
Evangélikus Egyház Aszódi
Petőfi Gimnáziumában Come-
nius környezetvédelmi pályázat
indult, melynek keretében Ma-
gyarországon kívül öt ország
(Törökország, Németország,
Olaszország, Románia és Spa-
nyolország) egy-egy iskolája
fogott össze öt témakör (környe-
zetszennyezés, újrahasznosítás,
nem környezetszennyező tech-
nológiák, tápláléklánc és globális
felmelegedés) alapos megvitatá-
saérdekében.

A pályázat céljai változatosak,
szándéka az, hogy a diákok meg-
ismerjék a lokális és a globális
környezetvédelmi problémákat,
ezek lehetséges megoldásait, ki-
alakuljon bennük a környezettu-
datos magatartás, új emberekkel
találkozzanak, gyakorolják kife-
jezni magukat idegen nyelven,
projektlátogatások során isme-
reteket szerezzenek más kultú-
rákról és azok szokásairól, gya-
korolják az IKT eszközök hasz-
nálatát, vonzóbbá váljon szá-
mukraatanulás folyamata.Ezek
elérése érdekében az iskola
számtalan változatos programot
szervezett számukra az elmúlt
évben.

A gimnázium saját akciói kö-
zül a legfontosabbak: a diákok az
őszi szünet előtt cserjéket (pl.
aranyesőt, babarózsát, mályvát,
orgonát, mogyorót), szünet után
pár nappal fákat (többek között
oszlopostölgyet,szivarfát,kőrist,
nyírt,hársat,díszcseresznyét, ju-
hart),novemberelejénpedigtuli-
pánokatültettekaz iskola terüle-
tén, megmérték az egyes csalá-
dok ökolábnyomát, iskolai szin-
ten elindult a PET-palackok
gyűjtése. A tanulók összegyűjtöt-
tékaz iskolábanegynapalattke-
letkező szemetet, amit másnap
kiállítottak az aulában, papírt és
műanyag kupakot gyűjtöttek, el-
végezték a környező vizek kémi-
ai mérését. A városi kezdemé-
nyezéshez csatlakozva begyűj-
tötték az otthon elfekvő techni-
kaieszközöket.

Szakkör is indult a komolyab-
ban érdeklődő diákok számára,
amelynek munkanyelve az an-
gol. Ennek keretében dolgoztuk

2013. MÁRCIUS2013. JÚNIUS-JÚLIUS

fel a pályázat fent említett téma-
köreit és készítettük fel tanuló-
inkat a beszámolók megtartá-
sára,akülföldikiutazásokra.

Bővebb információ az iskolai
honlapon
vagy a projekt angol nyelvű hon-
lapján érhe-
tőel.

Ezúton is köszönöm a pedagó-
gusok és a technikai személyzet
sok-soksegítségét.

pályázatikoordinátor

(http://www.aszevgim.hu)

(http://futuregreeners.com)

Dr.BatárLevente

bic, taekwondo), kevésbé gyako-
rolt sportágak megismerése (pl.
boksz, judo, falmászás, rögbi),
felmérések végzése (pl. önellen-
őrzés, Cooper-teszt), túrázás, he-
gyi kerékpározás, prezentációk
tartása (iskoláról, magukról,
híres sportolókról) és előadások
meghallgatása (pl. a helyes étke-
zésről,adrogveszélyeiről).

A pályázat pozitív hatásainak
egyike, hogy a gimnázium egyéb-
ként is gazdag sportélete felpezs-
dült. A visszajelzések alapján
megállapítható, hogy diákjaink
méltó módon képviselték isko-
lánkat, városunkat és hazánkat
a találkozókon, számukra nem
okozott gondot a versenyeken
való magas színvonalú részvétel,
a külföldiekkel történő kapcso-
latépítés és az idegen nyelven
történőkommunikáció.

Iskolánk 2013 októberében
fogja vendégül látni partnereit,
éppen a 24 órás focibajnokság
idején.

pályázatikoordinátor
Dr.BatárLevente

Félidejéhez érkezett az EGA-
ban futó Comenius sport és
egészséges életmód pályázat.
Bár a partneriskolák profilja kü-
lönböző (egy holland szakképző
iskola, egy francia mezőgazdasá-
gi iskola, egy török rendőr szak-
középiskola és egy egyházi gim-
názium fogott össze), a célok
megegyeznek: 1) távol tartani a
diákokat a rossz szokásoktól (pl.
alkoholfogyasztás, mozgássze-
gény életmód), 2) megismertetni
velük a rájuk leselkedő veszélye-
ket, 3) hozzásegíteni őket, hogy
kapcsolatokat építsenek új em-
berekkel, 4) ösztönözni őket,
hogygyakoroljákkifejeznimagu-
kat idegen nyelven, 5) lehetősé-
get nyújtani nekik, hogy megis-
merjenek más kultúrákat és
szokásokat.

