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VÁROSI
KÖRKÉP
Beszámoló a Városüzemeltetés jelenlegi feladatairól és az intézményekben zajló karbantartási munkálatokról.

Cikkünk a 2. oldalon olvasható

A VONAL TÚLSÓ
VÉGÉN
Interjú Jánosy Zoltán pszichológussal, aki az önkormányzat által
indított lelkisegély-vonalon fogadja a hívásokat.

FELTÖLTŐDÉS A
TERMÉSZETBEN

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

Fotó: Nagy Nóra

Világot látni mindenki számára mást jelent. Néhányan minél
távolabbi tájak felé vágyódnak
és bejárják a földet, mások
csak az országon belül kalandoznak, de van, akinek már az
is kihívás, hogy a lakóhelyéről
elutazzon. Ám az elmúlt időszak korlátozásai nem adtak
sok választást, megszűnt a jövés-menés, le kellett mondani
a gondosan megtervezett külföldi nyaralásokról, a wellness
programokról.
A szerencsésebbek, akik valamilyen zöld terület közelében
laknak, új hobbit találhattak
maguknak, a közvetlen környezetük felfedezését. Néhányan
talán éppen most csodálkoznak rá az őket körülvevő szépségekre, amelyeket eddig talán

észre sem vettek. Páran most
tapasztalják meg, hogy milyen
nagyszerű dolog átmozgatni
az izmaikat, megtölteni a tüdejüket friss levegővel, miközben a szemük beissza a zöldet.
Őket talán éppen ez menti meg
a bezártság okozta testi és lelki
problémáktól. Aszód és környéke szerencsére természeti
értékekben gazdag, a városból
kiérve mindenki igénye szerint
válogathat a hosszabb és rövidebb túraútvonalak között.
A szabadban eltöltött idő, sportolás mellett azonban fontos a
természet tisztelete és megóvása is. Az utóbbi időben sajnos
megnőtt a kiránduló útvonalak közelében eldobált szemét
mennyisége is. Nagyon fontos
lenne, hogy vigyázzunk a kör-

nyezetünkre, mert a szétdobált
hulladék nemcsak csúnya és
oda nem illő, de az élővilágot is
veszélyezteti. Egy kis odafigyeléssel különösebb erőfeszítés
nélkül megőrizhetjük a rendet
az erdőben.
Való igaz, hogy a sétautak mentén nincsenek lépten-nyomon
szemeteskukák, de a táskánkban magunkkal vitt ételek és italok csomagolóanyagát ugyanúgy, ahogy odaszállítottuk,
haza is vihetjük magunkkal.
Alkalmanként akár a mások
által eldobált szemetet is összeszedhetjük, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy megőrizzük
nemcsak a magunk, de a számunkra kedves táj egészségét is.
Zádori Mónika

AZ ÖSSZEFOGÁS
EREJE
Civil sikertörténet. Hogyan készült
el mintegy 8000 maszk, adományozók és önkéntes varrónők
segítségével Aszódon?

Cikkünk a 16. oldalon olvasható

KARBANTARTÁSI MUNKÁK AZ INTÉZMÉNYEKBEN
VÁROSI KÖRKÉP

közösségi
élet

Bár a veszélyhelyzet kihirdetése óta látszólag a legtöbb területen megállt az élet,
az önkormányzat dolgozói változatlanul
végzik munkájukat. A körülményekhez
alkalmazkodva, a mindennapi munkák
mellett most lehetőség adódik a bezárt intézmények karbantartási, felújítási munkáinak elvégzésére. A dolgozók ideiglenes
átcsoportosításával az intézmények közösen vesznek részt a város vérkeringésének
fenntartásában, így jobban összpontosíthatnak a kiemelt területekre, például az
ételkiszállításra és segítségnyújtásra is.
SZÁSZI TAMÁS, a Településfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály osztályvezetőjének
rövid összefoglalója az elmúlt időszak
munkálatairól:
A Városüzemeltetés napi feladatai közé
tartozik a közterületek tisztántartása, árkok takarítása kertészeti tevékenységek
(gyomlálás, gallyazás, locsolás, metszés).
Áprilisban megkezdődtek a fűnyírási
munkák, amit a Városüzemeltetés fizikai
dolgozóival és közmunkások bevonásával
végzünk. Kevesen tudják, hogy Aszód város területén nagyságrendileg 160.000 m2
nyírandó zöldfelület van, amely mintegy
23 focipálya területével megegyező méretű felszabdalt, sok esetben meredek rézsűs
terület.

Ez okból külső vállalkozó bevonására is
szükség volt a Falujárók útja mentén és a
lakótelepen történő fűnyíráshoz. Szintén
külső vállalkozó bevonásával és a Városüzemeltetés közreműködésével megtörtént a Kossuth Lajos utca menti fák
gallyazása. A lakótelepen eltávolításra
került néhány nem használt, balesetveszélyes játszóeszköz, régi összetört pad és
azok betongyámjai. Felújítottunk 14 db
közterületi padot a lakótelepen.
Folyamatosan mérjük fel a városban a belterületi utak állapotát. A burkolt és burkolatlan utak úthibáinak megszüntetésére is
árajánlatokat kértünk be. Anyagi lehetőségeink szerint május végén, június elején
megkezdjük ezen úthibák elhárítását.
Részt veszünk a maszkok készítéséhez
felajánlott alapanyagok és az elkészült
maszkok kiszállításában, valamint a kérdőívek és szórólapok lakosokhoz történő
eljuttatásában. A megszervezett ingyenes
ételkiszállításhoz is biztosítunk embert.
Költségcsökkentés végett központosítva
végezzük az intézményi tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, védőfelszerelések beszerzésének koordinációját.
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Az Aranykapu Bölcsődében elvégeztük a külső fa tartószerkezetek állagmegóvó festését.
Tisztasági festés történt a vizesblokkokban, és a dajkák öltözőjében.
Egyéb helyiségekben, csoportszobákban is történtek festésjavítási munkálatok.
Az óvoda két épületében megkezdtük
a külső kerti bútorok és játszóeszközök állagmegóvását.
A Napsugár Óvodában a Városüze2

•

meltetés koordinálásával, külső vállalkozó bevonásával kicseréltük a menekülési útvonal jelzőfényeit.
A Kistérségi Gondozási Központ
Petőfi utcai intézményében megtörtént
a raktárépület vakolása és meszelése.

Az intézményekben időszakosan felmerülő, külső vállalkozó bevonását nem igénylő, hibaelhárító munkákat a lehető legrövidebb időn belül a saját állományunkban
lévő dolgozókkal végeztük (karnisok felszerelése, WC-tartályok, csapok, zárak
javítása, cseréje…). Az intézmények területén folyamatosan történtek kertészeti
munkálatok – gyomlálás, fűnyírás –, így
azok újra nyitását felkészülten várjuk.

önkormányzati
veszélyhelyzeti szolgáltatások

65 évnél idősebb polgárainknak,
bevásárlás, gyógyszer kiváltás,
meleg ebéd kiszállítás, maszk igénylés
minden aszódi lakos számára
és további segítségkérés
esetén hívható telefonszámok:

 06-30/999-1175 
 06-30/963-5305 
ingyenes aszódi
lelkisegély-vonal
Jánosy Zoltán pszichológus

 06-30/216-3667 
minden nap 1600-1800 óra között.

Állagmegóvás a
Schossberger-mauzóleumnál
A zsidó temetőben található, méltatlanul elhanyagolt, építészeti szempontból is jelentős műemlék épület csaknem 100
éve része Aszód kulturális örökségének. A Baumhorn Lipót
által, a korra jellemző szecessziós stílusban tervezett mauzóleumot báró tornyai Schossberger Rezsőné építtette szülei,
Deutsch Fülöp és neje nyughelyeként.
Az 1996-os felújítást követően Az Országos Műemlékvédelmi
Hivatal a temetőt műemlékké nyilvánította, azonban a folyamatos rongálások miatt azóta ismét sokat romlott az állapota,
ezért az önkormányzat elvégezte a legégetőbb felújítási munkálatokat. Botka Csaba szakértelmének, Molnár Sándor és
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs segítségének köszönhetően pótlásra kerültek a kupola hiányzó rézlemezei, annak érdekében,
hogy ne ázzon tovább az épület. A rézlemezeket a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége biztosította, akik a
polgármester úr képes beszámolóját követően köszönetüket
fejezték ki a város felé.
A Városüzemeltetés munkatársai az épület környékét is rendbetették, lenyírták a füvet, összeszedték a nem odavaló dolgokat, felépítették a mauzóleum melletti kis kerítést és visszahelyezték az ablakokra a rácshálókat.

