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Aszódi        tükör

A kényszer szülte otthonlét az 
első néhány hétben talán még 
érdekesnek tűnt, sokan örül-
tek is neki, hogy végre nem 
kell kimozdulniuk. Ám ahogy 
telik az idő, úgy válik minden-
ki számára egyre terhesebbé ez 
a helyzet. Az egyedül élő idős 
embereken kívül a családokat 
is komoly kihívás elé állítja 
a bezártság és a megszokott 
programok hiánya. 
Tapasztalatom szerint a kama-
szokkal a legkönnyebb, hiszen 
ők pont abban a korszakukban 
vannak, amikor egyébként 
is a legszívesebben a szobá-
jukban heverésznek a mobil-
telefonjukkal a kezükben, és 
egyszerre akár egy csapatnyi 
társukkal is kommunikálnak. 
Nekik nem újdonság az online 
lét, ez jól látszik az otthoni ta-
nulásra való átállás viszony-
lagos zökkenőmentességén is. 
Kisebb gyerekekkel már jóval 
nagyobb szükségünk van a 
kreativitásunkra, és persze a 
türelmünkre, hiszen szinte 
lehetetlen a nap minden per-
cében valami újdonságot ki-
találni számukra, ami leköti a 

figyelmüket. Bár most nem in-
dulhatunk velük felfedezőútra, 
az internet adta lehetőségekkel 
élve mégis körülnézhetünk a 
nagyvilágban. 
Webkamerák segítségével be-
kukkanthatunk az elefántok-
hoz, a fókákhoz, és rengeteg ér-
dekességet tudhatunk meg az 
állatvilágról az állatkerteknek 
köszönhetően. Jó időszak ez a 
tervezgetésre is, hiszen most 
rengeteg múzeumot, kastélyt, 
nemzeti parkot bejárhatunk 
virtuálisan, és eldönthetjük, 
melyiket nézzük majd meg a 
valóságban is. Több színház 
készült speciális előadásokkal, 
vagy olyan korábbi felvételek-
kel, amelyeket YouTube csa-
tornán, vagy a saját oldalukon 
tekinthetünk meg. Ugyan a 
könyvtárak zárva vannak, de 
számos hangoskönyv ingyenes 
letöltésére van most lehetőség, 
ahogy rádiójátékokat, koncer-
teket is hallgathatunk online. 
A hátoldalon található prog-
ramajánlónkban több tippet 
is adunk ehhez. Érdemes beik-
tatni a napirendünkbe egy-két 
ilyen programot, és amikor 

már végképp elegünk van a 
bezártságból, kerekedjünk fel 
a családdal, és fedezzük fel a 
virágzó határt, hiszen minden 
baljós, nyugtalanító hír ellené-
re tavasz van, és a szabad le-
vegőn tett kiadós séta az egyik 
legjobb dolog, amit tehetünk. 
Végül lássuk be, azzal, hogy a 
család minden tagja reggeltől 
estig otthon van, nem lesz na-
gyobb rend a házban. Minden-
kinek legyen saját feladata. Ha 
eddig nem tettük meg, most 
a gyerekeket is bevonhatjuk a 
háztartás kifogyhatatlan te-
endőibe. Legalább ők is érzik, 
hogy fontos résztvevői a család 
életének, hiszen most valóban 
egymásra vagyunk utalva. 
Alakítsunk ki új szokásokat, 
itt a remek alkalom, hogy vál-
toztassunk a napi rutinunkon. 
Ki tudja, talán végül több po-
zitív tapasztalattal hagyjuk 
magunk mögött ezt a mind-
annyiunk számára szokatlan 
időszakot, és tanulunk néhány 
új dolgot, amelyet a jövőben is 
hasznosíthatunk.            

Zádori Mónika

CSALÁDI PROGRAMOK MÁSKÉPP

VALÓDI  
CSAPATMUNKA
Van olyan hivatás, ahol az otthoni 
munkavégzés nem lehetséges. A 
Gyermekétkeztetési Intézményben 
most is helytállnak a dolgozók.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

EGYÜTT  
TANULUNK
Az egyik napról a másikra történt 
digitális oktatásra való átállás igazi 
mélyvíz a pedagógusok, diákok és 
szülők számára.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

MADÁRCSICSERGÉS  
A KERTBEN
A megfelelő növényzet kialakítá-
sával kertünkbe csábíthatjuk és 
maradásra bírhatjuk szárnyas se-
gítőinket.

Cikkünk a 15. oldalon olvasható

#MARADJOTTHON
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9 SZABÁLY HAZAÉRKEZÉSKOR

Amikor hazaérkezik, 
ne nyúljon semmihez!

Vegye le felsőruházatát, 
és tegye egy zsákba!

Vegye le a cipőjét!

Kulcsait, tárcáját 
hagyja a bejáratnál 
egy dobozban!

Séta után mossa le 
az önnel együtt élő 
háziállat talpát is!

Fertőtlenítse a kintről  
hozott dolgok felületét is!

Fertőtlenítse a telefonját  
és szemüvegét!

Zuhanyozzon vagy  
alaposan mosson kezet!

Óvatosan vegye le 
gumikesztyűjét és  
mosson kezet!

9 SZABÁLY VESZÉLYEZTETETTEL VALÓ EGYÜTTÉLÉSNÉL

HOGYAN VÉDEKEZZÜNK HATÉKONYAN A COVID-19 KORONAVÍRUS ELLEN?

Aludjanak 
külön ágyban!

Naponta tisztítsa,  
fertőtlenítse a gyakran 
használt felületeket!

Használjanak külön 
mosdót és  
fertőtlenítsenek Hypoval!

Mossa gyakran a  
ruhákat, lepedőket, 
törölközőket!

Ne használjanak közös 
törölközőt, poharat,  
evőeszközt!

38 fok feletti láz és légzési 
nehézségek esetén 

HÍVJA A 112-T!

Szellőztessenek 
gyakran!

Tartsanak távolságot,
aludjanak külön  
helyiségben!

Ne szakítsa meg a karan-
tén idejét, mert mindig 
újra kell kezdenie

9 SZABÁLY ELINDULÁSHOZ

2 m

Viseljen hosszú ujjú, 
zárt ruhát!

Zsebkendőbe,  
vagy a könyökhajlatba 
tüsszentsen, ne a  
kezébe vagy a  
levegőbe!

Fogja össze a haját,  
ne viseljen nyakláncot, 
fülbevalót, karkötőt!

Ne érintse meg az arcát!

Ha van maszkja, 
még indulás előtt 
vegye fel!

Használjon inkább  
bankkártyát a fizetésnél!

Tartson biztos  
távolságot a többi 
embertől!

Ha lehet, ne utazzon 
tömegközlekedéssel.

Mosson kezet 
vagy fertőtlenítsen, ha 
megérintett valamit
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1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, 
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek 
elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszkö-
zöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az épí-
tőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek 
kísérése,

3. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, bele-
értve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség 
megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat 
(különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, 
gyógytorna),

4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gya-
logos közlekedés az 5. § szerint,

5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

6. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a to-
vábbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a  dro-
gériai terméket, a  háztartási tisztítószert, a  vegyi árut és 
a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban 
együtt: drogéria) történő vásárlás,

8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vá-
sárlás,

9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrá-
gyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: 
piac) történő vásárlás,

11. a gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet-
ben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

13. a dohányboltban történő vásárlás,

14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdésze-
ti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok igénybevétele,

17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybe-
vétele,

18. a legszükségesebb esetben a  személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és pos-
tai szolgáltatások igénybevétele,

19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állat-
orvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

20. a szülői jogok és kötelezettségek,

21. a hitéleti tevékenység.

Alapos indok a lakhely elhagyásra

• Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintke-
zést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető 
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől le-
hetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt 
a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

• Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételé-
vel – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkal-
mas ételek kiadása és szállítása.

• A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás 
elhagyására az e rendeletben meghatározott ALAPOS 
INDOKKAL kerülhet sor.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS 

TOVÁBBI SZABÁLYOK
• Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés 

külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldte-
rületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatha-
tó azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

• Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzle-
tet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben 
látogathatja. Az  élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertár-
ban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött sze-
mély tartózkodhat.

• A fenti legelső korlátozás, valamint a vendéglátó- és, élelmiszerüzletekre, dro-
gériákra, piacokra és gyógyszertárakra vonatkozó korlátozás érvényesítése a 
helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

• A kormányrendeletben rögzített korlátozó intézkedések betartását a rendőr-
ség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bár-
mely szerv bevonásával.

• A kormányrendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a 
rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 
szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a  szükségesség és arányos-
ság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmaz-
hatja.

• SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, AKI AZ  E  RENDELETBEN MEGHATÁ-
ROZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉST MEGSZEGI. (2) A SZABSTV. 11. § 
(1) BEKEZDÉSÉTŐL ELTÉRŐEN AZ (1) BEKEZDÉS SZERINTI SZABÁLY-
SÉRTÉS ESETÉN A PÉNZBÍRSÁG LEGALACSONYABB ÖSSZEGE ÖTEZER 
FORINT, LEGMAGASABB ÖSSZEGE ÖTSZÁZEZER FORINT.

KORMÁNYRENDELET

#maradjotthon
Florent B. fotója a Pexels oldaláról
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL
Mire kézben tartják majd az Aszódi Tükör 

tartalmilag és formailag megújult áprilisi szá-
mát, már több mint egy hónaposak lesznek a 
koronavírus járvánnyal kapcsolatban meg-
hozott első helyi intézkedések, melyek hátte-
rében mindig és kizárólag az aszódi polgárok 
egészségének védelme áll. A koronavírus nem 
válogatós. Nem tesz különbséget idős és fiatal, 
gazdag és szegény, iskolázott vagy iskolázatlan 
között. Mindannyian lehetünk vírushordo-
zók, lehetünk betegek, ehhez képest azonban 
csak kevesen halnak bele fertőzésbe. Vannak 
veszélyeztetett csoportok, jellemzően az idő-
sek és a krónikus betegségekben szenvedők, 
de ez így nagyon távolinak tűnhet. Ám ha azt 
írom, hogy szülők, nagyszülők, édesanyák, 
édesapák, nagymamák és nagypapák tartoz-
nak ezekbe a csoportokba, talán mindenki 
megérti, hogy mennyire személyessé válhat ez 
a járvány, ha nem teszünk ellene.