Az eddigi két találkozó során
számos tevékenységben vehet-
tek rész a kiutazók, mint például
egészséges nemzeti ételek elké-
szítése, sportversenyek (pl. inga-
futás, foci, tájékozódási futás),
sportbemutatók(pl.karate,aero-

Környezetvédelmi pályázat Sportra és egészséges

életmódra nevelés

Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma:

zatok feladatainak anyagi meg-
támogatására. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium a pályáza-
tot pozitívan bírálta el, és
55.003.198 Ft vissza nem téríten-
dő önerő-támogatásban részesí-
tette a projektet. Ezen döntéssel
a társulás immáron másodszor
nyert a tárgyi pályázaton: első
alkalommal 16.873.001 Ft vissza
nem térítendő támogatásban
részesültazEUÖnerőAlapból.

Azzal, hogy a kormány ilyen
jellegű támogatást biztosít az ön-
kormányzatok részére, nagy-
mértékben csökkenti az önkor-
mányzatok hozzájárulásait
ezáltal terheinek mértékét, illet-
ve víziközmű társulatok által a
beruházás finanszírozására lehí-
vandóhitelösszeget,ezáltaltehát
az EU Önerő Alap hatékonyan
járul hozzá a fent említett pro-

jekt működtetéséhez, fenntartá-
sához. Az önerő támogatás segít-
ségével a településeknek kisebb
mértékben kell a projektben ter-
vezett, magas kamatozású banki
(akárpiaci)hitellelélniük.

Az Aszód és agglomerációját
érintőszennyvízprogramkereté-
ben a munkálatok 2011 elején
indultak. Aszódon és környékén
összesen 84,5 km hosszú csator-
nahálózat épült, melynek kö-
szönhetően újabb 1932 háztar-
tás, közel 27.000 ember számára
lett elérhető az európai komfort.
A projektnek köszönhetően je-
lentősen csökken a talajszenyye-
zés, a folyékony hulladék legális
és környezetvédő módon kerül
elhelyezésre, és megoldódik a fel-
szín alatti vizek szennyezett-
ségénekkérdéseis.

(sajtóközleményalapján)

A nemzeti fejlesztési miniszter
döntésének köszönhetően el-
nyert önerő támogatással csök-
kennek az Aszód és agglomerá-
cióját jelentő településeket érintő
szennyvízcsatornázás és elveze-
tés program (KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0007) önkormányzatokra
jutó terhei. Az összesen tizen-
négy települést érintő csatorna-
beruházásnál jelenleg a garanci-
ális utómunkálatok folynak, a
támogatás elnyerésével pedig a
projektben részt vevő települé-
sekjelentőssegítségetkapnak.

Az EU Önerő Alap illeszkedik
a kormány rezsicsökkentő lépé-
seinek sorába, amely által a pro-
jektet lebonyolító Galgamenti
VíziközműBeruházástLebonyo-
lító és Működtető (Üzemeltető)
Társulás másodszorra is pályá-
zatot nyújtott be az önkormány-

Több mint 50 milliós önerő-támogatás
Aszód és térsége szennyvízcsatorna-projektjének
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Gyógyszertári ügyeletGyógyszertári ügyelet

szombaton8-12-ig
vasárnap9.30-11.30-ig

páratlanhétvégén
(július6-7.,20-21.,
augusztus3-4.)

aVárosiGyógyszertárban
(Szabadságtér 2.,Tel.:500-015);

pároshétvégén
(június29-30.,

július13-14.,27-28.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

�

Rendőrjárőr:

Polgárőrség:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-70-339-6165

– 06-30-816-0437

www.aszodpolgarorseg.hu

Szabó Imre

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné Dr. Lóska Izabella

Dr. Jólesz József

Állatorvosi ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet
Június 29-30.:

Július 6-7.:

Július 13-14.:

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Július 20-21.:

Július 27-28.:

Augusztus 3-4.:

Dr. Szőke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824

2013. JÚNIUS-JÚLIUS

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

�Sima és habosított, mintás és VLIES
fűrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
Hungarocell mennyezeti elemek
külső és belső díszlécek, rozetták
Poszterek rendelésre
Színes beltéri falfestékek
Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

�

�

�

�

�

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

� (28) 401-691
Nyitva:

hétfőtől péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

Látásvizsgálat hétfõtõl szombatig!