A hónap fotója

Takács Gergely: Aranyló hajnal

Érettségi és ballagás másképp
Ahogy minden évben, most is izgalommal indultak a végzős diákok középiskolás éveik utolsó megmérettetésére, az érettségi vizsgákra.
A tananyagot ugyanúgy tudniuk kellett, de a felkészülés nagyon eltért a megszokottól, és a szigorú egészségügyi szabályok sem könnyítették meg a helyzetet. Mégis, a város mindkét gimnáziumában zökkenőmentesen zajlott ez a fontos esemény, és az ezzel kapcsolatos
élményekre biztosan minden érintett emlékezni fog.

Elhalasztott ballagás az Evangélikus gimnáziumban
Az utolsó 6 hétben akár pizsamában is részt vehettek a diákok az órákon, hisz a digitális
oktatás alatt nem hagyták el
otthonukat. Hála a pedagógusok módszertani gazdagságának, a technikának és az előző
időszak kemény munkájának
a diákok nemcsak a tananyagot sajátították el, de a virtuális
térben is megkapták tanáraiktól a praktikus tanácsokat,
bíztatásokat és a lelki útravalót
egyaránt.
Az idei érettségin készült fotókra nem kell a dátumot ráírni, mert a maszkokról soksok év múlva is felismerjük a
2020. évet. Úgy érzem, sikerült
úgy betartani a vizsgák ideje
alatt a biztonsági előírásokat
(fertőtlenítés, maszk, csoportosulás elkerülése és megfelelő
távolság), hogy közben nyugodt légkört biztosítottunk
a diákok számára. Ugyan a
maszkok alatt a mosoly nem
látszódott, de a testtartás, a

szemek, a szavak és a reggeli
közös imák megmutatták a
szeretetet.
Kivételesen az érettségi megelőzte a végzősök ballagását. Ragaszkodva a ballagás személyes
és közösségi élményéhez, szeptember első szombatján szervezzük majd meg az alkalmat
tarisznyaátadással, istentisztelettel, beszédekkel, zászlóátadással, igazgatói kézfogással,
virágokkal, fotókkal. Együtt;
végzősök, tanárok, hozzátartozók és alsóbb éves diákok.
A szerenádon nem középiskolások idézik fel a tanáraikkal
az elmúlt négy illetve nyolc év
legemlékezetesebb pillanatait, mert a szerenádot is szeptemberben tartjuk, így akkor
már egyetemista, főiskolás, de
mindenképpen „érett” fiatalok
osztják meg legmókásabb gimnáziumi emlékeiket velünk.
Veizer Valéria
igazgató

Tanév vége a PSG-ben
Idén rendhagyó módon
ért véget a tanév a végzőseink
számára. A tablók, a ballagási
tarisznyák és a meghívók elkészültek, de a hatályban lévő
rendelkezések szerint most nem
volt lehetséges a hagyományos
ballagás megrendezése. Ezért –
sok iskolához hasonlóan – mi is
a virtuális forma mellett döntöttünk. Április 30-án, 16 órakor mutattuk be azt az elköszönő kis összeállításunkat, melyet
a végzőseink és családtagjaik,
hozzátartozóik számára készítettünk. Persze nagy szívfájdalom volt, hogy így kellett
lezárnunk az itt töltött éveket,
ugyanakkor megható gesztusként élték meg a tanulók és szüASZÓDI TÜKÖR

leik ezt a fajta „elköszönést”.
Az érettségi vizsgák május
4-én a legszigorúbb biztonsági
körülmények között megkezdődtek. A tantermekben legfeljebb 10 fő vizsgázó lehetett,
lehetőleg másfél méteres távolságra. A tanulók maszkot, a
felügyelő tanárok maszkot és
kesztyűt kaptak. Az iskola fertőtlenítése pedig folyamatos.
Nem könnyű a jelenlegi
helyzetben a fiataloknak, hiszen pont az érettségi vizsga
előtti utolsó szakaszban, teljesen váratlanul kellett átállnunk
a digitális tanrendre. Ez nem
volt egyszerű. De mindannyian
bízunk benne, hogy a felkészülés eredményes volt. Ezt majd a

vizsgák után látjuk. A diákok
örömmel fogadták, hogy nem
lett elhalasztva a vizsga. Többen fel is lélegeztek, hogy nem
lesznek szóbelik.
Az érettségi vizsgák közepén
tartunk. Iskolánkban összesen
13 tantárgyból van vizsga. Az
utolsó vizsganap május 19. Közben, május 15-én elkezdődnek a
szakmai vizsgák is elektronikai
technikus, szoftverfejlesztő és
gépgyártástechnológiai technikus tanulóink számára. A vizsgák előkészítése, lebonyolítása
eddig zökkenőmentes.
Hogyan éljük meg ezeket a
heteket? Nem tagadom, a digitális tanrendre történő hirtelen
átállás okozott kisebb nehézsé4

geket. Több tanulónál nem voltak adottak a technikai feltételek sem, főleg, ahol több iskolás
korú tanuló volt egy családban.
A kollégák kezdetben túl sok
platformon közvetítették a tananyagot, de ezen változtattunk.
A diákokban viszont nagy volt
a lelkesedés, az összefogás, egymás segítése és a tanár-diák
kapcsolatok is új formát öltöttek, amire korábban a tantermi
körülmények között nem volt
lehetőség.
Sikeres vizsgákat kívánunk valamennyi vizsgázó tanulónknak.
Holló Krisztina
		