Magyarország kormánya a polgárok egész-
ségének védelme érdekében március 11-én 
hirdette ki a veszélyhelyzetet. Ennek hatásá-
ra a Galga menti települések polgármestere-
ivel összhangban lemondtam a március 15-i 
ünnepi megemlékezést, felfüggesztettem a 
városi piac működését, korlátoztam az eskü-
vőkön résztvevők számát 10 főben, valamint 
intézményeinkben felülvizsgáltattam és ki-
egészíttettem a tisztító- és fertőtlenítőszer 
készleteket.

Március 14-én az Operatív Törzs javasla-
tával összhangban, döntöttem arról, hogy a 
bölcsődét és az óvodát bezárjuk. A szülőkkel 
történt egyeztetés után az óvodában ügyelet-
ről gondoskodunk. A múzeumot és a könyv-
tárat szintén lezártuk a látogatók elől. Felfüg-
gesztettük a Gondozási Központ épületeiben 
az ügyfélfogadást, ettől a munka egyébként 
nem állt le, folyamatos az idősek házi gondo-
zása és minden egyéb kötelező feladat ellátá-
sa. A Gyermekétkeztetési Intézményünk által 
felajánlottuk minden aszódi iskolás számára 
a napi meleg étel biztosítását, az ismert térí-
tési díjak mellett, egyelőre elvitelre. Az akkor 
még csak kilátásba helyezett egyéni házhoz 
szállításra készülve 90 db mosható és fertőt-
leníthető ételhordót vásároltunk, és minden 
önkormányzati gépjárművet bevethető álla-
potba hoztunk.

A következő napokban lezártuk a játszóte-
reket és a fitneszparkokat, valamint megkez-
dődött az önkormányzati intézményekben 
dolgozók felmérése és a helyettesítés rend-
jének kialakítása. Itt prioritásként kezeltük 
a meleg étkeztetés biztosítását, éppen ezért 
bölcsődei és óvodai dolgozókkal egészítettük 
ki a Gyermekétkeztetés állományát. Aktuali-
záltuk a járványügyi szempontból fontosnak 
tekinthető elérhetőségek listáját, hogy szük-
ség esetén a lehető legrövidebb időn belül 
tudjunk információt kérni és adni. 

Március 19-én kerestük meg először sze-
mélyesen a 65 évnél idősebb polgárainkat, 

hogy felkínáljuk az önkormányzat által meg-
szervezett veszélyhelyzeti szolgáltatásokat. 
Bevásárlás, gyógyszer kiváltás, meleg ebéd 
kiszállítás szerepelt a kínálati listán, továb-
bá az a két telefonszám, amit segítségkérés 
esetén hívhatnak. Ezeket itt is megismétlem: 
06 (30) 999-1175, 06 (30) 963-5305. Április 
3-án újabb, egy-egy maszkot és tájékoztató 
levelet tartalmazó, küldeményt juttattunk 
el az idősekhez. A mosható, fertőtleníthető 
maszkokat önkéntesek varrták, amit ezúton 
is köszönünk! Most egy újabb lehetőséget 
szeretnék felkínálni, nevezetesen egy lel-
ki segélyvonal számát, mindazok számá-
ra, akiknek nehézséget okoz a bezártság.  
A 06 (30) 216-3667-es telefonszámot naponta 
1600-1800 óra között lehet hívni, a vonal végén 
pedig egy aszódi pszichológus, Jánosy Zoltán 
várja a hívását. 

A hideg élelmiszer házhoz szállítás ügyé-
ben felvettük a kapcsolatot több aszódi üz-
lettel, közülük akkor még kettő tudta vállalni 
a feladatot. Időközben a lista tovább bővült, 
ennek ellenére és a lehetséges veszély dacára, 
nagyon sokan a városból és a környékről még 
mindig a személyes bevásárlást részesítik 
előnyben. Sajnálatos ugyanakkor, hogy van 
olyan, jelentős forgalommal bíró üzlet, ami 
nem a kellő társadalmi felelősséggel kezeli a 
problémát és nem keresi azokat az innova-
tív megoldásokat, amik az üzlethelységben 
történő személyes kontaktusok számát csök-
kenthetnék.

De, hogy jó példákat is mondjak, a Deák 
Pékség vállalta, hogy a rászorulók számára 
ingyen kenyeret biztosít. Annak érdekében, 
hogy elkerüljük a pékség előtti tumultust, a 
Galga Invest Zrt és a polgárőrség közreműkö-
désével megszerveztük a felajánlott kenyerek 
heti kétszeri házhoz szállítását. Jelenleg 67 
címre juttatjuk el ily módon a nagylelkű ado-
mányt. Magánszemélyektől, a Podmaniczky 
Júlia Nőegylettől és a TM First Tobacco Bt-től 
informatikaieszköz-felajánlásokat is kaptunk 
a digitális oktatás és tanulás hozzáféréseinek 
bővítése érdekében. Ezek elosztásáról az okta-
tási intézmények vezetőinek bevonásával dön-
töttünk, előnyben részesítve azokat a családo-
kat, ahol nem állt rendelkezésre kellő számú 
eszköz. Köszönjük az adományozóknak!

Tudomásunk szerint egyelőre nincsenek 
megbetegedések Aszódon, de ehhez hozzá 
kell tenni azt is, hogy önkormányzatunk nem 
kap hivatalos tájékoztatást a koronavírus fer-
tőzöttekről. Az esetleges fertőzöttekre vonat-
kozó helyi adatokat csak a rendőrség ismeri, 
mert az ő feladatuk a karanténintézkedések 
betartatása. Mi csak azokról az esetekről tu-
dunk, amikor valakit hazánk területére lépve 
köteleznek karanténra. Eddig összesen 3 ilyen 
intézkedésről kaptunk hírt aszódi lakhellyel 
rendelkező személy vonatkozásában. Ezek a 
karanténintézkedések április 10-én, 12-én és 
14-én járnak le. Arról szintén nem kapunk ér-

tesítést, ha a karanténra kötelezettek munkál-
tatója kéri az intézkedések megszüntetését…

Folyamatosan készülünk arra a helyzetre, 
hogy a járvány begyűrűzik városunkba. El-
lenőriztük a jelenleg használaton kívüli volt 
tüdőgondozó fűtését, valamint elektromos 
hálózatát és felkészültünk arra, hogy szük-
ség esetén néhány órán belül használhatóvá 
tegyük az épületet. Vásároltunk vegyvédelmi 
ruházatot, hangosbeszélőt a közterületfel-
ügyelet autójára, tisztító- és fertőtlenítőszere-
ket intézményeinkbe, és felhalmoztunk némi 
készletet alapvető tartós élelmiszerekből. A 
Hatvani Albert Schweitzer Kórház számára 
300.000 Ft támogatást nyújtottunk koronaví-
rus tesztek vásárlásához. 

Mindeközben gondolnunk kell a járvány 
utáni helyzetre is. A vállalkozások számára 
kérdőívet állítottunk össze, amiben a jelen 
problémáira, a jövő lehetőségeire és az ön-
kormányzati segítség lehetséges módozataira 
kérdeztünk rá. A válaszokból egyértelműen 
látszik, hogy nemcsak a vállalkozások, ha-
nem az önkormányzatok is komoly gazdasá-
gi, továbbá szociális kihívások elé néznek. A 
gépjárműadó teljes összegének elvonása és az 
iparűzési adó várható drasztikus csökkenése 
már az idei év költségvetésének újratervezé-
sét sürgeti. Elmaradnak egyes beruházások, 
a rendezvények, és szükség lesz megszorító 
intézkedésekre is. Nagyon fontos, hogy a 
megszorításokkal nem a lakosságot kívánjuk 
terhelni, hanem elsősorban az önkormányzat 
kiadásait szeretnénk visszafogni. Ez alól csak 
a szociális kiadások képeznek kivételt, hiszen 
a munkanélküliség növekedésével a segítség-
nyújtásra használható összeget is növelnünk 
kell. Örvendetes lenne, ha a kormányzat a 
gazdasági élet helyrebillentése után nem fe-
ledkezne meg az önkormányzatok veszély-
helyzet alatti helytállásáról, s odafigyelne 
arra, hogy a települések ne kerüljenek az 
anyagi ellehetetlenülés szélére.

Nehéz hónapok és évek várnak még ránk, 
de ebben a helyzetben is reménységet ad az 
az önzetlenség, összefogás és fegyelem, amit 
az elmúlt hetekben megtapasztalhattunk a 
polgárok többsége részéről. Kérem, Önöket, 
hogy a veszélyhelyzeti intézkedéseket fegyel-
mezetten, nemcsak önmagukat, hanem má-
sokat is figyelembe véve, tartsák be! 

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA!  
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Aszód, 2020. április 12.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Önkormányzati segélyvonalak

06-30/999-1175     
06-30/963-5305 
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ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK 
2020. február 26. – 2020. március 18. – 2020. március 26.

