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Aszódi        tükör

VOLT EGYSZER EGY 
GYÁR
A Magyar Lloyd Repülőgép- és 
Motorgyár aszódi üzemében ké-
szült repülőgépek   világszerte hí-
resek voltak.

Cikkünk a 9. oldalon olvasható

A GYEREKEK  
A FONTOSAK
Barlai Edit tanárnő a közelmútban 
vehette át aranydiplomáját. Ennek 
kapcsán mesélt nekünk  az elmúlt 
ötven év tapasztalatairól.

Cikkünk a 10-11. oldalon olvasható

ISKOLAI ÉVNYITÓ 
MÁSKÉPP
A koronavírus-járvány felerősödése 
alaposan összekuszálta az iskolák 
megszokott rendjét. Már az évnyitó 
is új forgatókönyv szerint zajlott.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

Minden évben fájó szívvel mondok búcsút a nyár-
nak, de idén ez talán a szokásosnál is nehezebb 
feladat volt. A hosszúra nyúlt tavaszi bezártság 
után mindenki nagy reményekkel várta a nyarat, 
mégis sokan bizonytalanul és visszafogottabban 
töltötték el a szabadságukat. Másokat az elma-
radt munkák pótlása vagy éppen az anyagi tar-
talékok kiapadása tartott vissza a nyaralástól. Így 
aztán a várva várt nyár pillanatok alatt elröppent, 
akárcsak a gólyák és a fecskék. Akadt azonban 
egy korosztály, aki egyre növekvő izgalommal 
várta az őszt, a gyerekek. Bár a járvány újbóli 
erősödése miatt aggodalommal a szívünkben 
engedtük őket az óvodába, iskolába, de a társaik-
kal való találkozás öröme és a tény, hogy ismét a 
megszokott napirendjük szerint élhetik az életü-
ket talán számunkra is ad egy kis megnyugvást. 
Valójában most döbbentünk rá, hogy az elmúlt 
fél év mennyire összekuszálta az életünket, és 
bármennyire is szeretnénk, egyelőre nincs iga-
zán tökéletes megoldás. Szerettünk volna elbúj-
ni a vírus elől, de nem bújhatunk el, szeretnénk 
megvédeni a szeretteinket, de kevés eszközünk 
van erre. Ezért a jelenlegi helyzetben különösen 
fontos, hogy ne csak magunkra figyeljünk, ha-
nem a körülöttünk élőkre is. Ha a maszk hordása, 
a fertőtlenítés, a fegyelmezettség az ára, hogy  

többé-kevésbé a megszokottak szerint folytat-
hassuk a tevékenységeinket, akkor ez igazán 
csekélységnek tűnik. Higgyük el, hogy ezek az 
intézkedések értünk vannak és nem ellenünk, 
és mindenki azon igyekszik, hogy minél keve-
sebb veszteséggel legyünk túl ezen az időszakon. 
Ahogy a kijárási korlátozások idején, most is ve-
gyünk példát a gyerekeinkről. Akkor sem volt 
könnyű nekik átállni egyik napról a másikra az 
otthoni tanulásra és részükről is sok lemondással 
járt az az időszak, de remekül helytálltak, a leg-
többen önállóbbak is lettek. Most sincs egyszerű 
dolguk, mégis gond nélkül alkalmazkodnak a 
helyzethez. Ugyan minden oktatási intézmény 
más és más szabályokat hozott a fertőzésveszély 
csökkentésére, de ez mégsem szegi kedvüket, 
továbbra is minden reggel lelkesen indulnak az 
iskolába. Ezek a hónapok most róluk szólnak, 
igyekezzünk segíteni nekik és könnyítsük meg 
az oktatási intézményekben dolgozók helyzetét 
is, hiszen nekik is folyamatosan felelős döntése-
ket kell hozniuk. Sokszor persze nagyon nehéz 
higgadtnak maradnunk, mert a bizonytalanság 
mindenkit összezavar, de bízzunk benne, hogy 
ez is, mint minden nehézség, egyszer véget ér.  
Addig is vigyázzunk egymásra.

