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

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

#MARADJOTTHON

EGYÜTT
TANULUNK

CSALÁDI PROGRAMOK MÁSKÉPP
A kényszer szülte otthonlét az
első néhány hétben talán még
érdekesnek tűnt, sokan örültek is neki, hogy végre nem
kell kimozdulniuk. Ám ahogy
telik az idő, úgy válik mindenki 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 kamaszokkal a legkönnyebb, hiszen
ők pont abban a korszakukban
vannak, amikor egyébként
is a legszívesebben a szobájukban heverésznek a mobiltelefonjukkal a kezükben, és
egyszerre akár egy csapatnyi
társukkal is kommunikálnak.
Nekik nem újdonság az online
lét, ez jól látszik az otthoni tanulásra való átállás viszonylagos zökkenőmentességén is.
Kisebb gyerekekkel már jóval
nagyobb szükségünk van a
kreativitásunkra, és persze a
türelmünkre, hiszen szinte
lehetetlen a nap minden percében valami újdonságot kitalálni számukra, ami leköti a

figyelmüket. Bár most nem indulhatunk velük felfedezőútra,
az internet adta lehetőségekkel
élve mégis körülnézhetünk a
nagyvilágban.
Webkamerák segítségével bekukkanthatunk az elefántokhoz, a fókákhoz, és rengeteg érdekességet 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 felvételekkel, amelyeket YouTube csatornán, vagy a saját oldalukon
tekinthetünk meg. Ugyan a
könyvtárak zárva vannak, de
számos hangoskönyv ingyenes
letöltésére van most lehetőség,
ahogy rádiójátékokat, koncerteket is hallgathatunk online.
A hátoldalon található programajánlónkban több tippet
is adunk ehhez. Érdemes beiktatni 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 ellenére tavasz van, és a szabad levegőn tett kiadós séta az egyik
legjobb dolog, amit tehetünk.
Végül lássuk be, azzal, hogy a
család minden tagja reggeltől
estig otthon van, nem lesz nagyobb rend a házban. Mindenkinek legyen saját feladata. Ha
eddig nem tettük meg, most
a gyerekeket is bevonhatjuk a
háztartás kifogyhatatlan teendőibe. 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 változtassunk a napi rutinunkon.
Ki tudja, talán végül több pozitív tapasztalattal hagyjuk
magunk mögött ezt a mindannyiunk számára szokatlan
időszakot, és tanulunk néhány
új dolgot, amelyet a jövőben is
hasznosíthatunk.
Zádori Mónika

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 kialakításával kertünkbe csábíthatjuk és
maradásra bírhatjuk szárnyas segítőinket.

Cikkünk a 15. oldalon olvasható

9 SZABÁLY ELINDULÁSHOZ
Viseljen hosszú ujjú,
zárt ruhát!
Zsebkendőbe,
vagy a könyökhajlatba
tüsszentsen, ne a
kezébe vagy a
levegőbe!

2m

Tartson biztos
távolságot a többi
embertől!

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

Ha van maszkja,
még indulás előtt
vegye fel!

Ne érintse meg az arcát!

Ha lehet, ne utazzon
tömegközlekedéssel.

Használjon inkább
bankkártyát a fizetésnél!

Mosson kezet
vagy fertőtlenítsen, ha
megérintett valamit

9 SZABÁLY HAZAÉRKEZÉSKOR
Amikor hazaérkezik,
ne nyúljon semmihez!

Vegye le a cipőjét!

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

Vegye le felsőruházatát,
és tegye egy zsákba!

Kulcsait, tárcáját
hagyja a bejáratnál
egy dobozban!

Zuhanyozzon vagy
alaposan mosson kezet!

Fertőtlenítse a telefonját
és szemüvegét!

Fertőtlenítse a kintről
hozott dolgok felületét is!

Óvatosan vegye le
gumikesztyűjét és
mosson kezet!

9 SZABÁLY VESZÉLYEZTETETTEL VALÓ EGYÜTTÉLÉSNÉL
Aludjanak
külön ágyban!

Használjanak külön
mosdót és
fertőtlenítsenek Hypoval!

Ne használjanak közös
törölközőt, poharat,
evőeszközt!

Naponta tisztítsa,
fertőtlenítse a gyakran
használt felületeket!

Mossa gyakran a
ruhákat, lepedőket,
törölközőket!

Tartsanak távolságot,
aludjanak külön
helyiségben!

38 fok feletti láz és légzési
nehézségek esetén

Ne szakítsa meg a karantén idejét, mert mindig
újra kell kezdenie

Szellőztessenek
gyakran!

HÍVJA A 112-T!

HOGYAN VÉDEKEZZÜNK HATÉKONYAN A COVID-19 KORONAVÍRUS ELLEN?
ASZÓDI TÜKÖR
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KORMÁNYRENDELET

Alapos indok a lakhely elhagyásra
1.

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági,
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek
elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

2.

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek
kísérése,

3.

az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve 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 gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

5.

a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

6.

a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

7.

a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai 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 vásárlás,

9.

a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

#maradjotthon
Florent B. fotója a Pexels oldaláról

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS
• Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt
a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
• Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
• A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás
elhagyására az e rendeletben meghatározott ALAPOS
INDOKKAL kerülhet sor.