38/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat
Mogyorósi Laura Fanni által beadott 
szociális bérlakás iránti igénnyel
 kapcsolatban

1. Aszód Város Önkormányzata Kép-
viselő - testülete Mogyorósi Laura 
Fanni szociális bérlakás iránti ké-
relmét megtárgyalta és - figyelem-
be vette azt, hogy a szociális helyzet 
alapján vagy nem szociális jelleggel 
történő bérbeadásra pályázat kiírása 
nem történt meg, továbbá mivel je-
lenleg nem rendelkezik bérbe adha-
tó lakással  – nem tudta támogatni.   

2. Aszód Város Önkormányzata Kép-
viselő - testülete megbízza a pol-
gármestert, hogy erről a döntéséről 
Mogyorósi Laura Fanni kérelmezőt 
tájékoztassa.

39/2020. (III.18.) ÖKT. sz.  határozat az 
Aszódi Gyermekétkeztetési Intézmény-
ben igénybe vehető    felnőtt étkezés té-
rítési díjáról 

Aszód  Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza az  Aszódi 
Gyermekétkeztetési Intézmény  vezetőjét,  
hogy engedélyezheti az étkeztetés igény-
bevételét felnőttek részére (vendégétke-
zés), amennyiben az az adott konyhai ka-
pacitás mellett biztonságban megoldható. 

Ennek díja 2020. május 1-től 
nyersanyagnorma : 334.- Ft. (nettó) 
térítési díj : 800.- Ft. (bruttó)

Az étkezést igénybe vevőknek    az ét-
kezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi 
időtartamra vetítve, előre kell megfizetni a 
gyermekétkeztetési intézmény által meg-
jelölt díjfizetési napokon.  Az étkezést a 
lemondással érintett napot megelőző nap 
13.00 órájáig kell írásban lemondani. Le-
mondás bejelentése esetén a távolmaradás 
idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést 
követő naptól mentesül a térítési díj fizeté-
sének kötelezettsége alól.

ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT ÉS 
HATÁSKÖRÉBEN MEGHOZOTT DÖN-
TÉSEI

Magyarország Kormánya 2020. március 
11-én kihirdette az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézkedésekről szóló  
41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletét.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján veszélyhelyzet idején 
Aszód Város Képviselő-testület feladat- 
és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
Egyeztetve a Képviselő-testület tagjaival és 
a külsős bizottsági tagokkal az alábbi dön-
téseket hoztam: 

40/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a 
bölcsődei térítési díjakról szóló 6 /2018 
(II. 23.) önkormányzati  rendelet felül-
vizsgálatáról 

Jóváhagyja a bölcsődei térítési díjakról 
szóló 6 /2018 (II. 23.) önkormányzati  ren-
delet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, 
és az intézményvezető javaslatát  figyelem-
be véve úgy döntött, hogy a rendeletet nem 
módosítja. 

41/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a 
Magyar Protestáns Segélyszervezet Csa-
ládok Átmeneti Otthona 2019. évi szak-
mai beszámolójáról

Elfogadja   – a mellékletként csatolt - 
Magyar Protestáns Segélyszervezet Csalá-
dok Átmeneti Otthona 2019. évi szakmai 
beszámolóját elfogadja és megköszöni a 
végzett munkát.

42/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az 
Aqua Vital Hungary Kft-vel kötött bérleti 
és karbantartási szerződés felmondásáról

Jóváhagyja az Aqua Vital Hungary Kft.-
vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Ányos 
P. u. 3.) ballonos ivóvizet biztosító Aqua 
Cooler készülék bérlése és hozzá kapcso-
lódó karbantartási szolgáltatás tárgyában 
2014. március 19-én kötött vállalkozási 
szerződés felmondását. 

43/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a 
GLX Média Kft-vel kötött vállalkozási 
szerződés felmondásáról

Jóváhagyja  a GLX Média Kft.-vel (szék-
hely: 1155  Budapest, Wysocki u. 1.) élő és 
archív video állományok publikálása és 
közvetítése interneten  keresztül szolgál-
tatás tárgyában 2019. március 1-én kötött 
vállalkozási szerződés felmondását.

44/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az 
„Aszódi Tükör” önkormányzati újság 
további kiadásáról 

1. Aszód Város 2020. április 1. nap-
jától az „Aszódi Tükör” önkor-
mányzati újság további kiadásával 
kapcsolatos feladatok elvégzésével 
a Dimoni Iparművészeti és Keres-
kedelmi Szolgáltató Bt.-t (székhely: 
2177 Erdőtarcsa, Dózsa Gy. u. 6., 
adószám: 22375667-2-12) bízza meg.  
Az „Aszódi Tükör” önkormányzati 
újság további kiadásával kapcsolatos 
feladatok pénzügyi fedezete a 2020. 
évi költségvetésbe betervezésre került. 

2. Felkéri  a Polgármestert, hogy gon-
doskodjon a nyertes pályázóval törté-
nő szerződés megkötéséről, valamint 
a kapcsolódó feladatok megvalósítá-
sáról. 

45/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat pá-
lyázat kiírás elhalasztásáról civil szerveze-
tek támogatására–figyelemmel a 2020. évi 
költségvetés tételeire

1. A  civil szervezetek támogatására a 
civil szervezetek támogatásáról szó-
ló 17/2013. (VII.5.)  rendelet alap-
ján a pályázat kiírását elhalasztja. 

önkormányzati 
határozatok
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2. Felkéri  a polgármestert, hogy a vo-
natkozó jogszabályi rendelkezések 
alapján a veszélyhelyzet  elmúltával  
gondoskodjon a pályázat kiírásáról 
.

46/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az 
óvodai felvételi beiratkozás időpontjának 
meghatározása

Az Aszódi Napsugár Óvodában a 2170 
Aszód Szent Imre u. 1. szám alatt, és  a  
„Szivárvány” Tagóvodában 2170 Aszód, 
Falujárók útja 5. szám alatt  a személyes 
csoportos beiratkozásról nem hoz döntést, 
az EMMI vonatkozó iránymutatás megje-
lenéséig.

Az EMMI döntését követően az abban 
foglaltak szerinti eljárásrend szerint kell 
lebonyolítani a csoportos beiratkozást. Az 
Aszódi Napsugár Óvodában a 2020/2021-es 
nevelési évben indítható csoportok számát 
a beiratkozás után határozza meg. 

47/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat  a 
munka-és tűzvédelmi feladatok önkor-
mányzati szintű ellátásáról

1. Aszód Város önkormányzat pályá-
zatot ír ki a mellékelt ajánlati felhí-
vásban foglaltak szerint.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlati felhívást küldje meg négy 
a feladat elvégzésére alkalmas cég/
személy részére.

48/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat  a 
46/2014. (III.27.) számú határozattal jó-
váhagyott 35/2016. ( III.31.) számú ha-
tározattal módosított munkamegosztási 
megállapodások módosítására 

1. A gazdasági szervezettel nem rendel-
kező Aszód Városi Kulturális Köz-
pont költségvetési szerv és a kijelölt 
Aszódi Polgármesteri Hivatal költ-
ségvetési szerv közötti munkameg-
osztás és felelősségvállalás rendjéről 
szóló 46/2014. (III.27.) számú hatá-
rozatával jóváhagyott megállapodás 
módosítását az 1. melléklet szerint 
2020. április 1. napjával hagyja jóvá. 

2. A gazdasági szervezettel nem rendel- 
kező „Aranykapu” Bölcsőde költség-
vetési szerv és a kijelölt Aszódi Pol-
gármesteri Hivatal költségvetési szerv 
közötti munkamegosztás és felelős-
ségvállalás rendjéről szóló 46/2014. 
(III.27.) számú határozatával jóváha-
gyott megállapodás módosítását a 1. 
melléklet szerint 2020. április 1. nap-
jával hagyja jóvá.

3. A gazdasági szervezettel nem ren-
delkező Aszódi Napsugár Óvoda 
költségvetési szerv és a kijelölt Aszó-
di polgármesteri Hivatal költségve-
tési szerv közötti munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjéről szóló 
46/2014. (III.27.) számú határozatával 
jóváhagyott megállapodás módosítá-
sát a 1. melléklet szerint 2020. április 
1. napjával hagyja jóvá.

4. A gazdasági szervezettel nem ren-
delkező Aszód Város Önkormányzat 
Gyermekétkeztetési Intézménye költ-
ségvetési szerv és a kijelölt Aszódi pol-
gármesteri Hivatal költségvetési szerv 
közötti munkamegosztás és felelős-
ségvállalás rendjéről szóló 46/2014. 
(III. 27.) számú határozatával jóváha-
gyott megállapodás módosítását a 1. 
melléklet szerint 2020. április 1. nap-
jával hagyja jóvá.

5. Felkéri a Jegyzőt és a gazdasági szer-
vezettel nem rendelkező költségvetési 
szervek vezetőit a módosított megál-
lapodások aláírására.

49/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat   az Aszód 
Galga Polgárőr Egyesülettel  kötendő együtt-
működési megállapodások megkötéséről 

1. Jóváhagyja és megköti a  megálla-
podást  – jelen határozat 1. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal – az 
Aszód Galga Polgárőr Egyesület-
tel (székhely: 2170 Aszód, Hatvani 
utca 1.), melyben a tevékenységéhez 
szükséges gépkocsi vásárlásához 
500 000.- Ft, azaz ötszázezer forint 
támogatást nyújt egy összegben.  

A pénzügyi támogatás Aszód vá-
ros 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 27.) önkormányzati ren-
delet 8. számú tájékoztató táblája 
alapján rendelkezésre áll.

2. Jóváhagyja és megköti a  megálla-
podást  – jelen határozat 2. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal – az 
Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel 
(székhely: 2170 Aszód, Hatvani u. 
1.), melyben 2020. évre összesen 
800 000.- Ft, azaz nyolcszázezer fo-
rint támogatást nyújt negyedévente 
egyenlő részletekben. A megállapo-
dás határozott időre, 2020. január 1. 
napjától kezdődő és 2020. december 
31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. A 2020. évi pénzügyi 
támogatás Aszód város 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 
27.) önkormányzati rendelet 8. szá-
mú tájékoztató táblája alapján ren-
delkezésre áll.