igazgató

GONDOSKODÁS A MINDENNAPOKBAN
A család összetartó ereje fontos támaszt nyújt
idősnek, fiatalnak egyaránt, de nem mindenkinek adatik meg a segítő, gondoskodó háttér.
Az egyedül élő időseknek, a tartósan beteg, ellátásra szoruló személyeknek és a nehéz helyzetbe került gyerekeknek, családoknak nyújt
segítséget többek között az aszódi Kistérségi
Gondozási Központ. Az intézményvezető,
VARGA JÁNOSNÉ 1988 óta egyengeti az itt
zajló munkát, és tartja szívügyének ellátottjaik sorsát. Korábban dolgozott szülésznőként
a Rókus kórházban, iskolai gyógypedagógiai napköziben és ideggondozóban. Szociális
munkás diplomát szerzett előbb főiskolai,
majd egyetemi szinten, de ami a legfontosabb,
mindig emberekkel foglalkozott.
Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra,
amikor elkezdtél Aszódon dolgozni?
Akkoriban még teljesen más állapotok uralkodtak. Az „öregotthonnak” nevezett intézménybe néhány idős ember járt be ebédelni, az
épület rendkívül romos, a bútorzat elavult volt.
A gondozók egy kis kocsival húzták az ételt az
iskolából a környékbeli kutyák nagy örömére.
Az én feladatom volt, hogy szervezzem meg a
Gondozási Központot, amely az idősek nappali
ellátásán kívül már a környező településeken is
nyújt szolgáltatást. Az is fontos célkitűzés volt,
hogy az idősek klubjába szívesen jöjjenek. Ehhez megfelelő körülményeket kellett teremteni.
Az épület felújítása után egy szebb, kulturáltabb
környezet várta a magányos embereket. A szolgáltatásokat is igyekeztünk úgy megszervezni,
hogy minden felmerülő igényt kielégítsenek, lehetőséget teremtettünk mosásra, tisztálkodásra,
napi háromszori étkezésre, ezen kívül változatos programokat is kínáltunk. Mindennek meg
is lett az eredménye, az érdeklődés az intézmény
szolgáltatásai iránt olyan mértékben megnőtt,
hogy 1989-ben a lakótelepen újabb telephelyet
létesítettünk. Az évek folyamán családsegítő
majd gyermekjóléti feladatokkal egészült ki
a munkánk. Nagy szakmai kihívást jelentett
2006-ban (Aszód, Verseg, Kartal, Iklad) majd
2007-ben további hét településsel (Domony,
Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura, Vácszentlászló, Zsámbok) kiegészülve a kistérségi feladatok beindítása. Szerencsére a települési önkormányzatok segítő hozzáállása megkönnyítette a
feladatok összehangolását, zökkenőmentes működését.
Hogyan valósítható meg a segítségnyújtás ilyen
kiterjedt feladatkörrel ennyi településen?
Munkatársaimmal igyekszünk mindent figyelembe véve, a feladatok és lehetőségek összehangolásával a legjobb megoldást választani az
ellátásban. Azon felül, hogy a telephelyeinken
biztosítjuk a korábban említett szolgáltatásokat,
szükség esetén a házi segítségnyújtást is biztosítjuk. Településenként 1-1 gondozónő látja el
az idős emberek gondozását, akik vérnyomás-
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és vércukormérővel felszerelkezve látogatják
őket és igény esetén az ételt is elviszik nekik. A
Család és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül a családlátogatások alkalmával életvezetési
tanácsokkal segítjük a családokat, annak érdekében, hogy újból önállóan tudjanak funkcionálni. Munkánkat mindig a gyermek szükségleteit figyelembe véve végezzük, hiszen tudjuk,
hogy a gyermek elsősorban a család óvó kezei
között tud leginkább kiteljesedni és szárnyalni.
A szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek
és családok számára azonnali segítséget nyújtunk. A település önkormányzatainak segítségével pénzbeli és természetbeni támogatásokat, adományokat (élelmiszer, ruha, háztartási
eszközök) közvetítünk. Álláskereső klubunk
keretében az aktív korúaknak, megváltozott
munkaképességűeknek segítünk önéletrajzok
írásával és munkahelyek keresésével, hogy újból
visszakerülhessenek a munka világába. Mivel
nagyon fontosnak tartjuk az értékek közvetítését is, évente megrendezzük a Galga menti Ifjúsági Napot (GIN) és az Idősek Világnapját, utóbbi már 25 éve része a programunknak. Ezekkel
a rendezvényekkel nem a napi problémákra
fókuszálunk, inkább a térség színes kulturális
értékeire, hagyományaira hívjuk fel a figyelmet.
A járvány idején, hogyan tudjátok ellátni a
napi feladataitokat?
Ebben az időszakban a munkánk még hangsúlyosabbá válik. A járványügyi előírások betartása mellett a veszélyhelyzet kezdetétől azokat
az idős klubtagokat is látogatjuk otthonukban,
akik eddig a telephelyeinkre jártak. Ebédet viszünk, bevásárolunk, gyógyszert váltunk ki.
Telefonon is napi szinten tartjuk a kapcsolatot.
A házi gondozók folyamatosan ellátják azokat
az idős embereket akik már a járvány előtt is
igényelték az otthonukban történő ellátást, hiszen a gondozó sok esetben családtagot pótol. A
családsegítők is megtartják a napi fogadóórájukat és indokolt esetben családlátogatásra is sor
kerül. Az esetmenedzserek tartják a kapcsolatot
a veszélyeztetett családokkal, a Gyámhivatallal,
és szükség szerint megteszik a megfelelő intézkedéseket. Az óvodai-iskolai szociális segítők a
közoktatási intézményeken keresztül tájékozódnak arról, hogy a gyerekek otthoni tanulásában
van-e akadályozott. Mindezek mellett feladatokat vállalnak az intézmény olyan szakmai területein, ahol betegség miatt hiányunk adódik,
vezetik az autóbuszt, vagy fogadóórát tartanak
a családsegítőben. Szeretném megköszönni a
kollégáimnak, hogy ebben a nehéz időszakban
is lelkiismeretesen végzik a munkájukat.
Köszönöm, hogy bemutattad a munkátokat,
kitartást és erőt kívánok Nektek hozzá a továbbiakban is.
Zádori Mónika
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EGYÜTTES FELLÉPÉS KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA
Április 23. óta zajlik képviselők és külsős
bizottsági tagok összefogásával a rekultivált szeméttelepen és a Temetőalján illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és
elszállítása. Eddig összesen mintegy 62 m3
szemetet raktunk össze és vitettünk el szabályos lerakóhelyre. Bár tekintélyes tételről
van szó, mindez csak töredéke a város területén kidobott vagy leöntött mennyiségnek.
A hulladékhalmok a legváltozatosabb dolgokból állnak össze. Találtunk felgyújtott
műanyag szemeteskonténert, cukorkaautomatát, bontott sírt, szelektíves zsákba szelektíven gyűjtött műanyagot, amit
egyébként ingyen elvisz a Zöld Híd, rengeteg bontásból származó sittet, de találtunk
dokumentumokat is, amik a szemét származására utalnak. Utóbbiakat feljelentés
kíséretében átadjuk a rendőrségnek!

!

Nagyon fontos, hogy bárki, aki
illegális szemétlerakási cse-

lekményt észlel, azonnal értesítse a
Városképvédelmi és Közterületfelügyeleti Osztályt vagy a rendőrséget,
mert a tettenérés lehet a szankcionálás legbiztosabb garanciája!

A munka folytatódik, de szeretnénk sokkal nagyobb figyelmet fordítani a megelőzésre is. Ennek keretében kamerákat helyezünk ki a frekventált területekre, illetve
fokozzuk a helyszíni ellenőrzéseket.
Az összefogásban az alábbi képviselők és
külsős bizottsági tagok vettek részt:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester,
Asztalos Tamás alpolgármester, Botka
Csaba, Buzás János, Molnár Sándor, Odler
Zsolt, Urbán László képviselők, valamint
Bán Zoltán, Magyar Ilona, Kádárné Jeney
Judit, Szilágyi Zita és Pálfi-Barlai Ágnes
külsős bizottsági tagok. Ők együttesen
fél millió forintot adtak össze a célra és a
képviselők munkával is segítették a megvalósulást. Külön köszönet Pásztor Attila
vállalkozó és a Daköv segítségéért!
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

önkormányzati
határozatok

2020. április 27.

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

igazgatóhelyettesét bízza meg 2020.
május 1. napjától a pályázati eljárás
lefolytatásáig.
2.

Magyarország Kormánya 2020. március
11-én kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést

Felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges munkajogi és MÁK felé
történő intézkedések, valamint az
esetleges, hiánypótlások, javítások
megtételére.

bekezdése alapján az Önkormányzat
fenntartásában működő Aranykapu
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
döntő 5/2020. (I.22.) számú határozatát visszavonja.
2.

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján elfogadja az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetőjének
javaslatát arra vonatkozóan, hogy
2020 nyarán, a bölcsődei szolgáltatást
egész nyáron biztosítsák.

okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar

helyzet során teendő intézkedésekről szóló

53/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Könyvtára, Művelődési
Háza és Muzeális Gyűjteménye igazgatói
(magasabb vezetői) pályázat kiírásáról

41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletét.

1.

állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszély-

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján veszélyhelyzet idején
Aszód Város Képviselő-testület feladatés hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Egyeztetve a Képviselő-testület tagjaival és
a külsős bizottsági tagokkal április hónapban a közzétett előterjesztések alapján az
alábbi döntéseket hoztam:

52/2020. (IV. 27.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Könyvtára, Művelődési
Háza és Muzeális Gyűjteményben az intézményvezetői tisztség betöltetlensége
miatt vezetői megbízásra
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján
1.

Aszód Város Könyvtára, Művelődési
Háza és Muzeális Gyűjteménye intézményvezetői feladatainak ellátásával
az intézményvezetői tisztség betöltetlenségére tekintettel ideiglenesen –
Nagy Judit közalkalmazottat, az
intézmény
jelenlegi
könytáros

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Virágh Bálint

 06 (30) 246-8749 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. 20/A. és 20/B. §-ai alapján
pályázatot ír ki Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális
Gyűjteménye – mint integrált kulturális intézmény - magasabb vezetői
beosztásának betöltésére. Megbízza a
jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal a
pályázat közzétételéről és előkészítéséről gondoskodjon.

2.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a pályázat véleményezéshez Országos
Szakértői Névjegyzékből szakértőt
kérjen fel.

3.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a Kjt. 20/A § (6) bekezdésében megjelölt bizottság tagjainak egy-egy fő
közművelődési, könyvtári, múzeumi
szakértőt felkérjen a szakértői névjegyzékből.

4.

A felmerült költségeket 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében foglaltak szerint szükséges biztosítani.