Zádori Mónika



Ki toporgott már órákig a buszmegálló-
ban fagyoskodva a járatára várva, miköz-
ben bosszúsan nyugtázta, hogy most már 
biztosan nem ér oda időben a munkahe-
lyére? Ki esett már csapdába egy tikkasz-
tó nyári napon, az autópálya közepén a 
buszban vagy az autóban ülve, mert egy 
keresztbe fordult kamion elállta az utat? 
Valószínűleg mindannyiunk számára is-
merősek ezek a helyzetek, éppen ezért kü-
lönösen jó hír, hogy a térségben teljesen 
megújul a vasúti közlekedés, és rövidesen 
Aszódon is egy korszerű, igényes vasútál-
lomást vehet birtokba az utazóközönség.

Ugyan még javában tart az építkezés, de 
egyre jobban látható egy városhoz méltó, 
az utasokat teljes mértékben kiszolgáló, 
színvonalas állomás képe. Az alábbiakban 
összegyűjtöttük, miért érdemes már most 
is a vonatozást választani az ingázáshoz, 
és melyek azok a szolgáltatások, amelyek 
még vonzóbbá teszik a jövőben ezt a le-
hetőséget. Az aktuális állapotokról és a  
közeljövőben megvalósuló fejlesztésekről 
a  felújítást bonyolító NIF Zrt. kommuni-
kációs igazgatója, Hideg András adott fel-
világosítást lapunknak.

MEGKÖZELÍTÉS, PARKOLÁS, 
KÖZLEKEDÉS
Autóval: A várhatóan november végén 
átadásra kerülő aszfaltozott, 70 férőhe-
lyes P+R parkolóban közvetlenül az állo-
másnál díjmentesen parkolhatunk. Innen 
biztonságosan, szilárd burkolatú járdákon 
lehet majd megközelíteni az állomás épü-
letét és a peronokat.
Busszal: A tervek szerint október végén 
kerül sor az új buszforduló és a buszmeg-
állók átadására. Addig a buszok az új P+R 
parkoló területén kialakított ideiglenes 
peronoknál állnak meg.
Kerékpárral: Az épület mellett 60 db ke-
rékpár tárolására alkalmas fedett kerék-
pártároló is épül.

KÉNYELEM
A felvételi épület végső kialakítása megfe-
lel az akadálymentesítési követelmények-
nek. Külön akadálymentesített mosdó-
helyiség is található benne, melyben 
pelenkázó asztal is elhelyezésre került. A 
váróterem tágas kialakítású, a mosdók-
hoz hasonlóan padlófűtéssel rendelkezik, 
megvilágításában jelentős szerepet játszik 
a nagy felületű nyílászárókon beszűrődő 
természetes fény. Az utasok további ké-
nyelmének érdekében egy bérelhető he-
lyiség is kialakításra került, egy esetleges 
büfé számára. A peronok közötti bizton-
ságos közlekedést aluljáró teszi lehetővé, 
amelyhez liftek is tartoznak.

MEGJELENÉS, LÁTVÁNY,  
ÉRDEKESSÉGEK
A felvételi épület kívül-belül teljesen meg-
újul. Nemsokára befejezésre kerül a klin-
kertéglás homlokzati burkolat, melyre a 
vasút és a buszpályaudvar felőli oldalon is 
világítással rendelkező homlokzati órák 
kerülnek elhelyezésre. A váróterem falain 
a magyar irodalom kiemelkedő alakjai-
nak nevei is megtalálhatóak, nevezetesen 
Aszódhoz köthető idézetek Petőfi Sándor 
Úti jegyzetek című művéből. A környezet-
rendezési tervek alapján az épület, illetve 
a P+R parkoló körüli rész is megújul, itt 
növénytelepítési és faültetési munkákra is 
sor kerül majd.

VÁRHATÓ ÁTADÁS
A felvételi épület műszaki átadása idén év 
végén várható. A végleges használatbavé-
telig a jelenlegi konténer együttes is az uta-
sok rendelkezésére áll. Az állomási előtér 
kialakítása 2020 novemberére készül el.

Utazzunk kényelmesen
HÍREK AZ ASZÓDI VASÚTÁLLOMÁS FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAIRÓL

TIPP:
PÉNZTÁRCABARÁT MEGOLDÁS
Ha budapesti ingázáshoz bérletet vá-
sárolunk, úgy jöhetünk ki a legjobban 
anyagilag, ha a vonatbérletet Buda-
pest közigazgatási határáig vesszük 
meg, és ezt kiegészítjük egy fővárosi 
BKK bérlettel. Így Budapesten belül is 
korlátlanul utazhatunk. 