3. Felkéri a Polgármestert és az Aszód 
Galga Polgárőr Egyesület elnökét az 
együttműködési megállapodások 
aláírására.

 
50/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat    az 
Aszódi Szabadidősport Egyesülettel, 
az Aszódi Városi Nyugdíjas Klubbal és 
a Stellaria Media Nőikar Egyesülettel  
kötendő támogatási szerződések megkö-
téséről

1. Jóváhagyja és a veszélyhelyzet elmúl-
tával megköti  a támogatási szerződést 
– jelen határozat 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal – az Aszódi Szaba-
didősport Egyesülettel (székhely: 2170 
Aszód, Szabadság tér 9.), melyben te-
vékenysége folytatásához 250 000.- Ft, 
azaz kettőszázötvenezer forint támo-
gatást nyújt egy összegben. A pénz-
ügyi támogatás Aszód város 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 8. számú tájé-
koztató táblája alapján rendelkezésre áll. 

2. Jóváhagyja és a veszélyhelyzet elmúltá-
val  megköti  a támogatási szerződést – 
jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal – az Aszódi Városi Nyug-
díjas Klubbal (székhely: 2170 Aszód, 
Hatvani út 1.), melyben tevékenysége 
folytatásához 450 000.- Ft, azaz négy-
százötvenezer forint támogatást nyújt 
egy összegben. A 2020. évi pénzügyi 
támogatás Aszód város 2020. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) ön-
kormányzati rendelet 8. számú tájékoz-
tató táblája alapján rendelkezésre áll.

ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK 
2020. március 26.
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3. Jóváhagyja és a veszélyhelyzet elmúl-
tával megköti  a támogatási szerződést
– jelen határozat 3. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal – a Stellaria Media
Nőikar Egyesülettel (székhely: 2170
Aszód, Baross tér 6.), melyben tevé-
kenysége folytatásához 250 000.- Ft,
azaz kettőszázötvenezer forint támo-
gatást nyújt egy összegben.  A 2020. évi 
pénzügyi támogatás Aszód város 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.
27.) önkormányzati rendelet 8. számú
tájékoztató táblája alapján rendelke-
zésre áll.

4. Felkéri a Polgármestert és civil szerve-
zetek elnökeit a támogatási szerződé-
sek aláírására.

51/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat     a 
közalkalmazotti és munkavállalói cafeté-
ria juttatások önkormányzati szintű sza-
bályzatának  pontosítására

1. A 27/2020.(II.26.) ÖKT sz. határozatát
módosítva - az önkormányzati fenn-
tartású intézmények alkalmazásában
álló közalkalmazottak, és a Munka
Törvénykönyvének hatálya alá tartozó
munkavállalók 2020. évi cafetéria-jut-
tatása önkormányzati szintű szabályo-
zását jelen határozat melléklete szerint
fogadja el.

2. Felhívja az érintett intézmények
vezetőit, hogy az intézményük köz-
alkalmazottaival, munkavállalóival
jelen szabályzatot ismertessék meg és
tartsák be.

3. Felhívja a jegyzőt, hogy a vonatkozó
jogi szabályozásban, valamint az Ön-
kormányzatnál, az önkormányzati
fenntartású intézményeknél bekövet-
kező változások miatt szükség szerint
évente tegyen javaslatot a szabályzat
módosítására.

A Magyar Közlönyben megjelent, 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet alapján a  
koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a fogorvosi alapellátók csak 
sürgősségi beavatkozásokat végezhetnek. Az aszódi   fogászatra vonatkozó ellá-
tásrend az alábbiakban olvasható.
2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki: “23. § (1) A veszélyhelyzet ki-
hirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében 
csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás nyújtható.”

A veszélyhelyzet időtartama alatt az alábbi fogorvosi beavatkozások végezhetőek:
• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, síne-

zés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek

konzervatív kezelése,
• a szájüregen belüli tályog megnyitása,
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek

gyógyszeres ellátása,
• állkapocs-ficam visszahelyezése,
• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő

csillapítása, valamint
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tam-

pon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

Az Albert Schweitzer Kórház döntése alapján a szakorvosi rendelőintézet  
visszavonásig 7-15 óra között van nyitva, a fogászaton ezért délelőttönként  
800-1100-ig tartunk ügyeleti betegfogadást, kizárólag sürgősségi ellátással,
és előzetes telefonos egyeztetés alapján a +36 28 500-790 (118-as mellék)
vagy +36 30 823-6791 telefonszámon. Amennyiben saját lakóhelyén is műkö-
dik fogászat, azt vegye igénybe!
Sürgősségi fogászati betegellátás rendelési időn kívül: Szombat, vasárnap,
munkaszüneti és ünnepnapokon: 800-1300 óráig és 1400-1900 óráig. Hétköznap
éjszakai ügyelet: 2000-700-ig. 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

Dr. Sana Yousef Farhat doktornő 65. évét betöltötte, őt a közvetlen betegellátás-
ból kivonták emiatt. Mivel minden orvos-beteg találkozás számát csökkenteni 
szükséges, ezért csak a valóban sürgős eseteket tudjuk fogadni és ellátni. Az ellá-
tás korlátozott, mivel forgóeszközöket nem használhatnak (a levegőben maradó, 
potenciálisan fertőző aerosolt képez), de rendelkezésre állnak a sürgősségi pana-
szokkal jelentkezők számára.  

Dr. Szűcs Zsófia Eszter, fogorvos

TÁJÉKOZTATÓ A SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ELLÁTÁSRÓL

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Virágh Bálint
 06 (30) 246-8749 
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ÉLET JÁRVÁNY IDEJÉN

A járvány kizökkentette az egész világot a megszokott kerék-
vágásából, s nem történt ez másként Aszódon sem. Egy ilyen 
helyzetre nem lehet előre felkészülni, s mint látjuk az embe-
riséget is felkészületlenül érte ez a tragikus kimenetellel járó 
világjárvány.

Egyszerű halandóként továbbra is tesszük a dolgunkat, elszen-
vedjük a nehézségeket, betartjuk a szabályokat, próbálunk élet-
ben maradni és a lelküket olyan állapotban tartani, hogy képes 
legyen az újrakezdésre. Igyekszünk hát megőrizni a hitünket ma-
gunkban, a családunkban, a barátainkban és minden embertár-
sunkban. Úgy gondolom, ha a nehézségek közepette tisztességgel 
állunk helyt, olyan erőt tudunk kovácsolni, hogy a veszélyhelyzet 
elmúltával, sikeresen tudjuk lerakni az új alapokat, amelyekre 
építeni lehet majd a jövőnket.

Ez a szemlélet, ez a jelen helyzethez való hozzáállás az alapja 
annak, ahogyan a város vezetése, a megválasztott képviselő-tes-
tület, igyekszik felkészülni arra a pillanatra, amikor érdemben 
ténylegesen folytathatja a munkáját. Elsődleges feladatunk ter-
mészetesen a helytállás, amelyet a járvány okozta veszélyhelyzet 
tesz szükségessé. A Polgármester úr vezetésével a Polgármesteri 
Hivatal és a városi intézményhálózat munkatársaival közösen 
mindent megteszünk, hogy a legkisebb áldozattal vészeljük át ezt 
az időszakot. Amit korábban felépítettünk, így a költségvetés, a vá-
ros éves programjai, valamint a megvalósítandó tervek, a járvány 
okozta helyzetben részben és teljességében elszálltak. Újra tervezés 
szükséges.

Az újra tervezés egyik módját a járvány alatti együtt gondolko-
dásban, véleménycserében látjuk. Több fontos témában szüksé-
ges együtt gondolkodnunk, s közös álláspontra jutnunk. Ennek 
érdekében létrehoztunk egy olyan e-mailes csoportot, amelyben 
a képviselő-testület tagjai mellett ott vannak a bizottságok külső 
szakértői és a jegyzői osztály vezetői is. Különböző témakörök-
ben igyekszünk eszmét cserélni. A tényleges cselekvést nyilván 
majd csak akkor fogjuk tudni elkezdeni, ha már látjuk a veszély-
helyzet végét, ismerjük a Kormányunk szándékát és cselekvési 

programját, s megismerjük, hogy az Önkormányzatunk milyen 
anyagi lehetőségekkel fog rendelkezni. Az élet azonban, minde-
zek ellenére, nem állhat meg.

A nevezett grémium számára az első körben fölvetett témakörök, 
a teljesség igénye nélkül, nem fontossági sorrendben a követke-
zők: a Tiszti Klub sorsa; városi közlekedés és parkolás; a Múzeum 
helyzete; ingatlan gazdálkodás, lakáshelyzet; városi kisjavítások, 
kisberuházások, városszépítő munka; Helyi Építési Szabályzat; a 
temetők; városi rend: közbiztonság, illegális lerakatok kérdése; 
városi programok, ünnepségek; a Podmaniczky-kastély haszno-
sítása stb.

A háttérmunka mellett, Önkormányzatunk igyekszik megőrizni 
minden önkormányzati dolgozó munkakörét, igyekszünk min-
denkinek, akinek csak lehet, munkát adni, így, amíg csak rajtunk 
múlik, az egzisztenciális létet biztosítani. Ezen kívül, Polgármes-
ter úr napi kapcsolatban áll a jelen helyzetben szükséges szervek-
kel, intézményekkel, de már megkereste a helyi vállalkozókat is, 
segítségét ajánlva a jövő tekintetében. Természetesen gondosko-
dunk a rászorulókról és a hozzánk segítségért fordulókról. Végez-
zük a ránk mért feladatot. Nagyon nagy erőt és hitet ad ehhez a 
munkához az a végtelen sok jószándékú ember, akik munkájukat, 
segítségüket, pénzüket ajánlották fel a közös védekezésre.
Segítségükkel, vállt vállnak vetve, túl fogjuk élni ezt a helyze-
tet és újra gondolva mind a saját, mind pedig a városunk életét,  
tanulni fogunk ebből a leckéből.