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

TOVÁBBI SZABÁLYOK

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

• Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés
külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

• Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben
látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

13. a dohányboltban történő vásárlás,
14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

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

16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

• A kormányrendeletben rögzített korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

• 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 arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

18. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő
ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

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

20. a szülői jogok és kötelezettségek,
21. a hitéleti tevékenység.
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL
Mire kézben tartják majd az Aszódi Tükör
tartalmilag és formailag megújult áprilisi számát, már több mint egy hónaposak lesznek a
koronavírus járvánnyal kapcsolatban meghozott első helyi intézkedések, melyek hátterében 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 vírushordozók, lehetünk betegek, ehhez képest azonban
csak kevesen halnak bele fertőzésbe. Vannak
veszélyeztetett csoportok, jellemzően az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők,
de ez így nagyon távolinak tűnhet. Ám ha azt
írom, hogy szülők, nagyszülők, édesanyák,
édesapák, nagymamák és nagypapák tartoznak ezekbe a csoportokba, talán mindenki
megérti, hogy mennyire személyessé válhat ez
a járvány, ha nem teszünk ellene.
Magyarország kormánya a polgárok egészségének védelme érdekében március 11-én
hirdette ki a veszélyhelyzetet. Ennek hatására a Galga menti települések polgármestereivel összhangban lemondtam a március 15-i
ünnepi megemlékezést, felfüggesztettem a
városi piac működését, korlátoztam az esküvőkön résztvevők számát 10 főben, valamint
intézményeinkben felülvizsgáltattam és kiegészíttettem a tisztító- és fertőtlenítőszer
készleteket.
Március 14-én az Operatív Törzs javaslatával összhangban, döntöttem arról, hogy a
bölcsődét és az óvodát bezárjuk. A szülőkkel
történt egyeztetés után az óvodában ügyeletről gondoskodunk. A múzeumot és a könyvtárat szintén lezártuk a látogatók elől. Felfüggesztettük a Gondozási Központ épületeiben
az ügyfélfogadást, ettől a munka egyébként
nem állt le, folyamatos az idősek házi gondozása és minden egyéb kötelező feladat ellátása. A Gyermekétkeztetési Intézményünk által
felajánlottuk minden aszódi iskolás számára
a napi meleg étel biztosítását, az ismert térítési díjak mellett, egyelőre elvitelre. Az akkor
még csak kilátásba helyezett egyéni házhoz
szállításra készülve 90 db mosható és fertőtleníthető ételhordót vásároltunk, és minden
önkormányzati gépjárművet bevethető állapotba hoztunk.
A következő napokban lezártuk a játszótereket és a fitneszparkokat, valamint megkezdődött az önkormányzati intézményekben
dolgozók felmérése és a helyettesítés rendjének kialakítása. Itt prioritásként kezeltük
a meleg étkeztetés biztosítását, éppen ezért
bölcsődei és óvodai dolgozókkal egészítettük
ki a Gyermekétkeztetés állományát. Aktualizáltuk a járványügyi szempontból fontosnak
tekinthető elérhetőségek listáját, hogy szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül
tudjunk információt kérni és adni.
Március 19-én kerestük meg először személyesen a 65 évnél idősebb polgárainkat,
ASZÓDI TÜKÖR

hogy felkínáljuk az önkormányzat által megszervezett veszélyhelyzeti szolgáltatásokat.
Bevásárlás, gyógyszer kiváltás, meleg ebéd
kiszállítás szerepelt a kínálati listán, továbbá 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 lelki segélyvonal számát, mindazok számára, 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 ügyében felvettük a kapcsolatot több aszódi üzlettel, 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 innovatív megoldásokat, amik az üzlethelységben
történő személyes kontaktusok számát csökkenthetnék.
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 közreműködésével megszerveztük a felajánlott kenyerek
heti kétszeri házhoz szállítását. Jelenleg 67
címre juttatjuk el ily módon a nagylelkű adományt. 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 oktatási intézmények vezetőinek bevonásával döntöttünk, előnyben részesítve azokat a családokat, 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 fertőzöttekről. Az esetleges fertőzöttekre vonatkozó helyi adatokat csak a rendőrség ismeri,
mert az ő feladatuk a karanténintézkedések
betartatása. Mi csak azokról az esetekről tudunk, 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 ér4

tesítést, ha a karanténra kötelezettek munkáltatója kéri az intézkedések megszüntetését…
Folyamatosan készülünk arra a helyzetre,
hogy a járvány begyűrűzik városunkba. Ellenőriztük a jelenleg használaton kívüli volt
tüdőgondozó fűtését, valamint elektromos
hálózatát és felkészültünk arra, hogy szükség esetén néhány órán belül használhatóvá
tegyük az épületet. Vásároltunk vegyvédelmi
ruházatot, hangosbeszélőt a közterületfelügyelet autójára, tisztító- és fertőtlenítőszereket intézményeinkbe, és felhalmoztunk némi
készletet alapvető tartós élelmiszerekből. A
Hatvani Albert Schweitzer Kórház számára
300.000 Ft támogatást nyújtottunk koronavírus 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 önkormányzati segítség lehetséges módozataira
kérdeztünk rá. A válaszokból egyértelműen
látszik, hogy nemcsak a vállalkozások, hanem az önkormányzatok is komoly gazdasági, továbbá szociális kihívások elé néznek. A
gépjárműadó teljes összegének elvonása és az
iparűzési adó várható drasztikus csökkenése
már az idei év költségvetésének újratervezését 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 segítségnyújtásra használható összeget is növelnünk
kell. Örvendetes lenne, ha a kormányzat a
gazdasági élet helyrebillentése után nem feledkezne meg az önkormányzatok veszélyhelyzet 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 fegyelmezetten, nemcsak önmagukat, hanem másokat 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 

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

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.