Aszód,KossuthLajosút34.Tel:

Tura,Bartók tér3.Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Ny.:H-SZ-P:8-17, K-CS:8-17.30, Szo:8-12

Július 31-ig

meghosszabbítva!

Július 31-ig

meghosszabbítva!

Július 31-ig

meghosszabbítva!

Aszódon az Újtelepen garázs

kiadó.Tel.:06-30-360-7127.

Eladó Aszódon bontott nagy-

méretűtégla.Érd.:28/400-934

Angol és német nyelvből
oktatást vállalok elfogadható
áron.Tel.:06-30-276-8476

APRÓhirdetések
Aszód központjában két üzlet-
helyiséggel (70 m ) lakás (120
m ) és 3100 m ingatlan eladó.
Ár:45millióFt.
Tel.:06-20-958-7434

2

2 2

Csemegebolt berendezve (70m )

reálisáronkiadó.

Tel.:28/400-114

2
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Anemrégibenújútalapotkapott

Kómár Gyula utca megnyitása alkalmából
(1565,1566 )mostegységesen

és
Az akció kizárólag erre a két telekre
vonatkozik, ameddig elnem fogynak,

deazárcsak idei szerződéskötés
és teljesítés esetén érvényes!

ATél -Szentkereszt -Városrétiút általhatárolt
területen,753-tól1236m -ig választható méretig2

összközművesépítési telkekvásárolhatóak!

Akció!

2db telek
darabonként4,5millió forintérteladó!

Tel.: 30/949-6925vagy
www.telekbroker.hu

hrsz.

A TELKEKEN MAX. 4 LAKÓEGYSÉGES
ÉPÜLETEK HELYEZHETŐK EL.

Információ, tájékoztatás:

30/857-4513

1550

1551
1539

1552
1538

1559

1560

1561

1554

15531537

1536

1555

1558

1514

1530

1529

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK!

1541

Továbbra is várjuk Önt
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Lapzárta

-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

Aszód Város Könyvtára
és Művelődési Háza

Programjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.hu

(folytatásaz1.oldalról)

A trianoni békediktátum –
amely alapján az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia harmadik leg-
nagyobb repülőgépgyárát, az
aszódi Lloyd-ot is bezárták –
furcsamód

az ösz-
szezsugorított határmezsgyén
túlról kiváló tanárok érkeztek
és erősítették a már azelőtt is
elismert oktatás színvonalát.
Az evangélikus középiskolá-
banaBesztercebányárólésSel-
mecbányáról idemenekült diá-
kok miatt olyan zsúfoltság ala-
kult ki, hogy új intézményt kel-
lett építeni, amit 1931-ben ad-
takátaHatvaniúton.

–MitveszítettMagyarország
egésze1920-banebékefolytán?
– tette fel a kérdést Dr. Péterfi
Gábor. – Az első világháborút
lezáró trianoni békediktátum
következtében Magyarország
elveszítette területének két-
harmadát, közel három és fél-
millió magyar került idegen
államok fennhatósága alá. A
magyarság nemcsak történel-
mi területeket veszített, ha-
nem gazdasága és közlekedése

fejlődést is eredmé-

nyezett településünkön:

alapjainak jelentős részét is,
bányák, erdők, kiváló mező-
gazdasági területek és iparvá-
rosok formájában. Csak a cseh-
szlovák-magyar határon 76
községet vágtak ketté a győz-
tesek érdekeinek megfelelően,
családokat, rokonokat elvágva
egymástól. Trianon legfőbb
igazságtalansága minden bi-
zonnyal az, hogy a győztesek (a
leghűségesebb város címét ki-
érdemelt Sopron példájának
kivételével) azt az elvet sem
tartották be, amit Wilson ame-
rikai elnök képviselt: a nemze-
tiségi szempontból vitatott te-
rületek hovatartozásáról nép-
szavazásdöntsön.