Kérem Önöket, ha bármiben segítségre szorulnak, jelezzék a 
város vezetésének! Egyben arra is kérem Önöket, ha bármilyen 
javaslatuk van a jövőre tekintve, szintén forduljanak hozzánk  
bizalommal!

Jó egészséget, erős hitet és kitartó védekezést kívánok  
Mindannyiunknak! 

Asztalos Tamás
alpolgármester

közösségi
élet

Gustavo Fring fotója a Pexels oldaláról
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A koronavírus-járvány az elmúlt hetekben test-
közelbe került. A fertőzés terjedésével mindany-
nyiunk mellé odatelepedett a bizonytalanság.  
Váratlanul belekerültünk egy nem ismert helyzet-
be, amely természetes módon stresszérzetet kelt. A 
stressz számos módon jelentkezhet: okozhat testi 
tüneteket, pl. kardiológiai problémákat – magas 
vérnyomást, gyomor- és bélrendszeri gondokat, 
alvászavart és depresszív vagy szorongásos pszi-
chés jelenségeket. A szorongást fokozza az a tény, 
hogy a helyzet alakulására nincsen ráhatásunk, a 
kontroll kicsúszott a kezünk közül, s hiába tervez-
tünk előre, most borul minden és tervek nélkül 
telik az idő. Ráadásul szociális izoláci-
óra kényszerülünk, amely szintén 
emelheti a lehangoltság és az 
eluralkodó félelem szintjét.

Az alábbiakban olyan 
megküzdési módo- 
kat gyűjtöttem ösz-
sze, amelyek al-
kalmazása kapasz-
kodókat nyújthat 
ebben a szorongás-
sal teli, bizonytalan 
időszakban.

Az első, és talán legfon-
tosabb kapaszkodó az, ha 
a napjainkat tudatos szerve-
zéssel építjük fel. Fontos, hogy ne 
engedjük elfolyni az időt, minden reggel 
hajtsuk végre a rutinszerű tevékenységeket: mo-
sakodjunk meg, öltözzünk át. Reggeli után érde-
mes összeírni vagy átgondolni az aznapi célt vagy 
célokat, s fontos lenne találni minden napban 
valami pozitívumot, olyan tevékenységet, amely 
örömet szerez, vagy amelyre már rég nem jutott 
idő. Annak, aki otthonról dolgozik, szintén érde-
mes megtervezni a napját, hiszen a sok mellék-
cselekvéssel elcsúszik az idő, s a nap végére csak 
fokozódik a nyomás érzése, hiszen a napunk nem 
volt hatékony, s talán a munkánkat sem végez-
tük el. Kiemelten fontos ebben az időszakban 
az önmagunkról való gondoskodás. Természe-
tes, hogy jelen van a napunkban a szorongás, a 
hangulati hullámzás, hiszen nagy körülöttünk 
a bizonytalanság.
Legyünk magunkkal szemben elfogadóbbak 
és tudatosítsuk feszültségeink okát. Gondoljuk 
át, hogy mik azok a tevékenységek, amelyekkel 
le tudjuk vezetni a stresszt: igyekezzünk időt 
szánni a mozgásra, hiszen a sport az egyik leg-
jobb feszültséglevezető módszer.

Szabadban futásra, biciklizésre vagy az online 
sportórákra most is van lehetőség! Táplálkoz-
zunk lehetőségeinkhez mérten változatosan és 
pihenjünk sokat.

Megfelelő izommunka után nagyon jó hatással 
bír egy kellemes relaxáció. Ez lehet egy jó könyv, 
film, vagy zene társaságában eltöltött idő, amely 
alatt a gondolataink fókusza átkerül egy másik 
történetre. Az interneten továbbá számos relaxá-
ciós hanganyag is elérhető már, amely vezetett 
meditáció által segít megpihenni elménknek.

Társas világunkban talán az egyik 
legnagyobb változás, hogy csa-

ládunktól, barátainktól el 
vagyunk zárva. Fontos 

tudatosítani, hogy bár a 
személyes találkozások 

száma korlátozott, 
de telefonos beszél-
getésekre és online 
videóhívásokra szá-
mos lehetőségünk 
nyílik. Jó élni ezek-
kel a lehetőségekkel, 

mert feszültségünket 
csökkentik társas kap-

csolódásaink, ha család-
tagjainkkal, barátainkkal 

átbeszélhetjük a jelenleg adó-
dott helyzet mind globális, mind 

ránk érvényes hatásait.

Szintén ki kell emelnem a mértékletességet, 
mint védekező stratégiát! Nem mindegy, hogy 
milyen és mennyi hírt engedünk be. Sajnos ren-
geteg kétségbeejtő, feszültségkeltő hírrel lehet 
találkozni, amelyek közül sok nem biztonságos 
forrásból származik. Nehéz eldönteni, hogy mi 
igaz, és mi az, amit hangulatfokozás céljából tet-
tek közzé. Szűrjük a híreket és fogyasszuk őket 
mértékkel! Határozzuk meg magunknak a na-
punkban azt a fél-egy órát, amelyet a vírushely-
zet híreinek engedünk, s időnk többi részében 
ne a félelmet és szorongást helyezzük előtérbe, 
hanem más, kellemes gondolattal és tevékeny-
séggel foglalkozzunk.

Védekezés a stressz ellen

MILYEN LELKI NEHÉZSÉGEKET ÉLÜNK ÁT A KORONAVÍRUS IDEJÉN, ÉS  
MILYEN MEGOLDÁSI STRATÉGIÁKAT TUDUNK ALKALMAZNI?

egészségügy

Lovassy Noémi, pszichológus írása

Ingyenes aszódi lelki elsősegélyvonal
AMENNYIBEN ÚGY ÉRZI, HOGY KEZD 
ÚRRÁ LENNI ÖN FELETT A SZORONGÁS, 
Jánosy Zoltán pszichológus, várja a hívását  

a 06-30/216-3667-es telefonszámon 
minden nap 1600-1800 óra között.
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MÁRCIUS 16., HÉTFŐ  
nem egy szokványos iskola-
hét kezdete volt. A tantermek 
üresen álltak, a táblákon nem 
csikorgott a kréta, nem ver-
te fel hangos zsivaj a folyosók 
csendjét. Diákok százezrei 
várták otthon kétségekkel teli 
izgalommal az első digitális 
tanórát. 

Egymás között mentek a ta-
lálgatások: Live-olni fog a ta-
nárnő? Megírjuk a dolgozatot? 
Hogy mondjuk fel a verset? 
Eközben a pedagógusok láza-
san ötleteltek, szervezkedtek, 
hiszen olyan feladat elé kerül-
tek egyik napról a másikra, 
amellyel eddig még soha nem 
találkoztak. A helyzet nem 
tette lehetővé a fokozatos fel-
készülést, az eddig felépített 
módszereik helyett pillanatok 
alatt újakat kellett találniuk. 

Az első hét főleg tapasztalat-
szerzéssel telt, az elképzelés és 
a gyakorlat nem minden eset-
ben fedte egymást. Az online 

felületek használatán túl a ren-
delkezésre álló eszközök feltér-
képezése is komoly feladatnak 
bizonyult. Hiába tervezték úgy 
többen, hogy minden tanórát 
az órarend szerint adnak le, 
azokban a családokban, ahol 
több iskolás gyerek, de csak 
egy számítógép van ez lehe-
tetlennek tűnt, és jóval több 
egyeztetést igényelt. Nagy ta-
lálékonyságra és a számítógép 
előtt töltött hosszú órákra volt 
szükség, hogy megfelelően el 
tudják juttatni a diákokhoz a 
tananyagot, a szükséges ma-
gyarázatokkal kiegészítve. 

Különösen a kicsiknek hi-
ányzik a tanító néni gondos 
irányítása, nekik az önálló 
munka még nem olyan ma-
gától értetődő. A felsősök és a 
középiskolások szinte kivétel 
nélkül teljes biztonsággal ke-
zelik a különféle digitális esz-
közöket és programokat, de az 
efféle önállóság nekik is újdon-
ság. Sokan találgatják, vajon 
honnan tudja a tanár, hogy 
nem folyamodnak-e segítség-
hez dolgozatíráskor. Nos, nem 

tudja. Esetleg sejti, ha valami 
„gyanús” a beküldött anyag-
ban. Mindenesetre bíznak ab-
ban, hogy mindenki lelkiisme-
retesen végzi a feladatát, mert 
a lemaradást később sokkal 
nehezebb lesz pótolni. 

Arról sem szabad megfeled-
kezni, hogy a tanulás a diákok 
számára sem egy önműködő 
feladat, sokszor még a tanórán 
sem raktározzák el a tanár ál-
tal leadott összes információt. 
Most, a közvetlen kapcsolat 
hiányában, egy hasonló terje-
delmű anyag még nagyobb ne-
hézséget okozhat. Ezért fontos 
a feladott tanulnivaló mennyi-
ségének alapos átgondolása, és 
a kellő motiváció, amit alkal-
manként egy-egy online órá-
val, vagy videó üzenettel lehet 
megvalósítani. 