2.

Aszód Város Önkormányzata Képviselő - testülete Mogyorósi Laura
Fanni szociális bérlakás iránti kérelmét megtárgyalta és - figyelembe vette azt, hogy a szociális helyzet
alapján vagy nem szociális jelleggel
történő bérbeadásra pályázat kiírása
nem történt meg, továbbá mivel jelenleg nem rendelkezik bérbe adható lakással – nem tudta támogatni.
Aszód Város Önkormányzata Képviselő - testülete megbízza a polgármestert, hogy erről a döntéséről
Mogyorósi Laura Fanni kérelmezőt
tájékoztassa.

ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT ÉS
HATÁSKÖRÉBEN MEGHOZOTT DÖNTÉSEI

Magyarország Kormánya 2020. március
11-én kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletét.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján veszélyhelyzet idején

39/2020. (III.18.) ÖKT. sz. határozat az
Aszódi Gyermekétkeztetési Intézményben igénybe vehető felnőtt étkezés térítési díjáról

Aszód Város Képviselő-testület feladat-

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Aszódi
Gyermekétkeztetési Intézmény vezetőjét,
hogy engedélyezheti az étkeztetés igénybevételét felnőttek részére (vendégétkezés), amennyiben az az adott konyhai kapacitás mellett biztonságban megoldható.

téseket hoztam:

Ennek díja 2020. május 1-től
nyersanyagnorma : 334.- Ft. (nettó)
térítési díj :
800.- Ft. (bruttó)
Az étkezést igénybe vevőknek az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi
időtartamra vetítve, előre kell megfizetni a
gyermekétkeztetési intézmény által megjelölt díjfizetési napokon. Az étkezést a
lemondással érintett napot megelőző nap
13.00 órájáig kell írásban lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás
idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést
követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Egyeztetve a Képviselő-testület tagjaival és
a külsős bizottsági tagokkal az alábbi dön-

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 kapcsolódó 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 (székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 1.) élő és
archív video állományok publikálása és
közvetítése interneten keresztül szolgáltatás 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. napjától az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásával
kapcsolatos feladatok elvégzésével
a Dimoni Iparművészeti és Kereskedelmi 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 gondoskodjon a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséről, valamint
a kapcsolódó feladatok megvalósításáról.

40/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a
bölcsődei térítési díjakról szóló 6 /2018
(II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Jóváhagyja a bölcsődei térítési díjakról
szóló 6 /2018 (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést,
és az intézményvezető javaslatát figyelembe véve úgy döntött, hogy a rendeletet nem
módosítja.
41/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a
Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 2019. évi szakmai beszámolójáról
Elfogadja – a mellékletként csatolt Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 2019. évi szakmai
beszámolóját elfogadja és megköszöni a
végzett munkát.
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45/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat pályázat kiírás elhalasztásáról civil szervezetek támogatására–figyelemmel a 2020. évi
költségvetés tételeire
1.

A civil szervezetek támogatására a
civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013. (VII.5.) rendelet alapján a pályázat kiírását elhalasztja.
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2020. március 26.
2.

Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján a veszélyhelyzet elmúltával
gondoskodjon a pályázat kiírásáról
.

2.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező „Aranykapu” Bölcsőde költségvetési szerv és a kijelölt Aszódi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 46/2014.
(III.27.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását a 1.
melléklet szerint 2020. április 1. napjával hagyja jóvá.

3.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező Aszódi Napsugár Óvoda
költségvetési szerv és a kijelölt Aszódi polgármesteri Hivatal költségvetési szerv közötti munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjéről szóló
46/2014. (III.27.) számú határozatával
jóváhagyott megállapodás módosítását a 1. melléklet szerint 2020. április
1. napjával hagyja jóvá.

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 megjelenéséig.
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.

4.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező Aszód Város Önkormányzat
Gyermekétkeztetési Intézménye költségvetési szerv és a kijelölt Aszódi polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 46/2014.
(III. 27.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását a 1.
melléklet szerint 2020. április 1. napjával hagyja jóvá.

47/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a
munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról
1.
2.

Aszód Város önkormányzat pályázatot ír ki a mellékelt ajánlati felhívásban foglaltak szerint.
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 jóváhagyott 35/2016. ( III.31.) számú határozattal módosított munkamegosztási
megállapodások módosítására
1.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező Aszód Városi Kulturális Központ költségvetési szerv és a kijelölt
Aszódi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
szóló 46/2014. (III.27.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás
módosítását az 1. melléklet szerint
2020. április 1. napjával hagyja jóvá.

ASZÓDI TÜKÖR

5.