2ASZÓDI TÜKÖR



Az elmúlt időszakban több olyan esemény 
és döntés is történt, amiről az Aszódi  
Tükör hasábjain is szeretném tájékoztatni 
Önöket.

Amint az közismert, feltett célunk a köz-
lekedési és parkolási problémák enyhítése, 
melynek érdekében augusztus 28-án elő-
remutató tárgyalást folytattam a témában 
érintett szervezetek döntéshozóival. Meg-
beszélésünkön jelen volt Vécsey László or-
szággyűlési képviselő, Thoroczkay Zsolt, 
az ITM Közúti Infrastruktúra Fejleszté-
si Főosztály vezetője, Magyari László, a  
Magyar Közút Pest megyei igazgató-
ja, Takács Péter a BKV Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese és Jánosi János egykori 
aszódi főépítész is, akikkel rendkívül 
konstruktív párbeszédet folytattunk az 
általam felvázolt, a Magyar Közút terü-
leteit érintő javaslatokról. Ezen javasla-
tok három fő pontban foglalhatók össze:  
1. a városunkon áthaladó forgalom csök-
kentése elkerülő út építésével,
2. a Pesti út, a Kossuth Lajos utca és a Deák 
Ferenc utca csomópontjában körforgalom 
kialakítása,
3. a Kossuth Lajos utca forgalmi és parko-
lási rendjének átszervezése. 
Látható, hogy mindhárom felvetés a  
Magyar Közút kezelésében lévő Kossuth 
Lajos utcát, városunk fő ütőerét érinti, 
mert meggyőződésem, hogy az Aszódon 
csak áthaladó gépjárműforgalom csökken-
tésével dinamikusabbá tehető a betorkolló 
utcák forgalma is. Jelentős eredménynek 
tartom, hogy a javaslatok mindegyike ki-
állta a realitás és a szükségesség próbáját, 
így megvalósulásuk esetén az egész térség 
közlekedésére jótékony hatást gyakorol-
hatnak. Következő lépésként egy átfogó és 
fenntartható közlekedési koncepció kidol-
gozása szükséges, ami a fő problémából ki-
indulva egyes lakóterületek közlekedéssel 
összefüggésbe hozható gondjaira is megol-
dást kínál, illetve ütemtervet tartalmaz az 
elkövetkező évekre. Bár a megbeszélésen 
alapvetően hosszútávú feladatok megol-
dásáról volt szó, több akut problémára is 
reagált a Magyar Közút megyei igazgató-
ja. Ennek köszönhetően a cég több kisebb 
munkát már elvégzett és még el fog végez-
ni a város területén (pl. burkolatjelek fes-
tése, táblázás, csatornák szintre emelése, 
padkatisztítás, körforgalom vízelvezetése, 
szikkasztóárok építése stb.). Bízom benne, 
hogy a konstruktív együttműködés a jö-
vőben is harmonikusan folytatódik.

A szeptemberi testületi ülésen módo-
sítottuk a közösségi együttélés szabályait 
tartalmazó rendeletet. Erre a rendeletre 
semmi szükség nem volna, ha mindenki 
tekintettel lenne a város közösségére és a 
szomszédaira, de mindannyian tudjuk, 
hogy ez nem így van. A mostani módo-
sítással a zajjal járó kerti tevékenységeket 
kívántuk időbeli korlátok közé szorítani, 
a pihenéshez való jog figyelembevételé-
vel. Mielőtt véleményt alkotna bárki is, 
érdemes elolvasni a módosítás pontos szö-
vegét: „Aki magánszemélyek háztartási 
igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet 
végez, kertekben, kiskertekben, valamint 
a kertépítéssel és fenntartással kapcsola-
tos tevékenységet végez, – így különösen 
motoros fakivágás, fűnyírás, zajjal járó 
kerti gépek használata – hétfőtől péntekig 
7-20 óra, szombaton 9-19 óra, vasárnap és 
ünnepnapon 9-12 óra időtartamon kívül 
– kivéve az azonnali hibaelhárítási mun-
kavégzést –, megsérti a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait.” Úgy vélem, hogy 
egyértelmű a szabályozás: kertekben, 
motoros kerti- és barkácsgépeket csak a 
megadott idősávokban lehet használni. 
Ennyiről szól a módosítás és nem többről. 
Nem vonatkozik például a házépítésekre, 
nagyobb külső felújítási munkákra, kerti 
partikra stb., mert ezekre külön szabályok 
vonatkoznak és vonatkoztak már eddig is.