A szülőkön is nagyobb most 
a teher, főleg, hogy sokuk-
nak a saját munkájuk mel-
lett akár több gyermekük 
tanulását is nyomon kell kö-
vetniük. Ajánlott egy álta-
lános napirend kialakítása 

(tanulás, sport, szabad- 
idő), és ezen belül minden 
reggel beszéljék át az aznapi 
feladatokat. Érdemes a beér-
kezett tananyagokat és napi 
teendőket összegyűjteni, így 
jobban látják, hogy mekko-
ra a terhelés. Fontos, hogy ne 
hagyják magukra a gyerekeket 
a feladatokkal, és jelezzék ész-
revételeiket a tanárok felé is.  
A folyamatos kommunikáción 
keresztül lehet kialakítani a 
mindenki számára hatékony új 
oktatási formát. Ezt azonban 
mindenképp türelemmel és jó 
szándékkal tegyék, mert csak 
a tapasztalatok megosztásával, 
egymás segítésével lehet meg-
birkózni ezzel a nem könnyű 
feladattal. 

Tekintsünk az egészre úgy, 
hogy ez egy hosszú tanulási 
folyamat mindannyiunk szá-
mára, amelynek a végén renge-
teg hasznos ismerettel leszünk 
gazdagabbak. 

Zádori Mónika

EGYÜTT TANULUNK
DIGITÁLIS OKTATÁS A VALÓSÁGBAN

iskolai   
élet



a hónap műtárgya
A jövő küszöbén állva tekintsünk vissza egy kicsit a múltba is ennek az 1849-ből származó bizonyítványnak a segítségé-
vel, amely az aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény egyik különleges darabja. A fiatalember, akinek teljesítmé-
nyét értékelte ez a korabeli irat, nem más, mint ifjabb Koren István, annak a Koren Istvánnak a fia, aki 1833-1856-ig az 
aszódi gimnázium lelke és felvirágoztatója volt. Ebben a neves intézményben tanította Petőfi Sándort, aki az itt töltött 
évei alatt kezdett komolyan érdeklődni az irodalom iránt. Három évig egyengette a fiatal költő útját, neki köszönhetjük 
azt is, hogy a poéta ifjúkori zsengéje, a Búcsúzás című költemény fennmaradt az utókor számára. Ezt ismerjük Petőfi 
legkorábbi verseként, melyben a tanév végén felidézi iskolai élményeit és tanárához is szól. 

Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjas hegedű- 
művész úr, és a hozzá csatlakozó adomá-
nyozók karitatív célú adományaként 25 db 
IQ 7 tablet érkezett 2020. március végén 
a Podmaniczky Júlia Nőegylethez azzal a 
kéréssel, hogy juttassa el olyan rászoruló 
gyermekekhez, ahol nincs elég digitális 
eszköz az online tanulás megvalósításá-
hoz. A Nőegylet megkereste a város pol-
gármesterét, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
urat, hogy tájékozódjon a városban mű-
ködő világi és egyházi iskolák intézmény-
vezetőinél, kik azok a gyermekek, akiknek 
nehézségbe ütközik a digitális tanulás.  
Az osztályfőnökök gondos közbenjárása 

és ajánlása kapcsán 25 gyereknek sikerült 
örök ajándékul tabletet adományozni, akik 
Aszódon valamelyik egyházi vagy állami 
oktatási intézményben tanulnak. A Nő-
egylet ebben az adományozásban jó szív-
vel közreműködött a koronavírus okozta 
kijárási korlát ellenére. 
Külön örömet jelentett, hogy roma csa-
ládokhoz is sikerült tabletet eljuttatni. A 
gyermekek és szülők nevében hálás köszö-
netünket szeretnénk kifejezni Mága Zoltán 
művész úrnak az önzetlen felajánlásért.

Szilágyi Zita
a Podmaniczky Júlia Nőegylet elnöke

NAGYLELKŰ FELAJÁNLÁS RÁSZORULÓ GYERMEKEK RÉSZÉRE 

VÁRATLAN SEGÍTSÉG

A bizonyítvány az AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tulajdona

közösségi
élet
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VALODI CSAPATMUNKA

Pályája kezdetén öt évig dolgozott terápiás dietetikusként egy 
budapesti diabetológián, majd a hatvani kórházban élelme-
zésvezetőként. Több, speciális diétával foglalkozó könyv társ- 
szerzője, melyek közül idén jelent meg a Vesebetegek diétája 
című kötet harmadik, átdolgozott kiadása. 2001-ben pályázat 
útján nyerte el az aszódi önkormányzat által létrehozott köz-
ponti főzőkonyha vezetői feladatát. A közel húsz év alatt renge-
teg tapasztalatra tett szert munkája során, azonban a jelenlegi 
helyzet eddig nem ismert kihívások elé állítja őt és kollégáit is. 
Az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézmény vezetőjét, Oláhné  
Bordi Editet kérdeztem mindennapi feladatairól, a változások-
ról, megoldásokról, és a nagyszerű csapatmunkáról, ami most 
talán minden eddiginél fontosabb.

– A dietetikusi végzettséged nyilván sok előnnyel jár a munkád 
során, melyek ezek?
– Előírás, hogy csak azokon a konyhákon lehet diétás ételeket is 
előállítani, ahol diétás szakács vagy dietetikai felügyelet van, így 
ennek birtokában helyi szinten el tudjuk látni a speciális étrendet 
igénylő gyerekeket is.
– Milyen feladataid vannak élelmezésvezetőként?
– Az étrend összeállításán kívül az alapanyagok megrendelése, az 
elkészítés folyamatának végigkísérése egészen az étel kiadásáig, 
illetve még a pénzügyi rész is, a befizetések kezelése.
– Egy átlagos napon hány főre főztök a konyhában, és mely intéz-
ményekbe szállítotok?
– Nagyjából 600 főre, ami magába foglalja a bölcsőde, az óvoda 
mindkét telephelye, a Csengey Gusztáv Általános Iskola mindkét 
telephelye és a Gondozási Központ két telephelyének ellátását.
– A jelenlegi, rendkívüli helyzetben sem álltatok le, a közétkezte-
tés most is üzemel. Mennyien igénylik most az ételt?
– Jelenleg 180 főre főzünk, de bármikor készen állunk rá, hogy 
növeljük ezt a számot.
– Ételkiszállítás is működik nálatok?
– Jelenleg a hatvanöt év feletti veszélyeztetett korosztálynak szál-
lítunk ki ételt.
– Ennek a korosztálynak a fokozott védelme most az önkor-
mányzatok legfontosabb feladatai közé tartozik, milyen lépések  
történtek ez ügyben?

– Eddig egy autóval végeztük a kiszállításokat, most a városüze-
meltetés újabb autóval segít be ebbe a folyamatba. Egyelőre ez így 
megoldható, de a polgármester úr biztosított róla, hogy amennyi-
ben a helyzet megkívánja, további átcsoportosításokkal növelhe-
tő a kiszállításban részt vevő járművek és emberek száma, hiszen 
nekünk csak egy adott idősávban, 11 órától 13 óráig van szüksé-
günk az extra segítségre.
– Senki nem tudja megjósolni, hogy mit hoz az elkövetkezendő 
időszak, de készültök arra, hogy nagyobb erőkkel kell munkába 
lendülnötök?
– Igen, hiszen tömeges megbetegedés, vagy karantén esetén el-
látási kötelezettségünk van a lakosság felé. Ezért az önkormány-
zat az óvodából is áthelyezett hozzánk öt dajkát, akik be tudnak 
kapcsolódni a munkába. Bár pillanatnyilag elegendő létszámmal 
dolgozunk, de számolnunk kell azzal is, hogy ha közülünk meg-
betegszik valaki, legyen, aki át tudja venni a munkát. Az is előfor-
dulhat, hogy esetleg hétvégén is dolgoznunk kell, így könnyebben 
be tudom osztani az embereket, tudjuk váltani egymást, és senki 
nem merül ki teljesen. Szerencsére mindenki jól vette az akadá-
lyokat, örül, hogy van munkája és egy igazán lelkes, segítőkész 
csapattal dolgozhatok.
– Gondolom eddig is szigorú higiéniai előírásoknak kellett  
megfelelnetek, mi az, ami még ehhez képest is változott az elmúlt 
hetekben?
– Valóban, folyamatos vizsgálatok voltak eddig is, a NÉBIH által 
minősített konyha vagyunk. Az elmúlt időszakban kialakítot-
tunk néhány folyamatot a NÉBIH és az ÁNTSZ jóváhagyásával 
az elvitel biztonságossá tételére. A konyha területére nem lehet 
belépni, az ételhordós kiszolgálást a függőfolyosón keresztül az 
étteremből adjuk, és oda sem jöhet be senki. A dolgozók megfe-
lelő védőöltözettel ellátva beviszik az ételhordókat, fertőtlenítik 
őket, és csak ezután kerül bele az étel. Így próbáljuk meg minél 
jobban csökkenteni a kockázatot. Ezen kívül természetesen ren-
delkezésünkre állnak kézfertőtlenítők és maszkokat is kaptunk az 
önkormányzattól, amit folyamatosan viselnek a lányok. Nekünk 
a kézmosást sem most kellett megtanulnunk.
– Már a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően pánikvásárlás 
pusztította a boltok készleteit, nálatok zökkenőmentes az alap-
anyagok beszerzése?
– Szerencsére a közétkeztetési rendszer egyébként is annyira be 
van szabályozva, hogy minket ez nem érintett olyan mértékben, 
mint a magánembereket. Nekünk partneri szerződésünk van a 
beszállító cégekkel, ennek köszönhetően bizonyos termékek ren-
delésénél, mint mondjuk a kézfertőtlenítő vagy egyéb hiánycik-
kek, előnyben részesítenek minket. Mivel legtöbbjükkel több mint 
tíz éves jó kapcsolatot építettünk ki, nagyon rugalmasak és lojá-
lisak velünk szemben. Az intézmények bezárásakor a megrende-
léseink egy részét vissza kellett mondanunk, de semmi probléma 
nem származott ebből és továbbra is az igényeinkhez igazodnak.
– Említetted, hogy még bőven van kihasználatlan kapacitásotok. 
Most is vesztek fel újabb ételrendeléseket?
– Természetesen, arra biztatom a családokat, hogy éljenek ezzel 
a lehetőséggel, szükség esetén ételhordót is tudunk biztosítani az 
elvitelhez. Elérhetőségünk: 06 (28) 400 056
Köszönöm a részletes tájékoztatást, és hogy bepillanthattunk egy ki-
csit a munkátokba. Sok kitartást kívánunk nektek a továbbiakban is.