A pénzügyi támogatás Aszód város 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. számú tájékoztató táblája
alapján rendelkezésre áll.
6

3.

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

1.

Jóváhagyja és a veszélyhelyzet elmúltával megköti a támogatási szerződést
– jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 2170
Aszód, Szabadság tér 9.), melyben tevékenysége folytatásához 250 000.- Ft,
azaz kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt egy összegben. A pénzügyi támogatás Aszód város 2020. évi
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 8. számú tájékoztató táblája alapján rendelkezésre áll.

2.

Jóváhagyja és a veszélyhelyzet elmúltával megköti a támogatási szerződést –
jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal – az Aszódi Városi Nyugdíjas Klubbal (székhely: 2170 Aszód,
Hatvani út 1.), melyben tevékenysége
folytatásához 450 000.- Ft, azaz négyszázötvenezer forint támogatást 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 rendelkezésre áll.

Felkéri a Jegyzőt és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek vezetőit a módosított megállapodások aláírására.

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

Jóváhagyja és megköti a megállapodást – jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal – az
Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel
(székhely: 2170 Aszód, Hatvani u.
1.), melyben 2020. évre összesen
800 000.- Ft, azaz nyolcszázezer forint támogatást nyújt negyedévente
egyenlő részletekben. A megállapodás 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. számú tájékoztató táblája alapján rendelkezésre áll.

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 megkötéséről

49/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az Aszód
Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodások megkötéséről
1.

2.

3.

4.

Jóváhagyja és a veszélyhelyzet elmúltával megköti a támogatási szerződést
– jelen határozat 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – a Stellaria Media
Nőikar Egyesülettel (székhely: 2170
Aszód, Baross tér 6.), melyben tevékenysége folytatásához 250 000.- Ft,
azaz kettőszázötvenezer forint támogatást 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 rendelkezésre áll.
Felkéri a Polgármestert és civil szervezetek elnökeit a támogatási szerződések aláírására.

51/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a
közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának pontosítására

TÁJÉKOZTATÓ A SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ELLÁTÁSRÓL
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 ellátásrend 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 kihirdetéséről 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, sínezés, 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 (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

1.

A 27/2020.(II.26.) ÖKT sz. határozatát
módosítva - az önkormányzati fenntartású intézmények alkalmazásában
álló közalkalmazottak, és a Munka
Törvénykönyvének hatálya alá tartozó
munkavállalók 2020. évi cafetéria-juttatása önkormányzati szintű szabályozását jelen határozat melléklete szerint
fogadja el.

2.

Felhívja az érintett intézmények
vezetőit, hogy az intézményük közalkalmazottaival, munkavállalóival
jelen szabályzatot ismertessék meg és
tartsák be.

3.

Felhívja a jegyzőt, hogy a vonatkozó
jogi szabályozásban, valamint az Önkormányzatnál, az önkormányzati
fenntartású intézményeknél bekövetkező változások miatt szükség szerint
évente tegyen javaslatot a szabályzat
módosítására.

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 működik 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.

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

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

Virágh Bálint

 06 (30) 246-8749 
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ÉLET JÁRVÁNY IDEJÉN

közösségi
élet

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

programját, s megismerjük, hogy az Önkormányzatunk milyen
anyagi lehetőségekkel fog rendelkezni. Az élet azonban, mindezek ellenére, nem állhat meg.
A nevezett grémium számára az első körben fölvetett témakörök,
a teljesség igénye nélkül, nem fontossági sorrendben a következők: 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 hasznosítása stb.

Egyszerű halandóként továbbra is tesszük a dolgunkat, elszenvedjük a nehézségeket, betartjuk a szabályokat, próbálunk életben maradni és a lelküket olyan állapotban tartani, hogy képes
legyen az újrakezdésre. Igyekszünk hát megőrizni a hitünket magunkban, a családunkban, a barátainkban és minden embertársunkban. 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.

A háttérmunka mellett, Önkormányzatunk igyekszik megőrizni
minden önkormányzati dolgozó munkakörét, igyekszünk mindenkinek, akinek csak lehet, munkát adni, így, amíg csak rajtunk
múlik, az egzisztenciális létet biztosítani. Ezen kívül, Polgármester úr napi kapcsolatban áll a jelen helyzetben szükséges szervekkel, intézményekkel, de már megkereste a helyi vállalkozókat is,
segítségét ajánlva a jövő tekintetében. Természetesen gondoskodunk a rászorulókról és a hozzánk segítségért fordulókról. Végezzük 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 helyzetet és újra gondolva mind a saját, mind pedig a városunk életét,
tanulni fogunk ebből a leckéből.

Ez a szemlélet, ez a jelen helyzethez való hozzáállás az alapja
annak, ahogyan a város vezetése, a megválasztott képviselő-testület, igyekszik felkészülni arra a pillanatra, amikor érdemben
ténylegesen folytathatja a munkáját. Elsődleges feladatunk természetesen 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 város éves programjai, valamint a megvalósítandó tervek, a járvány
okozta helyzetben részben és teljességében elszálltak. Újra tervezés
szükséges.

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!