Egy másik új rendelettel a súlykorláto-
zással érintett utcákban szabályozzuk a 
3,5 tonna össztömeget meghaladó gép-
járművek behajtását. Az utak állagrom-
lásának, a szabálytalan forgalom és par-
kolások megakadályozásának érdekében 
hozott intézkedés értelmében, a rendelet-
ben felsorolt utcákba csakis díjköteles en-
gedély birtokában lehet 3,5 tonnánál ne-
hezebb gépjárművel behajtani. A rendelet 
nem vonatkozik a közfeladatot ellátó szer-
vek gépjárműveire. Nagyon fontos, hogy a 

lakosság és a vállalkozások számára ingat-
lanonként évente 1 db 5 m3-es konténer 
elszállítása mentesül a behajtási díjfizetés 
alól, de ezt is be kell jelenteni a rendelet 4. 
mellékletében szereplő formanyomtatvá-
nyon.

Változott a terembérletek lehetősége is. 
Lekerült a bérelhető helyiségek listájáról 
a Napsugár Óvoda tornaszobája, felkerült 
viszont a Gyermekétkeztetési Intézmény 
ebédlője a Csengey Gusztáv Általános  
Iskolát is magába foglaló épületben. Az 
idén többlépcsős felújításon átesett helyi-
ség biztosít mostantól teret családi, baráti 
összejövetelek, rendezvények tartására, 
mivel az erre a célra szabályosan megfe-
lelni nem tudó Városi Pincét használatba 
adtuk a Galgamenti Darts Club részére. 
Az ebédlő bérleti díja az alábbiak szerint 
alakul: az 1-2. órában 5000 Ft/óra, a 3. 
megkezdett órától 3500 Ft/óra. 

Idén három közmeghallgatást is tartunk. 
Az első már lezajlott a Gondozási Központ 
lakótelepi épületében, a soron következőt 
pedig 2020. október 15-én, csütörtökön 
17:30 órától tartjuk a Gondozási Központ 
Petőfi utcai épületében. Kérdéseiket elő-
zetesen is feltehetik az alábbi e-mail cím-
re megküldve: polgarmester@aszod.hu, 
vagy írásban – levélben – benyújthatják 
az Aszódi Polgármesteri Hivatal (Aszód, 
Szabadság tér 9.) Titkárságán.

Végezetül kérek mindenkit, hogy a jár-
ványügyi előírásokat szigorúan tartsa be, 
annál is inkább, mivel a második hullám 
eredményeképp városunkban is vannak 
fertőzöttek, s a megbetegedések száma je-
len pillanatban meredeken emelkedik!

Megértésüket és együttműködésüket előre 
is köszönjük!

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
polgármester

POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ

Események és változások az elmúlt időszakban
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ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK 
2020. szeptember 16

103/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat 
„Víziközművek Energiahatékonyságá-
nak Fejlesztése” c. pályázat konzorciumi 
megállapodás elfogadására

Aszód Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a Víziközművek Energiahaté-
konyságának Fejlesztése tárgyú konzor-
ciumi együttműködési megállapodást a 
jelen előterjesztés melléklete szerinti tar-
talommal megköti a DAKÖV Kft-vel és 
egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.

104/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat 
a 2021-2035. időtávra szóló víziközmű 
rendszerek gördülő fejlesztési tervéről 

1. Aszód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, 
Széchenyi u. 3.) által elkészített „Gör-
dülő Fejlesztési Terv 2021-2023. idő-
távra szóló Felújítási és Pótlási Terv-
rész Aszód, Iklad, Domony Közműves 
szennyvízelvezető rendszer” és „Gör-
dülő Fejlesztési Terv 2021-2023. idő-
távra szóló Felújítási Tervrész Aszód 
Térségi Közműves szennyvíztisztító 
rendszer” dokumentumokat elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 
Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), 
hogy a Magyar Energetikai és Köz-
műszabályozási Hivatalhoz a gördülő 
fejlesztési tervet benyújtsa és a teljes 
hatósági eljárásban Aszód Város Ön-
kormányzatát képviselje.