Zádori Mónika

ugyan az iskolák, óvodák, bölcsődék átmenetileg bezártak, a gyermekétkeztetés központjában  
továbbra is zajlik a munka. a meleg étel folyamatosan biztosított mindazoknak, akik igénylik.
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Miért van zárva a Városi Piac?
MÉRLEGEN A JÁRVÁNYÜGYI KOCKÁZAT

A járványhelyzettel összefüg-
gésben hozott első intézke-
dések között szerepelt a piac 
bezárása. Ennek oka az volt, 
hogy akkoriban a nemzetkö-
zi tapasztalatok alapján a ko-
ronavírusról annyit lehetett 
biztosan tudni, hogy a 65 év 
felettieket fenyegeti leginkább, 
a piacon vásárlók többsége pe-
dig éppen ebbe a korosztályba 
tartozik. Mivel jelenleg a leg-
fontosabb feladtunk és célunk 
az aszódi polgárok egészségé-
nek védelme, az említett kö-
rülmény már önmagában is 
indokolja a bezárást. Ha ehhez 
még hozzávesszük, hogy az 
árusítók többsége településün-
kön kívülről érkezik, belátható 
az is, hogy egy esetleges meg-
betegedés esetén a fertőzöttek 

köre igen nehezen lenne felde-
ríthető.

Nagy István Agrárminiszter 
egy idő után, a termelők érde-
keit védve, de az önkormány-
zatokra hárítva a döntés fele-
lősségét, szorgalmazni kezdte 
a helyi piacok megnyitását, 
ellentmondásba kerülve a tár-
sas érintkezések számának 
minimálisra csökkentésé-
ért küzdő „Maradj otthon!” 
kampánnyal. Csakhogy a piac 
megnyitásával utcára hívnánk 
a legveszélyeztetettebbeket, 
miközben minden erőfeszíté-
sünkkel az otthon maradásuk 
biztosításáért dolgozunk. 
Meggyőződésem, hogy egy 
egészségügyi veszélyhelyzet-
ben mindent felül kell írnia az 

egészségügyi szempontoknak. 
Azokat a veszteségeket is, ami-
ket a mezőgazdasági termelők 
és kereskedők sajnálatos mó-
don és másokhoz hasonlóan 
mostanság elszenvednek.
Igaz, hogy Aszódon is van 
olyan élelmiszerüzlet, ahol tu-
multus alakul ki, de ott nem az 
önkormányzat a működtető, 
így nem is befolyásolhatja a 
helyzetet. Egyetértek azokkal, 
akik kifogásolják ezen üzlet fe-
lelőtlenségét és az a javaslatom 
számukra, hogy vegyék igény-
be a boltok által biztosított 
házhoz szállítást! Határozot-
tan az a véleményem, hogy ha 
nyitva lenne a piac és az élel-
miszerüzlet is, annak nem az 
lenne az eredménye, hogy az 
élelmiszerboltban csökkenne 

a zsúfoltság, hanem az, hogy 
két helyszínen lenne tumul-
tus, ha úgy tetszik potenciális  
járványgóc.

Olyan időszakot élünk, ami-
kor városvezetőként is nehéz 
döntéseket kell hozni. A piac 
bezárása is ezek közé tarto-
zik. Mivel a bezárás óta csak 
romlott a járványügyi hely-
zet, továbbra is eltökélt vagyok 
eredeti döntésemben: a piac a 
veszélyhelyzet megszüntetésé-
ig zárva marad! Döntésemmel 
egyetértenek az Aszódi Járás 
háziorvosai és más egészség-
ügyi szakemberek is!

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Kedves Olvasók!

Szeretettel köszöntöm Önöket  
az Aszódi Tükör új alkotócsa-
pata nevében is. Munkatársa-
immal nem könnyű időszakban 
vettük át az újság szerkesztési 
feladatait, előzetes terveinket a 
tartalom átformálására, színe-
sítésére keresztülhúzta a vírus-
helyzet.
Pillanatnyilag szinte minden 
témánk ehhez kapcsolódik, 
igyekeztünk minden szükséges 
tájékoztatást, intézkedést, ta-
nácsot közzétenni oldalainkon, 
hiszen ez az egyetlen olyan tá-
jékoztató újság, amely havon-
ta minden aszódi háztartásba 
eljut. Éppen ezért különösen 

fontosnak érezzük, hogy a 
továbbiakban az Önök véle-
ményével, hozzászólásaival, 
javaslataival alakítsuk, for-
máljuk a tartalmat, hogy végül 
egy olyan újságot vegyenek ki 
a postaládából, amit szívesen 
olvasnak. Legyen ez valóban 
a közösség lapja, találkozzon 
benne mindenki az őt érdeklő 
kérdésekkel. 

A hirdetés az újságban tovább-
ra is lehetséges, sőt, mivel szer-
kesztőségünkben profi grafi-
kuscsapat dolgozik lehetőség 
van egyedi hirdetések  összeál-
lítására is, akár személyes kon-
zultáció igénybevételével.
Recept rovatunkba szívesen fo-

gadunk olvasóinktól régi csa-
ládi ételeket, külön örülnénk, 
ha megosztanák velük a hozzá 
kapcsolódó kedves történetet, 
amennyiben van ilyen. 
A hónap fotója rovatunkban 
is örömmel jelentetnénk meg 
aszódiak által a városról készí-
tett fényképeket. 
Mint említettem, néhány elő-
zetes elképzelésünk ebből a 
lapszámból kiszorult, de bí-
zom benne, hogy sikerült így 
is sokakat érdeklő tartalommal 
megtölteni oldalainkat, és lesz 
miért kíváncsian várni a követ-
kező számot is. 

Kívánok jó egészséget, és kitartást 
a nehéz időkben mindenkinek. 

ÁTALAKULT AZ ASZÓDI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE

Zádori Mónika
felelős szerkesztő

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: (+36) 30 260-6054; E-mail: aszoditukor2020@gmail.com
Szerkesztőség: Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)  hétfőtől-péntekig: 800-1600

Következő megjelenés: 
május 25.
Lapzárta: május 14.

mailto: aszoditukor2020@gmail.com
https://aszod.hu/aszodi-tukor/
mailto: aszoditukor2020@gmail.com
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Az elmúlt hetekben sok háztartásban felértékelődött a friss ke-
nyér fogalma, hiszen a napi szintű vásárlásról most le kell mon-
dani. Ezt a rusztikus kenyeret könnyű elkészíteni, mindössze 
liszt, víz, só, élesztő, valamint egy tál és egy fakanál szükséges 
hozzá. További előnyei, hogy nem kell dagasztani, robotgép nél-
kül is elkészíthető, és csak nagyon kevés friss élesztő kell hozzá, 
ami mostanság szintén nem elhanyagolható szempont.

ELKÉSZÍTÉS:

Mérjük ki a lisztet egy tálba. Legjobb a BL 80 jelzésű kenyérliszt, 
de a normál BL 55-ös finomliszt is megfelelő. Keverjük el a liszt-
ben a sót, és a szárított élesztőt. Ha friss élesztőt használunk, old-
juk fel a vízben, és fokozatosan adjuk a liszthez. Ha adagolunk 

hozzá két evőkanál olívaolajat is, tovább marad puha a kenyér. A 
folyamat leginkább a galuskakészítéshez hasonlít, és a végered-
mény is egy ahhoz hasonló lágy, ragacsos tészta lesz. Elég csak 
annyira összekeverni, hogy a liszt mindenhol átnedvesedjen, majd 
fóliával letakarjuk és 8-10 órán keresztül állni hagyjuk. Nagy me-
leg esetén ezt az időt lerövidíthetjük 6 órára. Egy másik variáció 
szerint hűtőben is pihentethetjük, így lassabban kel a tészta, akár 
12 vagy több órán keresztül is ott maradhat. Célszerű reggel be-
keverni a tésztát, de az is jó megoldás, ha este állítjuk össze és 
reggel sütjük meg. A tészta ez idő alatt többszörösére kel, szinte 
habos, buborékos szerkezete lesz. Ezután alaposan lisztezzük be 
a gyúródeszkát vagy a munkafelületet, amin dolgozni fogunk. 
Ne sajnáljuk a lisztet, mert a tészta nagyon ragadós. Borítsuk ki a 
megkelt tésztát a lisztezett felületre, a tetejére is szórjunk lisztet, 
vágjuk kétfelé és, vigyázva a levegőbuborékokra, az ujjainkkal la-
pítsuk el egyenként kb. 15x20 cm, ujjnyi vastagságú téglalapokra. 
Ezeket bejgliszerűen tekerjük fel, a hengereket csavarjuk meg, és 
fektessük sütőpapírral bélelt tepsire. Takarjuk le konyharuhával 
és pihentessük 40 percig. Melegítsük elő a sütőt 220 C fokra, te-
gyük be a tepsit a kenyerekkel, a sütő aljába pedig egy legalább 
két dl forró vízzel megtöltött tűzálló edényt, hogy biztosítsuk a 
tökéletes végeredményhez szükséges gőzt. A sütési idő a kenyerek 
méretétől függően 30-40 perc. Ez a típusú kenyér tökéletes arra is, 
hogy olajbogyóval, szárított paradicsommal, friss zöldfűszerrel 
töltsük, ezeket még feltekerés előtt szórjuk a tésztára.