Az újra tervezés egyik módját a járvány alatti együtt gondolkodásban, véleménycserében látjuk. Több fontos témában szükséges 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 témakörökben igyekszünk eszmét cserélni. A tényleges cselekvést nyilván
majd csak akkor fogjuk tudni elkezdeni, ha már látjuk a veszélyhelyzet végét, ismerjük a Kormányunk szándékát és cselekvési

Jó egészséget, erős hitet és kitartó védekezést kívánok
Mindannyiunknak!
Asztalos Tamás
alpolgármester

Gustavo Fring fotója a Pexels oldaláról
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Védekezés a stressz ellen

egészségügy

Lovassy Noémi, pszichológus írása

MILYEN LELKI NEHÉZSÉGEKET ÉLÜNK ÁT A KORONAVÍRUS IDEJÉN, ÉS
MILYEN MEGOLDÁSI STRATÉGIÁKAT TUDUNK ALKALMAZNI?
A koronavírus-járvány az elmúlt hetekben testközelbe került. A fertőzés terjedésével mindan�nyiunk mellé odatelepedett a bizonytalanság.
Váratlanul belekerültünk egy nem ismert helyzetbe, 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 pszichés jelenségeket. A szorongást fokozza az a tény,
hogy a helyzet alakulására nincsen ráhatásunk, a
kontroll kicsúszott a kezünk közül, s hiába terveztünk előre, most borul minden és tervek nélkül
telik az idő. Ráadásul szociális izolációra kényszerülünk, amely szintén
emelheti a lehangoltság és az
eluralkodó félelem szintjét.
Az alábbiakban olyan
megküzdési módokat gyűjtöttem ös�sze, amelyek alkalmazása kapaszkodókat nyújthat
ebben a szorongással teli, bizonytalan
időszakban.
Az első, és talán legfontosabb kapaszkodó az, ha
a napjainkat tudatos szervezéssel építjük fel. Fontos, hogy ne
engedjük elfolyni az időt, minden reggel
hajtsuk végre a rutinszerű tevékenységeket: mosakodjunk meg, öltözzünk át. Reggeli után érdemes 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 érdemes megtervezni a napját, hiszen a sok mellékcselekvéssel elcsúszik az idő, s a nap végére csak
fokozódik a nyomás érzése, hiszen a napunk nem
volt hatékony, s talán a munkánkat sem végeztük el. Kiemelten fontos ebben az időszakban
az önmagunkról való gondoskodás. Természetes, 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 legjobb feszültséglevezető módszer.

Szabadban futásra, biciklizésre vagy az online
sportórákra most is van lehetőség! Táplálkozzunk 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 relaxációs hanganyag is elérhető már, amely vezetett
meditáció által segít megpihenni elménknek.
Társas világunkban talán az egyik
legnagyobb változás, hogy családunktól, barátainktól el
vagyunk zárva. Fontos
tudatosítani, hogy bár a
személyes találkozások
száma
korlátozott,
de telefonos beszélgetésekre és online
videóhívásokra számos lehetőségünk
nyílik. Jó élni ezekkel a lehetőségekkel,
mert feszültségünket
csökkentik társas kapcsolódásaink, ha családtagjainkkal, barátainkkal
átbeszélhetjük a jelenleg adódott 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 rengeteg kétségbeejtő, feszültségkeltő hírrel lehet
találkozni, amelyek közül sok nem biztonságos
forrásból származik. Nehéz eldönteni, hogy mi
igaz, és mi az, amit hangulatfokozás céljából tettek közzé. Szűrjük a híreket és fogyasszuk őket
mértékkel! Határozzuk meg magunknak a napunkban azt a fél-egy órát, amelyet a vírushelyzet híreinek engedünk, s időnk többi részében
ne a félelmet és szorongást helyezzük előtérbe,
hanem más, kellemes gondolattal és tevékenységgel foglalkozzunk.
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.

9

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI:
FELNŐTT
HÁZIORVOSOK:
dr. Karayné
dr. Lóska Izabella
(30) 452 9674
dr. Jólesz József
(20) 593 8628
GYERMEKORVOS:
dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025
(30) 6352 608
Iklad-Domony
gyermekorvosa:
dr. Vass Anna
(28) 500 035
(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET:
Vasárnap és
ünnepnapokon:
930–1130-ig
VÁROSI
GYÓGYSZERTÁR
április 5., 13., 19.
május 1., 3., 17., 31.
SZENT ISTVÁN
PATIKA
Április 10., 12., 26.
Május 10., 24.

2020 ÁPRILIS

EGYÜTT TANULUNK

iskolai
élet

DIGITÁLIS OKTATÁS A VALÓSÁGBAN
MÁRCIUS 16., HÉTFŐ

nem egy szokványos iskolahét kezdete volt. A tantermek
üresen álltak, a táblákon nem
csikorgott a kréta, nem verte fel hangos zsivaj a folyosók
csendjét. Diákok százezrei
várták otthon kétségekkel teli
izgalommal az első digitális
tanórát.
Egymás között mentek a találgatások: Live-olni fog a tanárnő? Megírjuk a dolgozatot?
Hogy mondjuk fel a verset?
Eközben a pedagógusok lázasan ötleteltek, szervezkedtek,
hiszen olyan feladat elé kerültek egyik napról a másikra,
amellyel eddig még soha nem
találkoztak. A helyzet nem
tette lehetővé a fokozatos felkészülést, az eddig felépített
módszereik helyett pillanatok
alatt újakat kellett találniuk.
Az első hét főleg tapasztalatszerzéssel telt, az elképzelés és
a gyakorlat nem minden esetben fedte egymást. Az online
ASZÓDI TÜKÖR

tudja. Esetleg sejti, ha valami
„gyanús” a beküldött anyagban. Mindenesetre bíznak abban, hogy mindenki lelkiismeretesen végzi a feladatát, mert
a lemaradást később sokkal
nehezebb lesz pótolni.