54/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat az
Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási
rendje megváltoztatásának jóváhagyására
1.

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
7

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felkéri az Aranykapu Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézmény nyári nyitvatartásáról tájékoztassa a szülőket.
55/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendje megváltoztatásának jóváhagyására
1.

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján
az Önkormányzat fenntartásában
működő Aszódi Napsugár Óvoda
nyári nyitvatartási rendjéről döntő
4/2020. (I.22.) számú határozatát
visszavonja.

2.

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján
elfogadja az arra vonatkozó javaslatot, hogy 2020 nyarán, az óvodai
szolgáltatást egész nyáron biztosítsa az Aszódi Napsugár Óvoda és a
Szivárvány Tagóvoda.

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján felkéri az Aszódi Napsugár Óvoda
vezetőjét, hogy az intézmény nyári nyitvatartásáról tájékoztassa a szülőket.
2020
2020ÁPRILIS
MÁJUS

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

önkormányzati
határozatok

2020. április 27.

56/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat a 2020.
évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
1.

2.

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján az önkormányzati
kezelésű utakon a keletkezett és meglévő úthibák javítását szükségesnek
tartja, és az útburkolati javításokat a
legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel elvégezteti. Az úthibák javításának fedezete Aszód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (II.27.) számú rendelet
értelmében: „Utak, járdák, közterületek karbantartása” költséghelyen rendelkezésre áll.
Az 1) pont megvalósítására felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásnak megfelelően az
ajánlatkérési eljárást elindítsa, és az
„Utak, járdák, közterületek karbantartása” költséghelyen jóváhagyott
keretösszeg erejéig kiválassza a kivitelezőt, valamint a kivitelezésre szerződést kössön.

57/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat a PM_
CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz kapcsolódó kivitelezői munkák közbeszerzésének elindításáról
I. Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján a „PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz kapcsolódó kivitelezői munkák
közbeszerzésének elindításáról” szóló előterjesztést egyeztette a képviselő-testület és
bizottságai tagjaival, mely alapján döntött

a közbeszerzési eljárás megindításáról, az
alábbiak szerint:
A közbeszerzési eljárásra meghívandó kivitelezők: (lásd táblázat a lap alján)
II. Aszód Város Polgármestere a közbeszerzés eljárás lezárásaként a képviselő-testület elé terjeszti a kivitelező kiválasztását.
58/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat a
munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
Aszód Város Önkormányzata, az Aszódi
Polgármesteri Hivatal, az Aszódi Napsugár
Óvoda, az „Aranykapu” Bölcsőde, az Aszód
Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye és Aszód Város Könyvtára,
Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye
munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatainak ellátására szerződést
köt a nyertes ajánlatot tevő Navigates Bt.vel (Horkai István ügyvezető, Cégjegyzékszám 05 06 015572, 3561 Felsőzsolca, József
A. u. 1.) bruttó 76.200 Ft/ hó megbízási díj
összegben.

archív videó, hang- és írásos állományainak tárolása és publikálása szolgáltatás
tárgyában 2015. június 1-én kötött vállalkozási szerződés felmondását jóváhagyja.

60/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (II.26.) számú
határozatának végrehajtásáról
1.

Aszód Városért Alapítvány, Aszód
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (II.26.) számú határozatára hivatkozva benyújtotta a
Podmaniczky Pince gazdálkodásának
2018. évi beszámolóját. Az abban közölt adatok, valamint a birosag.hu felületen megadott adatok eltérése miatt
a 2018. évi beszámolót, Aszód Város
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján nem fogadja el. Továbbá a 2018.
évi beszámoló nem tartalmaz részletes
szöveges részt a bevételek tekintetében
sem, így erre hivatkozva sem fogadja el
a Képviselő-testület

2.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (II.26.) számú határozatára hivatkozva az Aszód
Városért Alapítvány benyújtotta a
Podmaniczky Pince gazdálkodásának
2019. évre vonatkozó beszámolóját,
amely nem tartalmaz részletes szöveges részt a bevételek tekintetében, azaz
nem felel meg a használatba adási szerződés 21.) pontjában foglaltaknak, így
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján nem fogadja el.

59/2020. (IV. 27.) ÖKT sz. határozat a
GLX Média Kft-vel kötött vállalkozási
szerződés felmondásáról
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján a GLX Média Kft.-vel (székhely:
1155 Budapest, Wysocki u. 1.) képviselő-testületi ülések és sajtótájékoztatók

57/2020. (IV.27)
CÉGNÉV

SZÉKHELY

KÉPVISELŐ

TELEFON

E-MAIL

C.J.SZÁM

ADÓSZÁM

1.

ATLASZ-CONTRACT Kft.

5137 Jászkisér,
Kittenberger utca 11.

Miskolczi Tibor

06 30 953 476

miskolczitibor62@gmail.com

16-09-008463

13573032-2-16

2.

MGT Kft.

2173 Kartal,
Rákóczi u. 2.

Száraz Árpád

06 20 978 4060

mgtkft@freemail.hu

08-09-006022

11461148-2-08

3.

Penta Kft.

2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/E

Nagy Gábor Lajos

06 28 529 050

iroda@pentakft.hu

13-09-079473

10452556-2-44

4.

VIANOVA 87 Zrt.

1215 Budapest,
Vasas u. 65-67.

Tóth Miklós

06 30 954 0670

toth.miklos@vianova.hu

01-10-045558

13839129-2-43

5.

Monovia Bt.

1021 Budapest,
Üdülő út 19/B

Toman Péter

06 30 940 0579

monovia@t-online.hu

01-06-111887

20939953-2-41

6.

Pulzus + Közműépítő Kft.

1112 Budapest,
Repülőtéri út 4.

Rajncsák Dávid

06 1 249 9511

info@pulzusrt.hu

01-09-170296

23370603-2-43
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ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 7/2020 (V.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A JÁRVÁNYVESZÉLY
ENYHÍTÉSÉHEZ EGÉSZSÉGÜGYI MASZK KÖTELEZŐ VISELÉSÉRŐL
ASZÓD, 2020. 05. 02.

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testületnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a Korm. r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt egészségügyi maszk, ennek hiányában annak
rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése kötelező
Aszód város közigazgatási területén lévő következő helyszíneken:
a) a lakosság ellátását szolgáló üzletekben vagy szolgáltatóknál (élelmiszerbolt, gyógyszertár, drogéria, posta, benzinkút, egészségügyi, szociális szolgáltatók),
b) az önkormányzat által fenntartott oktatási, gyermekvédelmi intézményekbe, egészségügyi intézményekbe, valamint az Aszódi
Polgármesteri Hivatalba ügyintézés céljából belépő, és ott tartózkodó személyeknek a zárt térben történő tartózkodásuk idejére.
(2) Az aszódi városi piacon árusítani és piacot látogatni csak maszkban lehet.
2. § (1) A rendelet 1. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés szabályai
megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására – átruházott hatáskörben
– a polgármester jogosult.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést,
bűncselekményt valósít meg, illetve ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélési szabály megszegése esetén a hatóság első alkalommal tájékoztatja a szabályszegőt a közösségi együttélési szabályról és megszegésének következményeiről, ezt követően a szabályszegés gyakoriságának
függvényében 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kerül kiszabásra a
szabályszegővel szemben.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható.
(6) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.
3. § Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.

ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 8/2020 (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ASZÓD VÁROSBAN
MŰKÖDŐ KONDOROS TÉRI PIAC LÁTOGATÁSÁNAK ELTÉRŐ SZABÁLYAIRÓL
ASZÓD, 2020. 05. 04.

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 2.§-ában és 6. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ (1) Az Aszód városban működő Kondoros téri piacot (a továbbiakban: piac) saját és családja egészsége érdekében a 65. életévét
betöltött személy 6.00 óra és 8.30 óra közötti időben látogathatja.
(2) A piacon 6.00 óra és 8.30 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
(3) A piacon a járványveszély enyhítésének érdekében kötelező a 7/2020. (V.02. ) önkormányzati rendelet szabályai szerint maszk
viselése.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a piacon történő árusítás során az árusok, kereskedők és őstermelők valamint a vásárlók egymás
között kötelesek legalább 1,5 méter távolságot megtartani.
2. § (1) A rendelet 1. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés szabályai
megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására – átruházott hatáskörben
– a polgármester jogosult.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést,
bűncselekményt valósít meg, illetve ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélési szabály megszegése esetén a hatóság első alkalommal tájékoztatja a szabályszegőt a közösségi együttélési szabályról és megszegésének következményeiről, ezt követően a szabályszegés gyakoriságának
függvényében 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kerül kiszabásra a
szabályszegővel szemben.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható.
(6) A helyszíni bírság kiszabására az Aszódi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult.
2. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
3.§ Ez a rendelet 2020. május 05. napján lép hatályba.