105/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat 
használatba adási szerződésre az Aszód 
Város Önkormányzat tulajdonát képező 
Mély u. 364 hrsz. ingatlanról nyíló pince 
használatára

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az Aszód Város Önkormányza-
tának tulajdonában álló Mély u. 364 hrsz. 
ingatlanról nyíló pincét a melléklet szerin-
ti szerződéssel a Galgamenti Darts Klub 
Sportegyesület 2170 Aszód, Hunyadi u. 32., 
képviseli Guba Ferenc használatába adja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert a használatba adási szerződés 
aláírására

106/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat 
Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alat-
ti nem lakás célú helyiségek használatba 
adására a Magyar Vöröskereszt részére

1. Aszód Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Aszód 109 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben 2170 Aszód Kossuth La-
jos utca 78. szám alatt található épü-
leten belül a szerződés melléklete sze-
rinti helyiségeket határozatlan időre 
használatba adja karitatív tevékenység 
(ruha, cipő és élelmiszer gyűjtése, rak-
tározása valamint azok szétosztása) 
céljára a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezet 6. számú területi 
szervezete (a továbbiakban: Vöröske-
reszt) részére.

2. Aszód Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
1) pontban  meghatározott Helyiség-
csoportra vonatkozóan a Vöröske-
resztnek bérleti díjat nem kell fizetnie, 
a közüzemi költségeket (fűtés, áram, 
víz- és csatornadíj, szemétszállítás) és 
az egyéb költségeket az általa használt 
Helyiségcsoport tekintetében bruttó 
20.000.- Ft/hó átalánydíjként meg kell 
térítenie

3. A Képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a döntéseiről értesítse a 
Vöröskeresztet, továbbá felkéri és fel-
hatalmazza, hogy a használati szerző-
dést készítse elő és az Önkormányzat 
nevében írja alá.

107/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat az 
önálló Települési Értéktár Bizottság lét-
rehozásáról, tagjainak megválasztásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény 3.§ (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján Települési Értéktár Bi-
zottságot hoz létre, melynek tagjai:
BARNÁNÉ VANKÓ MÓNIKA
BENKÓ NORBERT
GÓDOR ERVINNÉ
MOLNÁR SÁNDOR
ODLER ZSOLT

A képviselő-testület a Települési Értéktár 
Bizottság szervezeti és működési szabály-
zatát az előterjesztés melléklete szerint 
hagyja jóvá.

Felkéri a polgármestert, hogy a magyar 
nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvényben, illetve 
a 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben 
meghatározott szerveket a döntésről érte-
sítse.

108/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat Gyer-
mekétkeztetési Intézmény ebédlőjére vo-
natkozó terembérleti díj megállapításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy döntött, 2020. évre a 19/2013. 
(IX.6.) rendelet 52.§ (6) bekezdése értelmében 
az Aszód Város Önkormányzat Gyermekét-
keztetési Intézménye ebédlő terembérleti dí-
ját 2020. október 1. napjától az alábbiak sze-
rint határozza meg:

Helyiség Bruttó bérleti díj: 
Gyermekétkeztetési Intézmény ebédlő
Első két óra: 5000 Ft/óra,
a harmadik órától 3500 Ft/óra.

1. A bérbeadással kapcsolatos hatáskör a 
Polgármestert illeti meg.

2.  A bérbeadás terembérleti szerződés ke-
retében történik.

3. Az igénybevétel a bérleti díj megfizetésé-
nek igazolását követően kezdődhet meg.

4. A bérleti díjak 2020. október 1. napjától 
2020. december 31. napjáig érvényesek.

Az érvényben lévő egyéb helyiség bérleti szer-
ződések esetében a bérleti díjak a szerződé-
sekben

109/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat  
„Babazászló” Polgármesteri Hivatalra 
történő kitűzéséről

A Képviselő-testület a „Babazászló”  
Polgármesteri Hivatalra történő kitűzésé-
ről szóló előterjesztést megtárgyalta és a  
következő határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 
mellékletében leírt, gyermekáldás-
ra vonatkozó gondolatokkal, ennek 
megünneplésével egyetért.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgár-
mestert, hogy a „Babazászló” igény-
lésében működjön közre és a Pol-
gármesteri Hivatal épületére történő 
kitűzésében járjon el.