Hozzávalók:
• 50 dkg liszt 
• 12 g friss, vagy 3 gramm szárított élesztő
• 4 dl langyos víz 
• 2 teáskanál só 

FRISS PÉKÁRU, EGYSZERŰEN

GYÖKÉRKENYÉR

Nyaralások előtt minden állattulajdonos számára egyértelmű, 
hogy távolléte ideje alatt gondoskodik a megfelelő felügyeletről 
kis kedvence számára. Most viszont mindenkinek számolnia kell 
azzal a lehetőséggel is, hogy egyik napról a másikra karanténba 
kerül, esetleg kórházi ápolásra szorul, és a vele élő állatot nem 
tudja ellátni.
Fontos, hogy ilyen esetekre legyen legalább két ember, akit tu-
dunk értesíteni, ezen kívül tartsunk otthon mindig több hétre 
elegendő állateledelt, tartósan beteg állatoknál pedig megfelelő 
mennyiségű gyógyszer is álljon rendelkezésre, jól megtalálható 
helyen. Ajánlatos letölteni és kinyomtatni a vészhelyzeti matricát 
a www.evar.hu oldalról, amit ki lehet ragasztani az ajtóra, ezzel 
jelezve vészhelyzet esetén, hogy háziállat tartózkodik a lakásban. 
Az említett honlapon több hasznos, naprakész információt is ta-
lál a témában. A kötelező oltásokat most nyugodtan elhalaszthat-
juk, a rendszeresen oltott állat immunizáltsága nem szűnik meg 
a lejárat napján. A kölyökkori oltássorozatra ez nem vonatkozik, 
azt időben meg kell kapnia a kutyának. 
Karantén idején kérjük meg szomszédainkat, családtagjainkat, 
hogy sétáltassák meg kutyánkat a következő biztonsági intézke-
dések betartásával: Fertőtlenítsük a  pórázt, nyakörvet, tartsuk 
tisztán az állatot séta előtt és után. Séta után mossuk le langyos, 
szappanos vízzel a mancsokat, és az állat bundáját is ugyanígy 
töröljük át.  Meg kell változtatnunk a kutyasétáltatási szokásain-
kat is, senkinek ne engedjük megsimogatni kutyánkat, és mi se 
tegyük ezt idegen állattal. Ha nincs senki, akitől segítséget kér-
hetnénk, értesítsük a helyi önkormányzatot, vagy végső esetben 
egy állatvédő szervezetet. 

ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE

www.evar.hu
http://aszodiallatorvos.hu/
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Madárcsicsergés a kertben
MADÁRBARÁT KERTEK KIALAKÍTÁSA

Tavasszal a természet ébre-
désének kedves kísérője a 
mindent betöltő madárdal. A 
kertészkedők számára több-
szörösen is örömteli ez a zsi-
vaj, hiszen a madarak sok ká-
ros rovartól szabadítják meg a 
növényeket és azok környeze-
tét. A kertünk kialakításával 
sokat tehetünk azért, hogy 
odacsábítsuk és maradásra 
bírjuk szárnyas segítőinket.

A madárbarát kert megvalósí-
tásánál az irányelv, a természe-
tesség. Ne törekedjünk min-
denáron túlzottan rendezett, 
steril környezetre, mert ilyen 
közegben a madarak nehezen 
találnak rovarokat, gilisztá-
kat, ami sokuk számára fontos 
táplálékforrás. Elég a kert egy 
részében hosszabbra hagyott 
fű néhány gyomnövénnyel, 
mint például a gyermekláncfű 
és a csalán, máris kedvezőbb 
életkörülményeket teremtünk 
az élővilágnak.  A nedves talaj, 
a buja aljnövényzet, a bokrok 
alatt meghagyott avar igazi 
ínyencfalatokat rejt a fekete-

rigó, a vörösbegy és az énekes 
rigó számára. Fontos a válto-
zatos növényzet, a fák, cserjék, 
kúszónövények jelenléte épp-
úgy, mint a színes virágoké. 
Az őshonos fák, a tölgy, fűz, 
nyír, berkenye, kőris a hernyók 
és rovarok tárházát kínál-

ja a madarak számára, míg a  
gyümölcsfák, alma, körte, 
vadcseresznye lehullott ter-
mései szintén finom csemegét 
jelentenek. A formára nyírt 
sövények helyett részesítsük 
előnyben a szerteágazó, sűrű 
bokrokat, amelyek megfelelő 

búvóhelyet kínálnak a mada-
raknak. Biztosítsunk nekik 
elegendő fészekrakó helyet, 
ehhez kiváló a lucfenyő, tisza-
fa, puszpáng, fagyal, orgona, 
kislevelű hárs, mogyoró. Biz-
tonságos magasságban néhány 
odút is kihelyezhetünk, hogy 
segítsük a megtelepedésüket. 
A téli időszakban lássuk el 
bőségesen őket élelemmel, de  

tavasztól már ne etessük a 
madarakat, helyette minél 
többféle növényt ültessünk, 
amelynek termését kedvelik. 
Ilyen például a galagonya, 
madárberkenye, húsos som, 
madárbirs, kökény, tűztövis, 
feketebodza. A nyári melegben 

fontos, hogy a madarak rend-
szeresen vízhez jussanak, ezért 
helyezzünk ki védett helyre 
egy lapos, mindössze néhány 
centi mély edényt, és gondos-
kodjunk róla, hogy mindig 
legyen benne víz. Ez remek 
lehetőség arra is, hogy megfi-
gyelhessük a környékünkön 
fellelhető madárfajokat.

Zádori Mónika

Napjainkban sajnos vészesen csökken a fecskeállomány, pedig 
ezek a rovarevő madarak fontos szerepet játszanak a szúnyogin-
vázió visszaszorításában. Ha olyan szerencsénk van, hogy fészket 
raknak nálunk, ne zavarjuk el őket, és semmi esetre se verjük le 
a fészküket. Annál is inkább, mert valamennyi Magyarországon 
költő fecskefaj védett, és így a lakóhelyük megrongálása is tilos. 
Ha zavaró a „szemetelésük”, szereljünk a fészek alá egy deszkát, 
úgynevezett fecskepelenkát, ami felfogja a lehulló ürüléket. Mes-
terséges fészkek kihelyezésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ta-
vasszal minél több fecske térjen vissza, és évről-évre gyarapodjon 
a számuk. 

További hasznos információkat talál a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület honlapján: www.mme.hu

kert

www.mme.hu


ONLINE PROGRAMAJÁNLÓ

GYEREKEKNEK:  
IRÁNY AZ ÁLLATKERT! 
Elefántok, fókák, zsiráfok és még számtalan állat webkamerán  
és videókon keresztül + érdekességek a nagyvilágból
https://www.sostozoo.hu/hirek/a-nyiregyhazi-allatpark-zootv-je- 
otthonaikba-varazsolja-a-termeszetet 
https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/webkamera 
http://pecszoo.hu/2020/mi-ujsag-a-pecsi-allatkertben/ 
https://csodalatosmagyarorszag.hu/webkamera/pecsi-allatkert/ 
http://www.zooszeged.hu/szeged-vadasparkja/webkamerak/
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/ocean-voyager/
https://www.facebook.com/marukoalapark/

AMERIKAI NEMZETI PARKOK:
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/

HETENTE FRISSÜLŐ GYEREKPROGRAM AJÁNLÓ, 
TIPPEK, ÚJDONSÁGOK:
https://minimatine.hu/ CIRKUSZI ELŐADÁSOK, ONLINE KÖZVETÍTÉSEK

https://www.cirquedusoleil.com/
https://fnc.hu/

FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉSEK LISTÁJA:
https://www.gyerekprogramajanlo.hu/hetvegi-program-ujdon-
sagok/elo-kozvetitesek-gyerekeknek-folyamatosan-frissulo-lis-
ta/54716/

SZÍNHÁZ:
A Beszélő fa című mesejáték online 
bemutatója a szolnoki  
Szigligeti Színház facebook oldalán 
május 1-jén, pénteken délelőtt 11 órakor. 
A színház honlapján további csemegék-
re lelhetünk gyerekeknek felnőtteknek 
egyaránt:  
http://www.szigligeti-szinhaz.hu/

FELNŐTTEKNEK:
ONLINE MŰSORFÜZET
https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/elo-kozvetitesek-a-nagy-
vilagbol-idorendben-mutatjuk-a-lehetosegeket/

MTVA ARCHÍVUM
Hangoskönyvek, rádiójátékok, filmek, zene az archivumból:  
https://archivum.mtva.hu/

NEMZETI FILMINTÉZET összesen 90 irodalmi adaptáció,  
történelmi film, ifjúsági, rajz-, mese- és dokumentumfilm:
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok

MÜPA DIGITÁLIS MÉDIATÁR  
80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est  
felvétele tekinthető meg online:  https://www.mupa.hu/

A VILÁG LEGNAGYOBB MÚZEUMAINAK GYŰJTEMÉNYE:
https://www.piratinviaggio.it/travel-magazine

ONLINE ELŐADÁSOK A PÁRIZSI OPERAHÁZ HONLAPJÁN:
https://www.operadeparis.fr/

ASZÓD VÁROS HONLAPJÁN MEGTALÁLHATÓ AZ ÚJSÁG INTERAKTÍV PDF VÁLTOZATA, 
AHOL A LINKEKRE KÖZVETLENÜL IS RÁ TUD KATTINTANI. 
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https://www.mupa.hu/rolunk/hirek/szuletesnapi-ajandek-a-15-eves-mupatol-a-regisztracio-nelkul-elerheto-teljes-mediatarunk-20200313
https://www.piratinviaggio.it/travel-magazine/i-piu-bei-musei-da-visitare-stando-a-casa-tour-virtuali-e-collezioni-online_22103
https://www.operadeparis.fr/en