Aszód Város polgármestere és képviselő-testülete
megrendülten tudatja, hogy városunk egykori önkormányzati képviselője,

Balogh Jánosné
Babinyecz Erzsébet
74 éves korában elhunyt.
Erzsike nénit elsősorban óvónőként ismerték és szerették városunk polgárai,
emellett azonban aktív közéleti életet is élt,
mindig szívén viselve Aszód sorsának alakulását.
Városunk vezetése ezúton fejezi ki részvétét a gyászoló családnak.
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A VONAL TÚLSÓ VÉGÉN
JÁNOSY ZOLTÁN PSZICHOLÓGUSSAL BESZÉLGETTÜNK

riport

Hogyan kerültetek Aszódra?
A nagyvárosi lét idegen számunkra, és, bár pályánk kezdetén Budapestre kellett költöznünk a munkánk miatt, szerettünk volna
egy emberibb léptékű városban letelepedni. Hat évig vándoroltunk albérletből albérletbe, míg végül a baráti kapcsolatoknak
köszönhetően sikerült Aszódon megfizethető áron telekhez jutnunk, és állami támogatású hitelből felépíteni a házunkat. 2006ban költöztünk ki már családként, mert időközben első gyermekünk is megszületett.

A hosszúra nyúlt veszélyhelyzet és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság, bezártság, szorongás, egyedüllét vagy éppen összezártság óriási lelki teherként nehezedik mindenkire. Az önkormányzatok különféle módon próbálnak segíteni a lakosságnak,
hogy könnyebben átvészeljék ezt az időszakot. Aszódon, a környékben egyedülálló kezdeményezésként, elindult egy ingyenesen igénybe vehető telefonos lelkisegély-szolgálat, amelyet minden nap 16-18 óráig hívhat bárki, aki úgy érzi, segítségre van
szüksége. A hívásokat JÁNOSY ZOLTÁN pszichológus fogadja,
aki családjával immár 14 éve választotta Aszódot lakhelyéül.

Hogyan alakult ezek után az életetek? Munkahelyet is váltottatok?
Bár a költözéssel nem függött össze, de éppen abban az évben a
pszichológusi alapdiplomára ráépülő szakképzésben végeztem az
ELTE-n tanácsadó szakpszichológusként. Addig egy alapítványnál dolgoztam, ahol a szűkös anyagi keretek miatt nem tudtak
tovább foglalkoztatni, viszont ezzel egy időben a 16. kerületi nevelési tanácsadóban lehetőséget kaptam, hogy iskolapszichológusként dolgozhassak.
Aszódon mikor kezdtél el dolgozni?
Ez még egy egészen friss történet, 2019 októberétől vagyok az
Evangélikus gimnázium iskolapszichológusa. Ahogy a gyermekeink óvodás, majd iskoláskorúak lettek, egyre többször hallottuk az óvónőktől, pedagógusoktól, hogy nagy szükség lenne
iskolapszichológusra, aki nem csak a nevelési tanácsadóban található meg, de ki is jár az intézményekbe. Gyakran kerestek fel
különféle problémákkal, de még szokatlan volt ez a státusz a helyi
iskolákban. Végül mégis indokolttá vált, hogy hetente legalább
két napon elérhető legyek a helyszínen, és a szülőkkel, pedagógusokkal és diákokkal együttműködve keressek megoldást a felmerülő gondokra.
Hogyan jött a lelkisegély-vonal ötlete?
A polgármester úr keresett meg ezzel a kezdeményezéssel, és én
szívesen vállaltam, hogy segítek. Egyébként a személyes találkozások átmeneti szüneteltetésével az iskolapszichológusi munkámat is hasonló módon végzem.
Igénybe veszik az emberek ezt a szolgáltatást?
Már rögtön az első héten voltak megkeresések, volt, aki nem is
maga miatt, hanem a gyermekével kapcsolatban kért tanácsot.
Az is jellemző, hogy egy-egy régóta szőnyeg alá söpört probléma erősödik fel most ebben a kiélezett helyzetben annyira, hogy
már nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni. A családon belüli
konfliktusok is felerősödhetnek, de még a legidillibb családi környezetben is megjelenhetnek problémák az összezártság, a személyes idő és tér hiánya miatt. Megkeresett olyasvalaki is, aki már
régóta fontolgatta, hogy szakemberhez fordul a problémája miatt,
de csak most szánta rá magát, talán éppen azért, mert telefonon
volt rá lehetőség, és a személyes találkozás nehezebb lett volna.

Az aszódiak közül egyre többen ismernek téged, különösen az
óvodás és iskolás gyerekek szülei, hiszen iskolapszichológusként
dolgozol, de úgy tudom, a közösségben több területen is aktívan
jelen vagy.
Valóban a munkámnak köszönhetően rengeteg emberrel kerülök kapcsolatba, ezen kívül a helyi református gyülekezetnek is
tagja vagyok, ahol nemrég presbiternek választottak. A tudatos
testmozgás iránt érdeklődők jógaoktatóként is ismernek, egyre
bővülő csapatnak tartok rendszeresen foglalkozásokat. Fontosnak tartom megemlíteni hogy gerincjógát gyakorlunk, amely az
egészséges test felépítését célzó mozgásforma.

Gondolod, hogy sokaknak nehezére esik segítséget kérni, vagy
egyáltalán felismerni, hogy problémájuk van?
Az a tapasztalatom, hogy egy kisebb közösségben sokan nem
merik felkeresni a pszichológust, úgy gondolják, hogy ez egy
szégyellni való dolog, ellentétben a nagyvárosokkal, ahol szinte
divat a saját pszichológus és egy családi beszélgetésben is szívesen büszkélkednek vele. Előfordul, hogy sokan nem tudják

Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a három dolgot?
Számomra ez nem bonyolult feladat, inkább magától értetődő.
Erdélyben, Marosvásárhelyen, ahol születtem és felnőttem, a hitre nevelés nem egy külön program, hanem a családok életének
természetes része, és a református vallásnak hagyománya van. Az
egyetemi éveim elején kezdtem a jógával is foglalkozni, így ez is
az életem szerves részévé vált.
ASZÓDI TÜKÖR
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összeegyeztetni magukban a pszichológia tanait és a hitüket.
Nem egyszer megesett, hogy úgy kerestek fel, hogy ők hívő emberek, tehát fenntartással fordulnak az ilyen világi módszerek felé.
Erre mindig azt szoktam válaszolni, hogy semmi gond, magam is
hívő ember vagyok, sőt presbiterként is igyekszem szolgálni embertársaimat, amin gyakran meglepődnek, de ezzel talán máris
feloldottunk egy gátat.
Tudnál valamilyen általános tanácsot adni a lelki gondok enyhítésére?
Ha röviden és tömören kéne fogalmaznom, azt mondanám, hogy
a testi-lelki egészség az egyik legfontosabb. Ehhez alappillérként a
hitet társítanám, amelyre a többi épülhet. Nem kifejezetten a vallásosságot értem ez alatt, hanem amit valóban mélyen megélünk,
amivel azonosulni tudunk. Így lesz teljes a test, lélek és szellem
egysége. Minden embernél más terület az, amit jobban erősíteni
tud, de ez minden esetben kihat a másik kettőre is. Egy edzés, egy
jó könyv olvasása, a hitünk erősítése, egyaránt hasznos a mindennapok pozitívabb megéléséhez.
Tudtad már alkalmazni a jógát egy terápia részeként?
Természetesen, a pszichológia és a jóga bizonyos esetekben jól
kiegészíti egymást. Különösen pánikbetegségek kezelésében működik nagyon hatékonyan. Olyan is előfordult, hogy a pszichológiai tanácsadást teljes mértékben fel tudtuk cserélni a jógaórákon
való részvétellel, és ez meg is oldotta a problémát. De a szorongásos, súlyosabb formában pánik tünetek kezelésében ugyanilyen
hatékony az autogén tréning, amely már egy német pszichiáter
által megalkotott egzaktabb tudományos módszernek számít.
Valójában hasonló a hatásmechanizmusa a jógának és az autogén
tréningnek. Mindkettő az izmok akaratlagos megfeszítése, ellazítása/nyújtása, a légzés szabályozása, és mentálisan, az elmével
(koncentráció/relaxáció) végzett gyakorlatok révén érnek el sikereket, gyógyulást.
Sokan mégis eleve elutasítóak a jógával kapcsolatban, mert azonosítják a buddhizmussal és hinduizmussal és vallásként tekintenek rá. Fontos tisztázni, hogy a jóga önmagában nem vallás.
Az összefüggés mindössze annyi, hogy ez a koncentrált testmozgásforma segít elcsendesedni, és a figyelmünket a minket foglalkoztató dolgok felé irányítani.
Ha már szóba került fentebb a vallás, kihangsúlyoznám, hogy
a lelki – de legtöbbször a testi – problémákból való gyógyulás
igazán hatékony gyógymódja, ha az érintett valódi élő hitre jut.
Ez adhat valódi feloldozást, a félelmek, kétségek alól.