felületek használatán túl a rendelkezésre álló eszközök feltérképezése 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 lehetetlennek tűnt, és jóval több
egyeztetést igényelt. Nagy találékonyságra és a számítógép
előtt töltött hosszú órákra volt
szükség, hogy megfelelően el
tudják juttatni a diákokhoz a
tananyagot, a szükséges magyarázatokkal kiegészítve.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tanulás a diákok
számára sem egy önműködő
feladat, sokszor még a tanórán
sem raktározzák el a tanár által leadott összes információt.
Most, a közvetlen kapcsolat
hiányában, egy hasonló terjedelmű anyag még nagyobb nehézséget okozhat. Ezért fontos
a feladott tanulnivaló mennyiségének alapos átgondolása, és
a kellő motiváció, amit alkalmanként egy-egy online órával, vagy videó üzenettel lehet
megvalósítani.

Különösen a kicsiknek hiányzik a tanító néni gondos
irányítása, nekik az önálló
munka még nem olyan magától értetődő. A felsősök és a
középiskolások szinte kivétel
nélkül teljes biztonsággal kezelik a különféle digitális eszközöket és programokat, de az
efféle önállóság nekik is újdonság. Sokan találgatják, vajon
honnan tudja a tanár, hogy
nem folyamodnak-e segítséghez dolgozatíráskor. Nos, nem

A szülőkön is nagyobb most
a teher, főleg, hogy sokuknak a saját munkájuk mellett akár több gyermekük
tanulását is nyomon kell követniük. Ajánlott egy általános napirend kialakítása
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(tanulás,
sport,
szabadidő), és ezen belül minden
reggel beszéljék át az aznapi
feladatokat. Érdemes a beérkezett tananyagokat és napi
teendőket összegyűjteni, így
jobban látják, hogy mekkora a terhelés. Fontos, hogy ne
hagyják magukra a gyerekeket
a feladatokkal, és jelezzék észrevételeiket 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 megbirkózni ezzel a nem könnyű
feladattal.
Tekintsünk az egészre úgy,
hogy ez egy hosszú tanulási
folyamat mindannyiunk számára, amelynek a végén rengeteg hasznos ismerettel leszünk
gazdagabbak.
Zádori Mónika

NAGYLELKŰ FELAJÁNLÁS RÁSZORULÓ GYERMEKEK RÉSZÉRE

VÁRATLAN SEGÍTSÉG
Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész úr, és a hozzá csatlakozó adományozók 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 megvalósításához. A Nőegylet megkereste a város polgármesterét, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
urat, hogy tájékozódjon a városban működő világi és egyházi iskolák intézményvezetőinél, kik azok a gyermekek, akiknek
nehézségbe ütközik a digitális tanulás.
Az osztályfőnökök gondos közbenjárása

közösségi
élet

és ajánlása kapcsán 25 gyereknek sikerült
örök ajándékul tabletet adományozni, akik
Aszódon valamelyik egyházi vagy állami
oktatási intézményben tanulnak. A Nőegylet ebben az adományozásban jó szívvel közreműködött a koronavírus okozta
kijárási korlát ellenére.
Külön örömet jelentett, hogy roma családokhoz is sikerült tabletet eljuttatni. A
gyermekek és szülők nevében hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni Mága Zoltán
művész úrnak az önzetlen felajánlásért.
Szilágyi Zita
a Podmaniczky Júlia Nőegylet elnöke

a hónap műtárgya
A jövő küszöbén állva tekintsünk vissza egy kicsit a múltba is ennek az 1849-ből származó bizonyítványnak a segítségével, amely az aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény egyik különleges darabja. A fiatalember, akinek teljesítményét 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.

A bizonyítvány az AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tulajdona

VALODI CSAPATMUNKA
ugyan az iskolák, óvodák, bölcsődék átmenetileg bezártak, a gyermekétkeztetés központjában
továbbra is zajlik a munka. a meleg étel folyamatosan biztosított mindazoknak, akik igénylik.
– Eddig egy autóval végeztük a kiszállításokat, most a városüzemeltetés újabb autóval segít be ebbe a folyamatba. Egyelőre ez így
megoldható, de a polgármester úr biztosított róla, hogy amennyiben a helyzet megkívánja, további átcsoportosításokkal növelhető a kiszállításban részt vevő járművek és emberek száma, hiszen
nekünk csak egy adott idősávban, 11 órától 13 óráig van szükségünk 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 ellátási kötelezettségünk van a lakosság felé. Ezért az önkormányzat 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 megbetegszik valaki, legyen, aki át tudja venni a munkát. Az is előfordulhat, 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 akadályokat, 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 kialakítottunk 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 megfelelő 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 rendelkezésünkre 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 alapanyagok 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 rendelésénél, mint mondjuk a kézfertőtlenítő vagy egyéb hiánycikkek, előnyben részesítenek minket. Mivel legtöbbjükkel több mint
tíz éves jó kapcsolatot építettünk ki, nagyon rugalmasak és lojálisak velünk szemben. Az intézmények bezárásakor a megrendeléseink 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 kicsit a munkátokba. Sok kitartást kívánunk nektek a továbbiakban is.