önkormányzati 
határozatok
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110/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat az 
„Aranykapu” Bölcsőde Alapító Okirat mó-
dosításáról

A Képviselő-testület az „Aranykapu” 
Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról szó-
ló előterjesztést megtárgyalta és a követke-
ző határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 
mellékletében található módosító ok- 
iratot, valamint a módosított alapító 
okiratot egységes szerkezetben meg-
tárgyalta, és elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a  
Polgármestert, hogy a dokumen-
tumokat küldje meg  a Magyar  
Államkincstár Budapesti és Pest 
Megyei Igazgatósága részére illetve 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
járjon el az esetleges hiánypótlások so-
rán.

111/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat 
Aszód Város Önkormányzat Gyermekét-
keztetési Intézménye Alapító Okirat mó-
dosításáról

A Képviselő-testület az Aszód Város 
Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intéz-
ménye Alapító Okirat módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület az előterjesz-
tés mellékletében található módo-
sító okiratot, valamint a módosított 
alapító okiratot egységes szerke-
zetben megtárgyalta, és elfogadta. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgár-
mestert, hogy a dokumentumokat 
küldje meg a Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Igazgató-
sága részére illetve felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy járjon el az eset-
leges hiánypótlások során.

112/2020. (IX.16.) ÖKT sz. Aszód Város 
Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intéz-
ménye 0,5 álláshely jóváhagyásáról

A Képviselő-testület az Aszód Város  
Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézmé-
nye 0,5 álláshellyel történő bővítésétre vonat-
kozó előterjesztést megtárgyalta és a követke-
ző határozatot hozta.

Hozzájárul, hogy Aszód Város Önkor-
mányzata Aszód Város Gyermekétkeztetési 
Intézmény létszámát 2020. október 1. napjától 
az intézmény saját bevételei terhére 0,5 fővel 
megemeljék.

113/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód Város Önkormányzat Gyermekét-
keztetési Intézménye vezetésére irányu-
ló magasabb vezetői pályázat kiírására 

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete pályázatot ír ki az Aszód 
Város Önkormányzat Gyermekét-
keztetési Intézménye (2170 Aszód, 
Csengey u. 30.) vezetésére, magasabb 
vezetői beosztás betöltésére a közalkal-
mazottak jogállásáról  szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a helyi önkor-
mányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) 
Korm.rendelet és a közétkeztetésre vo-
natkozó táplálkozás-egészségügyi elő-
írásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet alapján, a határozat mellékle-
tét képező pályázati kiírás szerint.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete a benyújtott pályázatok vé-
leményezésére három tagú eseti bi-
zottságot hoz létre. A bizottságba: az 
Élelmezésvezetők Országos Szövetsége 
által delegált személyt, Dr. Negyela Ka-
talin aljegyzőt, valamint Urbán László 
képviselőt delegálja. A bizottság írás-
beli véleményének polgármesterhez 
történő leadását követően a bizottság 
külön intézkedés nélkül megszűnik.

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete felhívja a jegyzőt, hogy a 
kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes olda-
lán, valamint Aszód Város honlapján 
gondoskodjon a pályázati felhívás köz-
zétételéről.

114/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
Működési Szabályzatának módosítására
 

A Képviselő-testület a polgármester elő-
terjesztésében az Aszódi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását az előterjesztéshez csatolt egy-
séges szerkezet szerint elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert és a jegyzőt, hogy az abban foglaltak 
betartásáról gondoskodjon.

115/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat 
Csatlakozási Nyilatkozat a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 
2021. évi pályázati fordulójához

Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt, hogy

1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve       
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi-
atalok támogatására létrehozott Bursa   
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordu-
lójához.

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat 2021. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit elfogad-
ja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósí-
tása során maradéktalanul az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
fordulója keretében regisztrál a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkeze-
lési és Együttműködési Rendszerben (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
a beérkezett pályázatokat és a pályáza-
tokról hozott döntést az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő által üzemeltetett 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/
tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
elektronikus adatbázisban rögzíti.