A testi része természetesen, hiszen ez nem hókuszpókusz, hanem
egy valós folyamat, amely tökéletesen átmozgatja az egész testünket. Nem a jógában kell hinni! Megkérdőjelezné bárki, hogy
a mértéktartó sport egészséges? Például napi 30 fekvőtámasztól,
akár hisszük, akár nem, biztos fejlődni fog a mellizmunk (nyilván
az összes többi is, amely segíti ezt a gyakorlatot). Gyakran halljuk,
hogy a testi problémáink nagyészt lelki eredetűek, viszont ez fordítva éppen úgy igaz lehet. Régóta nem azt tesszük, ami tulajdonképpen kódolva van a sejtjeinkben, és a mozgásszegény életmód
nemcsak fizikai, de lelki problémákhoz is vezethet. Ha visszatekintünk a múltba, akár évezredes távlatokba, látnunk kell, hogy
az emberi test mozgásra teremtődött. Az élelemszerzés, járművek
híján a gyaloglás, a fizikai munka folyamatos mozgásban tartotta
a szervezetünket. Összehasonlítva ezt a jelenlegi életmódunkkal
nem csoda, hogy előbb-utóbb összeomlik a rendszer, és a szervezetünkben valahol ez betegség formájában jelenik meg.
Végül felmerül a kérdés, hogy te, aki számtalan ember problémájával szembesülsz nap mint nap, hogyan tudod feldolgozni a
téged ért hatásokat?
Ebben segít a hit, Isten igéjével való megújulás, nagy erőforrás
a szűkebb családdal, gyerekeinkkel együtt töltött idő, a közösen
elmondott imák, a rendszeres gyülekezeti alkalmak, imaközösségek, egyéb alkalmi együttlétek, kirándulások. Mindezek a lelki
terhet semlegesítik. A fizikai rész karbantartására több hobbim
is van, és ezek gyakorlása mindig kikapcsol. Szabadidőmben a
jóga mellett rendszeresen futok, Aszód környéke igazán jó terepet kínál ehhez. Barlangászni, magas hegyi túrázni is szoktam, és
hobbifényképezéssel is foglalkozom. Gyakran ez utóbbi hármat
együtt, hiszen előfordul, hogy hegyre kell mászni, hogy aztán a
barlang mélységeibe ereszkedjünk, és természetes, hogy végig
fotózzuk a természet szépségeit. Talán szakmai ártalom, hogy
ezeken a túrákon is olyan analógiákon gondolkodom, hogy a barlang személyiségünk tudattalan mélységeit szimbolizálhatja, hisz
rejtélyes, félelmetes, de ugyanakkor kimeríthetetlen szépségének
gazdagságával is elvarázsol, akárcsak az emberi lélek. A magas
hegycsúcsok, sziklák pedig talán nagyra törő vágyainkat, céljainkat testesítik meg. Kellő hittel és alázattal pedig leereszkedhetünk
lelkünk legmélyebb rejtekeibe, és így kellő önismerettel felvértezve, legmagasztosabb céljainkat is elérhetjük.

Testedzésként mennyire hatékony?
Sokan kérdezik tőlem, hogy fogyhatnak-e a jóga segítségével,
vagy éppen erősödhetnek-e vele. Mindkét esetben a válasz igen.
Mégpedig azért, mert nem úgy jó mindenre, mint egy agyonreklámozott, méregdrága csodaszer, amit megeszünk, megiszunk és
várjuk áldásos hatásait. A rendszeresen és következetesen gyakorolt jógagyakorlatok alap építőköveiből építik fel újra az egész
testet, kihatnak az anyagcserére, a sejtműködésre, keringésre,
hormonháztartásra, ezen keresztül a hangulatunkra is, azaz egy
idő után a szervezetünk beállítja magának a saját genetikája által meghatározott ideális állapotot, amely egyáltalán nem biztos,
hogy a reklámokból ránk erőltetett ideállal egyező, de a testünknek biztos, hogy az lesz a jó.
Említetted, hogy sokan még kétkedve fogadják a jógát, mint lehetséges megoldást a problémáikra. Akkor is működik, ha nem
hiszünk benne?

Zádori Mónika
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KÉPEK A FIÓK MÉLYÉRŐL

ASZÓD ANNO

Tisztelt Olvasó!
A most induló sorozat célja, örökségünk
számbavétele. Néhány érdekes információ és kép kíséretében engedjük mesélni
a múltat. Nyitányként egy olyan népszerű
kép kerül bemutatásra, amely átfogóan
ábrázolja a települést. A metszet sokszorosított formájában számos helyen megtalálható, többek között a Polgármesteri
Hivatal tanácstermében.
Az alkotó, Ludwig Rohbock (1824-1893)
acélmetsző, rajzművész. Kissé ellentmondásos személyiség, kevés olyan alkotó
van, akinek ilyen sok művét ismerjük,
ám életét szinte teljes homály fedi. Ez annak ellenére igaz, hogy Rohbock az általa képviselt stílus legismertebb alakjának
számít. A tájképábrázolás műfaji létjogosultsága a 18. század második felében
kezdett beérni. Ebben az időben kezdte
el külön, a tájfestészet oktatását a bécsi
akadémia. A korábbi veduták nem feltétlenül a táj szépségre helyezték a fókuszt.
Az egyre divatosabbá váló „szabadidős”
utazások sok művész számára nyitották
meg a világot. A festői tájak ábrázolásában egyre gyakrabban jelentek meg az
adott térség jellemző épületei, kialakítva
ASZÓDI TÜKÖR

helytörténet

ezzel a történeti tájképfestészet műfaját.
A sokszorosított grafika látszott a legalkalmasabbnak arra, hogy mind nagyobb
számú közönséghez jussanak el az alkotások. Ennek a műfajnak lett jelentős képviselője Rohbock, akinek egyedisége több
szálon is érzékelhető. A korábbi sablonos
nézőpontok helyett, szinte minden általa
ábrázolt látnivalót igyekezett új perspektívából megközelíteni. Legerősebb stílusjegye azonban az előtér staffázsfigurákkal
népesített jelenetábrázolása volt. Különösen jól látható ez az Aszód mezővárosát
bemutató képen, ahol egy aratási életképpel egészítette ki a tájképet. Hasonlóságot
fedezhetünk fel a Beckó várának romjait
bemutató képén, ahol szintén mezei munkások dolgoznak. Ez a védjeggyé vált technikája, lényegesen felerősíti az ábrázolás
hangulatát.
Hunfalvy János (1820-1888) több tudományág jeles képviselőjeként különös vállalkozásba fogott. Egy kiadványsorozatban
próbálta meg minél több ember számára
bemutatni hazánk látnivalóit, tájegységeit.
Terveiben egy havonta megjelenő füzetet
fogalmazott meg, amely végül egy háromkötetes vastag műben vált igazán népszerűvé. Az album 1856-ban jelent meg
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Darmstadtban – Magyarország és Erdély
eredeti képekben címmel. A kötethez az
összes illusztrációt Ludwig Rohbock készítette, aki az 1850-es években végigjárta
a könyvben szereplő helyszíneket, így rövid ideig Aszódon is tartózkodott.
A hazai útleírások sorában úttörő jelentőségű lett a kiadvány. A kiváló történész-földrajztudós Hunfalvy az egyes tájak
leírásakor mindkét általa művelt tudományág legújabb eredményeit alkalmazta,
színesítve a néprajzi sajátosságokkal.