Pályája kezdetén öt évig dolgozott terápiás dietetikusként egy
budapesti diabetológián, majd a hatvani kórházban élelmezésvezetőként. Több, speciális diétával foglalkozó könyv társszerzője, melyek közül idén jelent meg a Vesebetegek diétája
című kötet harmadik, átdolgozott kiadása. 2001-ben pályázat
útján nyerte el az aszódi önkormányzat által létrehozott központi főzőkonyha vezetői feladatát. A közel húsz év alatt rengeteg 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 változásokról, 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 intézményekbe 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 közétkeztetés 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 szállítunk ki ételt.
– Ennek a korosztálynak a fokozott védelme most az önkormányzatok legfontosabb feladatai közé tartozik, milyen lépések
történtek ez ügyben?
ASZÓDI TÜKÖR

Zádori Mónika
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Miért van zárva a Városi Piac?
MÉRLEGEN A JÁRVÁNYÜGYI KOCKÁZAT
A járványhelyzettel összefüggésben hozott első intézkedések között szerepelt a piac
bezárása. Ennek oka az volt,
hogy akkoriban a nemzetközi tapasztalatok alapján a koronavírusról annyit lehetett
biztosan tudni, hogy a 65 év
felettieket fenyegeti leginkább,
a piacon vásárlók többsége pedig éppen ebbe a korosztályba
tartozik. Mivel jelenleg a legfontosabb feladtunk és célunk
az aszódi polgárok egészségének védelme, az említett körülmény már önmagában is
indokolja a bezárást. Ha ehhez
még hozzávesszük, hogy az
árusítók többsége településünkön kívülről érkezik, belátható
az is, hogy egy esetleges megbetegedés esetén a fertőzöttek

köre igen nehezen lenne felderíthető.

egészségügyi szempontoknak.
Azokat a veszteségeket is, amiket a mezőgazdasági termelők
és kereskedők sajnálatos módon és másokhoz hasonlóan
mostanság elszenvednek.
Igaz, hogy Aszódon is van
olyan élelmiszerüzlet, ahol tumultus alakul ki, de ott nem az
önkormányzat a működtető,
így nem is befolyásolhatja a
helyzetet. Egyetértek azokkal,
akik kifogásolják ezen üzlet felelőtlenségét és az a javaslatom
számukra, hogy vegyék igénybe a boltok által biztosított
házhoz szállítást! Határozottan az a véleményem, hogy ha
nyitva lenne a piac és az élelmiszerüzlet is, annak nem az
lenne az eredménye, hogy az
élelmiszerboltban csökkenne

Nagy István Agrárminiszter
egy idő után, a termelők érdekeit védve, de az önkormányzatokra hárítva a döntés felelősségét, szorgalmazni kezdte
a helyi piacok megnyitását,
ellentmondásba kerülve a társas érintkezések számának
minimálisra
csökkentéséért küzdő „Maradj otthon!”
kampánnyal. Csakhogy a piac
megnyitásával utcára hívnánk
a
legveszélyeztetettebbeket,
miközben minden erőfeszítésünkkel az otthon maradásuk
biztosításáért dolgozunk.
Meggyőződésem, hogy egy
egészségügyi veszélyhelyzetben mindent felül kell írnia az

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

ÁTALAKULT AZ ASZÓDI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE
Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntöm Önöket
az Aszódi Tükör új alkotócsapata nevében is. Munkatársaimmal nem könnyű időszakban
vettük át az újság szerkesztési
feladatait, előzetes terveinket a
tartalom átformálására, színesítésére keresztülhúzta a vírushelyzet.
Pillanatnyilag szinte minden
témánk ehhez kapcsolódik,
igyekeztünk minden szükséges
tájékoztatást, intézkedést, tanácsot közzétenni oldalainkon,
hiszen ez az egyetlen olyan tájékoztató újság, amely havonta minden aszódi háztartásba
eljut. Éppen ezért különösen

gadunk olvasóinktól régi családi 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 készített fényképeket.
Mint említettem, néhány előzetes elképzelésünk ebből a
lapszámból kiszorult, de bízom benne, hogy sikerült így
is sokakat érdeklő tartalommal
megtölteni oldalainkat, és lesz
miért kíváncsian várni a következő számot is.

fontosnak érezzük, hogy a
továbbiakban az Önök véleményével,
hozzászólásaival,
javaslataival alakítsuk, formáljuk 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 továbbra is lehetséges, sőt, mivel szerkesztőségünkben profi grafikuscsapat dolgozik lehetőség
van egyedi hirdetések összeállítására is, akár személyes konzultáció igénybevételével.
Recept rovatunkba szívesen fo-