4. Felhatalmazza a polgármestert a hatá-
rozat mellékletét képező csatlakozási 
nyilatkozat aláírására.

5. A képviselő-testület kiírja a 2021. évre 
az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályáza-
tot, azt meghirdeti a helyben szokásos 
módon.

6. Az önkormányzat által nyújtott támo-
gatás összegét hallgatónként 5000.-Ft./
hó összegben határozza meg az e célra 
2021. évi költségvetésében biztosított 
pénzügyi keret erejéig.

116/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat A 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának 
helyi szabályzatáról

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíj pá-
lyázat elbírálásának rendjéről az alábbi 
szabályzatot alkotja.
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A szabályzat célja:
A szabályzat célja, hogy Aszód Város  
Önkormányzat a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer keretén belül költségvetésének terhére 
támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok továbbtanulását a felsőoktatási in-
tézményekben. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez 
való csatlakozásról a Képviselő-testület 
évente dönt.

A szabályzat hatálya:
A szabályzat hatálya kiterjed az önkor-
mányzat területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
a) „A” típusú pályázó esetén: felsőoktatás-
ban tanuló hallgatókra
b) „B” típusú pályázó esetén: utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolásokra.
Az „A” és ”B” típusú pályázatra vonatkozó-
an a pályázók körét részletesebben az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által évente 
megjelentetett Általános Szerződési Feltéte-
lekben foglaltak határozzák meg.

Eljárási szabályok:
A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat út-
ján nyerhető el. A támogatás feltételeit a 
mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.
A pályázatot a pályázati kiírásban szereplő 
határidőn belül az Aszódi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán 
lehet lehet benyújtani.
A pályázati űrlap csak a csatolandó mellék-
letekkel együtt érvényes. Bármely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nősül, mely a pályázó kizárását vonja maga 
után. A beérkezett pályázatokról a Város-
fejlesztési Oktatási Művelődési és Sport Bi-
zottság dönt, amely döntésről írásban tájé-
koztatja a Képviselő-testületet.
A Bizottság az egy főre eső jövedelem, va-
lamint szociális rászorultság alapján rang-
sorolja a pályázókat és a rendelkezésre álló 
költségvetési keretösszeget figyelembe véve 
dönt a támogatás mértékéről.
Az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
hatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át.

A pályázatok rangsorolása az alábbi pont-
számok alapján történik:
A pályázó családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
(továbbiakban: nyugdíjminimum) legki-
sebb összegét
a) nem haladja meg: 25 pont
b) nem haladja meg a nyugdíjminimum 
150%-át: 20 pont
c) nem haladja meg a nyugdíjminimum 
200%-át: 15 pont
d) nem haladja meg a nyugdíjminimum 
250%-át: 10 pont

e) nem haladja meg a nyugdíjminimum 
300%-át: 5 pont
f) a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: 
elutasítva.

A pályázat csak az alábbi mellékletekkel 
együtt érvényes:
A szociális rászorultság igazolására az aláb-
bi okiratok:
– Amennyiben a pályázó házas: házassági 
anyakönyvi kivonat
– A pályázó gyermeket nevel: gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata (i)
– Amennyiben a pályázó önfenntartó: bün-
tetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat 2 tanú-
val ennek igazolására
–  Amennyiben a pályázó eltartott: büntető-
jogi felelősséggel tett nyilatkozat 2 tanúval 
ennek igazolására
– Amennyiben a pályázó szülei elváltak:  
válás igazolása
–  Amennyiben a pályázó szülei különvál-
tak: büntetőjogi felelősséggel tett szülői
 nyilatkozat 2 tanúval
– Amennyiben a pályázó szülője gyerme-
két/gyermekeit egyedül neveli: büntetőjogi  
felelősséggel tett nyilatkozat 2 tanúval
– Amennyiben a pályázó árva, vagy félárva: 
halotti anyakönyvi kivonat(ok)
– Amennyiben a pályázó gyámolt: gyámha-
tósági igazolás
– Amennyiben a pályázó fogyatékossággal 
élő: igazolás
– Amennyiben a pályázó gyermekvédelmi 
szakellátásban részesülő: igazolás
– Amennyiben a pályázóval egy háztartás-
ban élők körében tartósan beteg, vagy
rokkant : igazolás
– Amennyiben a pályázóval egy háztartásban 
élők körében munkanélküli van: igazolás
– Amennyiben a pályázó naponta ingázik 
a lakóhelye és felsőoktatási intézménye kö-
zött: nyilatkozat
– Jövedelem nyilatkozat
A határidőn túl benyújtott vagy formailag 
nem megfelelő pályázatokat ki kell zárni.