„Utunkat az erdős dombháton
követvén, a Galga völgyébe érkezünk, mellyben több helységet
szemlélünk. utunk egyenest a szép
fekvésű Aszódra visz, melly mezővárosban valami 1600 magyar,
német, tót lakos van, kik nagy
részt evangélikusok. Mindjárt
Podmaniczky Ármin szép
kastélya ötlik szemünkbe….”
olvasható a településünket bemutató fejezet kezdő soraiban.
Odler Zsolt

KREATÍV HOBBIK, ONLINE KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

Ha hiányoznak a gyerekeknek a szakkörök, most ajánlunk két
youtube csatornát, ahol kézműves videókat találhatnak lépésről
lépésre bemutatva az alkotás folyamatát.
https://www.youtube.com/channel/UCj6TzuD8lntYr9BfOGVSvNg
https://www.youtube.com/user/inspiraciok/videos
MESEFELOLVASÁS, MEGZENÉSÍTETT VERSEK ÉS MESÉK

https://www.facebook.com/watch/koinoniakiado/428230461361138/
https://mesekincstar.tv/online-mesek/
https://www.facebook.com/mindennapra1mese/
KÜLFÖLDI MÚZEUM LÁTOGATÁS:

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/
musei/tour-virtuali-elenco.1.html
https://360stories.com/amsterdam/story/van-gogh-museum
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Online
programajánló
ONLINE ACTIVITY

Online játszhatunk családtagokkal és barátokkal rajzolós activity-t
magyar nyelven is:
https://skribbl.io/
PANNON FILHARMONIKUSOK KONCERTFELVÉTELEI

https://www.pfz.hu/koncertfelvetelek
FOTÓK A MÚLTBÓL

Az ország legnagyobb archív fotógyűjteménye:
http://fortepan.hu/
MÁNE MOZI:

A MÁNE mozi minden hétfő este elhozza otthonunkba a
Magyar Állami Népi Együttes nagy sikerű előadásait:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/manemozi

NAPSÜTÉSRE
FELKÉSZÜLNI!
HOYA FÉNYRE SÖTÉTEDŐ
LENCSÉK MOST

40% KEDVEZMÉNNYEL

NAPSÜTÉSRE
FELKÉSZÜLNI!
100%
2170 Aszód Kossuth L. 34. | Tel/fax: 06 28 402 121 | www.hatalyakoptika.hu
UV VÉDELEM

LÁTÁSVIZSGÁLAT
a hét minden napján
nyitvatartási időben,
szombaton is!
2170 Aszód Kossuth L. 34. | Tel/fax: 06 28 402 121 | www.hatalyakoptika.hu

Székelykáposzta tartalmasan
ELKÉSZÍTÉSE:

A székelykáposzta népszerű
étel a magyar konyhában,
számtalan változatát készítjük, a történetével azonban
sokan nincsenek tisztában.
A neve alapján sokan erdélyi
ételnek hiszik, pedig egészen
más az eredete. Mint annyi
más ízletes étel, ez is hirtelen
ötlettől vezérelve, szükségből
született. Történt ugyanis, hogy
1846-ban egy szép tavaszi napon,
neves költőnk, Petőfi Sándor és jó barátja, Székely József vármegyei főlevéltáros betértek ebédelni a pesti Gránátos utcai Komló-kert nevű étterembe.
Mivel későn érkeztek, az étteremtulajdonos nem tudott mást kínálni nekik, mint savanyú káposzta főzeléket, vagy sertéspörköltet. Székely azt kérte a vendéglőstől, hogy keverje össze neki ezt
a két ételt, ami Petőfinek is annyira ízlett, hogy legközelebb már
Székely-káposzta néven rendelte meg.

A húsból készítsünk pörköltet a következő módon. A sertéscombot és a hagymát kockázzuk fel. Ha kedveljük a füstös ízt és még
gazdagabbá szeretnénk tenni az ételünket, pirítsunk ízlés szerint
császárszalonnát vagy egy kis kolbászt az olajon. Ezen dinszteljük meg a hagymát. Hintsük meg pirospaprikával, majd tegyük
rá a felkockázott húst. Várjuk meg, hogy kifehéredjen a hús, adjuk hozzá a sót, borsot, fokhagymát, babérlevelet, majd öntsük fel
annyi vízzel, hogy ellepje. Tegyük hozzá a megmosott gerslit és a
szükség szerint átöblített savanyú káposztát. Lefedve addig főzzük, amíg minden megpuhul. A főzés utolsó néhány percében egy
kevés tárkonnyal és tejföllel ízesíthetjük, de utóbbit tálaláskor is
hozzáadhatjuk.
HOZZÁVALÓK:
• 1 kg sertéscomb
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 kg savanyú káposzta
• 15 dkg gersli (árpagyöngy)
• só, bors, fűszerpaprika, babérlevél
• 2 ek napraforgó olaj
• császárszalonna, kolbász

Most a gerslivel, azaz árpagyönggyel elkészített változatát mutatjuk
be. Az árpa, amellett, hogy kiadósabbá, laktatóbbá teszi az ételt, nagyon egészséges, magas nyomelem-tartalmú gabonaféle. Fogyasztása kedvezően hat a vércukor- és koleszterinszintre, rendkívüli
rosttartalma miatt az emésztést is kedvezően befolyásolja.

HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL

KEDVES OLVASÓINK!
Mivel könyvtárunk a járvány miatt régóta zárva tart, heti
egy alkalommal lehetővé tesszük a könyvtári dokumentumok cseréjét az alábbi feltételek mellett:
• Kérjük, jelezze e-mailben vagy telefonon, mely
könyveket (milyen témájú) készítsük össze az Önök
számára.
• A csomagot heti egy alkalommal, csütörtökönként
14-18 óráig lehet átvenni (szájmaszk viselésében) a
könyvtár udvarán. Ekkor lehetőség nyílik az Önöknél
lévő dokumentumok visszahozatalára is.
• 65 éven felülieknek vállalunk házhozszállítást.
• Cserenapok: május 28., június 4., 11., 18.
• Igényeiket minden héten hétfőn 16 óráig adhatják le.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Telefon: 06 28 400-606 (munkaidőben) | E-mail: info@avkk.hu

ASZÓDI TÜKÖR
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VÉDETT ÁLLATOK A KERTÜNKBEN

Tüskés hátú barátaink

kert

Nyári estéken a kertben ücsörögve nem egyszer megesik,
hogy motoszkálást, szuszogást hallunk egy sűrű bokor
vagy farakás közeléből. Ilyenkor indulnak ugyanis éjszakai élelemszerző körútjukra
félreeső, zegzugos rejtekhelyükről a sünök.
Van, aki örömmel figyeli ténykedésüket, de fontos tisztában
lenni néhány alapvető ténnyel
a sünökkel kapcsolatban.
Mielőtt vacsorára marasztalnánk, vegyük figyelembe,
hogy a sün fő táplálékát a kertben bőven fellelhető rovarok,
csigák, giliszták, apróbb rágcsálók és alkalmanként lehullott gyümölcsök alkotják, így
szinte apró takarítóként tevékenykednek a kertben.
Sokan előszeretettel kínálják
tejjel, de ezt soha ne tegyük,
mert érzékeny bélrendszerük

dégnek, mert a kutya és a sün
együttes jelenléte a kertben
éjszakákon át tartó szüntelen
ugatást eredményez. Ráadásul,
ha a sün megijed, menekülés
helyett labda formájúra gömbölyödik és a felingerelt kutya

nem tudja megemészteni és
megbetegedhetnek, sőt el is
pusztulhatnak tőle. Friss vizet
viszont mindenképp biztosítsunk számukra. A kutyatulajdonosok ritkábban örülnek
ennek a tüskés váratlan ven-

addig bökdösi és görgeti, míg
végül mindketten csúnya sérüléseket szereznek. Ilyen esetben mindkét állat védelmében
jobb, ha új, biztonságos otthont szerzünk a sün számára,
például egy közeli erdőben.