Kívánok jó egészséget, és kitartást
a nehéz időkben mindenkinek.
Zádori Mónika
felelős szerkesztő
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a zsúfoltság, hanem az, hogy
két helyszínen lenne tumultus, ha úgy tetszik potenciális
járványgóc.
Olyan időszakot élünk, amikor városvezetőként is nehéz
döntéseket kell hozni. A piac
bezárása is ezek közé tartozik. Mivel a bezárás óta csak
romlott a járványügyi helyzet, továbbra is eltökélt vagyok
eredeti döntésemben: a piac a
veszélyhelyzet megszüntetéséig zárva marad! Döntésemmel
egyetértenek az Aszódi Járás
háziorvosai és más egészségügyi szakemberek is!
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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hozzá két evőkanál olívaolajat is, tovább marad puha a kenyér. A
folyamat leginkább a galuskakészítéshez hasonlít, és a végeredmény 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 meleg 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 bekeverni 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 lapítsuk 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, tegyük 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.

FRISS PÉKÁRU, EGYSZERŰEN

GYÖKÉRKENYÉR

Az elmúlt hetekben sok háztartásban felértékelődött a friss kenyér fogalma, hiszen a napi szintű vásárlásról most le kell mondani. 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 nélkül is elkészíthető, és csak nagyon kevés friss élesztő kell hozzá,
ami mostanság szintén nem elhanyagolható szempont.

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

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 lisztben a sót, és a szárított élesztőt. Ha friss élesztőt használunk, oldjuk fel a vízben, és fokozatosan adjuk a liszthez. Ha adagolunk

ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE
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 tudunk 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 talál a témában. A kötelező oltásokat most nyugodtan elhalaszthatjuk, 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 intézkedések 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 szokásainkat is, senkinek ne engedjük megsimogatni kutyánkat, és mi se
tegyük ezt idegen állattal. Ha nincs senki, akitől segítséget kérhetnénk, értesítsük a helyi önkormányzatot, vagy végső esetben
egy állatvédő szervezetet.
ASZÓDI TÜKÖR
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Madárcsicsergés a kertben

kert

MADÁRBARÁT KERTEK KIALAKÍTÁSA
Tavasszal a természet ébredésének kedves kísérője a
mindent betöltő madárdal. A
kertészkedők számára többszörösen is örömteli ez a zsivaj, hiszen a madarak sok káros rovartól szabadítják meg a
növényeket és azok környezetét. A kertünk kialakításával
sokat tehetünk azért, hogy
odacsábítsuk és maradásra
bírjuk szárnyas segítőinket.
A madárbarát kert megvalósításánál az irányelv, a természetesség. Ne törekedjünk mindenáron túlzottan rendezett,
steril környezetre, mert ilyen
közegben a madarak nehezen
találnak rovarokat, gilisztákat, 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 változatos növényzet, a fák, cserjék,
kúszónövények jelenléte éppúgy, mint a színes virágoké.
Az őshonos fák, a tölgy, fűz,
nyír, berkenye, kőris a hernyók
és rovarok tárházát kínál-

Napjainkban sajnos vészesen csökken a fecskeállomány, pedig
ezek a rovarevő madarak fontos szerepet játszanak a szúnyoginvázió 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. Mesterséges fészkek kihelyezésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy tavasszal minél több fecske térjen vissza, és évről-évre gyarapodjon
a számuk.
További hasznos információkat talál a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján: www.mme.hu
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ja a madarak számára, míg a
gyümölcsfák, alma, körte,
vadcseresznye lehullott termései szintén finom csemegét
jelentenek. A formára nyírt
sövények helyett részesítsük
előnyben a szerteágazó, sűrű
bokrokat, amelyek megfelelő

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

búvóhelyet kínálnak a madaraknak. Biztosítsunk nekik
elegendő fészekrakó helyet,
ehhez kiváló a lucfenyő, tiszafa, puszpáng, fagyal, orgona,
kislevelű hárs, mogyoró. Biztonságos magasságban néhány
odút is kihelyezhetünk, hogy
segítsük a megtelepedésüket.
A téli időszakban lássuk el
bőségesen őket élelemmel, de

fontos, hogy a madarak rendszeresen vízhez jussanak, ezért
helyezzünk ki védett helyre
egy lapos, mindössze néhány
centi mély edényt, és gondoskodjunk róla, hogy mindig
legyen benne víz. Ez remek
lehetőség arra is, hogy megfigyelhessük a környékünkön
fellelhető madárfajokat.
Zádori Mónika
2020 ÁPRILIS

ONLINE PROGRAMAJÁNLÓ
ASZÓD VÁROS HONLAPJÁN MEGTALÁLHATÓ AZ ÚJSÁG INTERAKTÍV PDF VÁLTOZATA,
AHOL A LINKEKRE KÖZVETLENÜL IS RÁ TUD KATTINTANI.

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-jeotthonaikba-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-ujdonsagok/elo-kozvetitesek-gyerekeknek-folyamatosan-frissulo-lista/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 csemegékre lelhetünk gyerekeknek felnőtteknek
egyaránt:
http://www.szigligeti-szinhaz.hu/

FELNŐTTEKNEK:
ONLINE MŰSORFÜZET

https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/elo-kozvetitesek-a-nagyvilagbol-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/