A két háború között minden
politikai erő egyetértett a hatá-
rok felülvizsgálatának szüksé-
gességében. Egy ideig úgy tűnt,
hogy a Felvidék és Erdély visz-
szacsatolását eredményező bé-
kés revízió programja sikerrel
járhat, de a második világhá-
borút lezáró 1947-es párizsi
béke a trianoni határokat erő-
sítette meg, így ismételten ma-
gyarok milliói maradtak az új
határokon kívül. A kommunis-

ta diktatúra évtizedeiben Tria-
non tabuvá vált; közismert,
hogy Kádár Jánost mennyire
hidegen hagyta a külhoni ma-
gyarok kérdése. A határon túli
magyarság alulról, az irodalom
és az egyházak felől kaphatott
segítséget identitása megtartá-
sához. Illyés Gyula ötágú síp
metaforája jelezte, hogy a nem-
zet legkiválóbb gondolkodói
számára a magyar kultúra
továbbra is egy és oszthatatlan.
Ezt az egységet jelképezte a
Kádár-rendszer hanyatlásakor
1988-ban engedélyezett tünte-
tés a Hősök terén, melynek
során tízezrek tiltakoztak az
erdélyi falurombolásellen.

A rendszerváltozás új fejeze-
tet nyitott a magyar nemzet-
politikában,deakedvezőbbkö-
rülmények ellenére a magya-
rokat sújtó hátrányos megkü-
lönböztetés politikája nem
tűnt el a szomszédos országok-
ban. Példa erre a délszláv há-
ború, ahol szerbek és horvátok
használtak golyófogónak fiatal
magyarokat,vagyéppenészaki
szomszédunk kisebbségpoliti-
kája, mely még ma is a szlovák
állampolgárság megvonásával
bünteti azokat, akik felveszik
anyaországuk állampolgár-
ságátis.

– Június 4-e van, a trianoni
békeszerződés aláírásának év-
fordulója. A nemzeti összetar-
tozásnapjaezésnemgyásznap
–mutatott ráDr.PéterfiGábor.
– Gyász és kudarc helyett
őszintébb és reálisabb arról be-

szélni, hogy ez a nemzet képes
volt ebből a tragédiából is talp-
ra állni; az összetartozás tuda-
ta a nehéz helyzetekben is erőt
adott. Az 1926-ban elfogadott
népiskolai törvény értelmében
háromés félezerúj tanteremés
feleannyi tanítói lakás épült a
harmadára zsugorodott Ma-
gyarországon. Klebelsberg fej-
lesztette egyetemi központtá
Debrecent, Pécset és Szegedet,
ekétutóbbivárosbamenekítve
a külföldre került pozsonyi és
kolozsvári egyetemeket. Az ok-
tatás és a kutatás-fejlesztés ki-
emelt támogatása is megmu-
tatta:

Háromféle hazafiságot
szoktakemlegetni: akesergőés
a szónokló mellett az alkotót. A
Bethlen István és Klebelsberg
Kunó nevével fémjelzett kor-
szakra bizonyára az

ajellemző.
A megemlékezés szónoka

em-lékeztetett rá: e nap joggal
kapta A Nemzeti Összetarto-
zás Napja elnevezést, hiszen
június 4-én azokra is emléke-
zünk, akik a cselekvő hazafiság
jegyében mindig képesek vol-
tak az újrakezdésre, az ország
újjáépítésére. Bárhol is húzód-
janak a határok a Kárpát-me-
dencében, mi magyarok to-
vábbra is egy nemzetet alko-
tunk. A magyarok egységét
közjogilag a kettős állampol-
gárság lehetősége jeleníti meg,
a szülőföldön való boldogulás-
hoz azonban elengedhetetlen
az autonómia biztosítása a kül-
honimagyarságszámára.

Ahogy az aszódi középiskola
a besztercebányai menekült
diákoknakkülönérettségivizs-
gát szervezett 1919-ben, úgy fo-
gadta be a nemzet a külhoni
magyarságot, jelezvén, hogy
nincs határon túli és anyaor-
szági magyar –

A megemlékezés végén a je-
lenlévőkaszervezőkkérésének
eleget téve gyertyákat, mécse-
seket helyeztek el a trianoni
emléktáblaalatt.

van más válasz is Tria-

nonra, mint a búsmagyarko-

dás.

alkotó

hazaszeretet

magyarok va-

gyunk,mindentörténelmisors-

forduló dacára továbbra is egy

közösség.

Trianon tanulságai
A magyarság a történelmi sorsfordulók dacára is közösség
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