APRÓ KERTEK

A tündérek világa
Biztos vagyok benne, hogy a családok az elmúlt hetek, sőt hónapok alatt már szinte mindent kipróbáltak, hogy lefoglalják a
gyerekeket, de van még egy végtelen lehetőségeket rejtő, közös
játékra módot teremtő program: a mini tündérkert építése.
Szinte minden háztartásban rendelkezésekre állnak hozzá az
alapanyagok és felhasználásuknak csak a fantázia szabhat határokat. Az alap lehet egy törött cseréptál, régi fiók, korhadt fatörzs.
A házikót elkészíthetjük befőttesüvegből, amire kavicsokat, csigákat, fadarabokat ragaszthatunk, de egy kicsi locsolókanna vagy
porcelán teáskanna is alkalmas erre. A növényzet kialakításához
bármilyen kisebb növényt, sziklakerti évelőket, pozsgásokat,
örökzöld csemetéket, mohát használhatunk. A kiegészítők elkészítésénél az újrahasznosítás is megvalósulhat, hiszen a kerítéseket akár jégkrém pálcikákból is felépíthetjük, a kerti ösvény lépőkövei pedig söröskupakokból is lehetnek. Napelemes lámpákkal
esténként varázslatos fénybe borulhat a kertecskénk, ami egyedi
dísze lehet a terasznak. Mindezt akkor is elkészíthetjük, ha nincsen kertünk, ekkor válasszunk olyan növényeket, amelyek a lakásban is megélnek és használjunk az esti kivilágításhoz elemes
égősort.
Ötleteket, kiegészítőket találhatnak a következő weboldalon:
https://www.webshop.bernikert.hu/
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AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE
Hónapok óta különös társasjátékot játszunk. Nem ismerjük a szabályait, mert
folyamatosan változik, nem tudjuk, mikor lesz vége, de egy biztos, mindannyian részei vagyunk.
Annyit tehetünk csak, hogy közös erővel,
egymást segítve, lépésről lépésre haladunk. Fontos elhinni, hogy néha egy apró
kezdeményezés is elég ahhoz, hogy valami igazán nagyszerű történet kerekedjen
belőle. Ezt ismerte fel NYÍRŐNÉ LAPU
JULIANNA, aki egész maszkvarró mozgalmat indított Aszódon, amelynek köszönhetően ma minden aszódi lakos ingyenesen juthat maszkhoz.

Egyre többen úgy emlegetnek, mint a
lelkét ennek a nagyon sikeres összefogásnak. Hogyan indult el ez a folyamat?
Még a veszélyhelyzet kihirdetésének kezdetén több környékbeli településről érkeztek a hírek, hogy önkéntesek maszkvarrásba kezdtek, és ezekkel látják el a
lakosságot. Először még csak figyeltem
és reménykedtem benne, hogy Aszódon
is elindul egy hasonló folyamat, végül
magam kezdeményeztem. Létrehoztam
az „Aszódiak az aszódiakért!” Facebook
csoportot, ahol önkéntes varrónőket
és adományozókat toboroztam. Nagy
örömmel tapasztaltam, hogy a segíteni
akarás részben legyőzte a város életét
mérgező széthúzást, sokan csatlakoztak,
a közös cél közelebb hozta egymáshoz az
embereket.
Az ötlet elindítása után pillanatok alatt
az események sodrásában találtad magad. Hogyan oldottad meg a szervezést?
Mivel eleinte még egy novemberi térdműtétből kifolyólag szinte járni sem tudtam, mindent otthonról intéztem, ha
pedig hozni-vinni kellett az alapanyagot,

varrásra váró és elkészült maszkokat, a
férjemet és a fiamat kértem meg, munka után még ők talpaltak a városban. A
járványhelyzet kezdete óta a mai napig
folyamatosan készülnek maszkok, eddig összesen mintegy 8000 db. A segítők
sora is egyre bővült. Volt, aki alapanyagot adományozott, mások a szabásban
segédkeztek, akinek pedig volt varrógépe, fáradhatatlanul varrta a maszkokat.
Sok szívet melengető eset is segített.
Volt például egy hölgy, aki először azt
mondta, hogy ő csak szabást vállal, mert
ugyan van varrógépe, de még soha nem
vette elő. Amikor elhozta a kiszabott
maszkokat, beszélgettünk egy kicsit és
később az édesanyja lelkendezve hívott
fel, hogy a lánya nekiállt varrni. Ő a mai
napig részt vesz a varrásban. Fordítva is
megtörtént, volt, aki eleinte csak varrást
vállalt, később a szabásba is beletanult.
Néhányan akár több száz maszkot is
megvarrtak, másnak csak 20-30 darab
fért bele az idejébe, de úgy gondolom,
hogy teljesen mindegy mennyit tud
vállalni az ember, a lényeg az önzetlen
segítség.
A veszélyeztetett korosztálynak különösen nehéz volt ez az időszak, hiszen
ők még annyira sem mozdulhattak
ki és nem is találkozhattak senkivel.
Közülük is voltak önkéntesek?
Természetesen. Szinte minden területről
és minden korosztályból vannak önkéntesek. Legidősebb közülük a 77 éves
Deák Mária Anna, aki ugyanakkora lelkesedéssel vesz részt ebben a feladatban,
mint a fiatalabbak. Egyébként sokan
kérdezték is, hogy mit találok ki, amikor
véget ér a veszélyhelyzet, mert nagyon
fog hiányozni a közös munka. Szinte
mindenkire pozitív hatással van ez a tevékenység és segít átvészelni ezt az időszakot. Annak is jó, aki varrja, mert jó
érzés segíteni, és ez valóban nagy segítség, főleg azoknak, akik nem tudnának
megfizetni egy boltban kapható mosható maszkot. Magam is úgy érzem, hogy
kapaszkodót adott, nem a térdem okozta
egészségi problémámmal foglalkoztam,
gyakorlatilag megmentett attól, hogy
magam alá kerüljek. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a férjemnek,
Nyírő Lászlónak és a fiamnak, Nyírő
Rolandnak, hogy végig a segítségemre
voltak, és támogattak. Nélkülük nem sikerült volna.

közösségi
élet
ÓRIÁSI KÖSZÖNET JÁR AZ ÖNKÉNTESEKNEK IS, AKIKNEK ÖNZETLEN
MUNKÁJA
SOKAKNAK
ÖRÖMET
SZER ZET T:
Szamosi Istvánné, Horváth Zita,
Kolozs Mónika, Hegedűs Katalin,
Papp Katalin, Veselits Beáta,
Kálmánné Veselits Julika, Cseppentő Zita,
Bankhardt Diána, Feke Andrea,
Erdősiné Jambrich Brigitta,
Tóth-Deme Gabriella, Csontos Krisztina,
Szamosi Istvánné, Koncz Lívia,
Deli Kati, Molnár Zsuzsa,
Deák Mária Anna, Tasnádi Anikó,
Remenár Fanni, Remenár Blanka,
Takács Lajosné Mária, Virág Norbertné,
Oláh Róbertné.
KÖSZÖNET ADOMÁNYOZÓINKNAK:
Bodrogi Krisztina, Ruszka Lászlóné Erika,
Liki Szilvia, Csordásné Kukaj Zsuzsanna,
Varga-Gasparovics Anita, Sztankó Attila,
Bártfainé Szabó Tímea,
Pénzes Tiborc Szabolcs, Pénzesné
Győr Enikő, Nyírő László, Nyírő Roland,
Majorné Nyírő Regina, Major Norbert,
Szilágyi Zsuzsa, Sz Edus,
Kádárné Jeney Judit, Szép Krisztina,
Kiss Mária, Hegedűsné Juhász Mária,
Őszné Éva Pusztai, Kovács Margit,
Sári Józsefné, Takács Zsolt,
Szilágyiné Pápai Anna, Barsi Zoltán,
Fáczánné Apágyi Anikó, Péter Balázs,
Bartáné Gecse Edit, Gyöngyösi Trans Kft.,
Bedőkné Szamosi Tímea, Matyóka Pálné,
Momentum Aszód, Penák Dóra.
Köszönjük a varrógépet Jarábik Máriának,
a varrógépek javítását Máté Mónikának
és párjának, a felajánlott laptopot pedig
László Gergelynek.
Köszönjük a közreműködést Szamosi
Gergelynek, Szászi Tamásnak, Juhászné
Kovács Editnek, Nyulászi Csabának.
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