Elbírálás
A pályázatokat a Városfejlesztési Oktatási 
Művelődési és Sport Bizottság a pályázati
felhívásban meghatározott határidőre bí-
rálja el. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján, a pályázó ta-
nulmányi eredményétől függetlenül törté-
nik. A Bizottság az általa megítélt támoga-
tás összesített adatait a pályázati kiírásban 
szereplő határnapig a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján és az Önkormányzat hon-
lapján nyilvánosságra hozza.
A pályázó a Bizottság döntése ellen felleb-
bezéssel nem élhet. Jelen szabályzatban 
nem szabályozott kérdésekben a felsőokta-
tásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (111.26.) Kormányrendelet és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
évente megjelentetett Általános Szerződési 
Feltételek az irányadók.
A szabályzat rendelkezéseit először a 2021. 
évi támogatási igénylésénél kell alkalmazni.
2. Jelen szabályzat elfogadásával hatályát 
veszti a 126/2017. (IX.21.) számú határozat-
tal elfogadott szabályzat.

117/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat a fő-
építészi megbízási szerződés közös meg-
egyezéssel történő megszüntetés tudomá-
sul vételére

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete megtárgyalta a főépítészi fel-
adat ellátására vonatkozó megbízási 
szerződésről szóló előterjesztést és úgy 
döntött, hogy hozzájárul a főépítészi 
feladatok ellátására Marsalné Kovács 
Judittal kötött szerződés 7.2. pontja 
alapján annak közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez 2020. szep-
tember 30. napjával.

2. A Képviselő-testület a főépítész megbí-
zási díját havi bruttó 225.000.- Ft-ban 
állapította meg,mely az önkormányzat 
a 2020. évi költségvetésében tervezésre 
került.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a főépítészi feladatkör 
betöltése érdekében keressen olyan 
szakembereket, akik a 190/2009. (IX. 
15.) Korm. rendeletben előírtaknak 
eleget tesznek és megbízási díjért ké-
szek elvállalni a feladatot, és az új meg-
bízást lehetőség szerint a következő 
képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

A Zöld Híd B.I.G.G. Kft.  
tájékoztatója az aktuális  
hulladékgyűjtési rendről

október 1. csütörtök 
kommunális

október 8. csütörtök 
kommunális, szelektív

október 15. csütörtök   
kommunális, zöld

október 22. csütörtök   
kommunális, szelektív

október 29. csütörtök 
kommunális

november 5. csütörtök 
kommunális, szelektív, zöld

A hulladékgyűjtési naptár 
a Zöld Híd honlapján is megtekinthető:  
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/ 

hulladekgyujtesi-naptarak
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KÖZMEGHALLGATÁS 2020
Kedves Aszódiak!

2020. évben három alkalommal és három helyszínen  lesz közmeghallgatás, az elsőre  
szeptemberben, a másodikra októberben, míg a harmadikra novemberben kerül sor.   

A MÁSODIK közmeghallgatás helyszíne  a Kistérségi Gondozási Központ  
Petőfi utcai épületében lesz.

MEGHÍVÓ
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

október 15-én, csütörtökön 17:30 órakor
MÁSODIK KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk.

A közmeghallgatás helye:  Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petőfi u. 13.

Kérdéseiket előzetesen is feltehetik az alábbi e-mail címre megküldve: 
 polgarmester@aszod.hu, vagy írásban – levélben – benyújthatják az Aszódi Polgármesteri 

Hivatal (Aszód,  Szabadság tér 9. ) Titkárságán.

óvodai   
hírek

Örömmel tudatjuk, hogy a nyár folyamán meg-
hirdetett SULIZSÁK ruhagyűjtési akciónk, az 
aszódi és környékbeli lakosok összefogásának 
köszönhetően az idén is sikeresen zárult. 

Egy egész terem telt meg zsákokkal, melynek 
leadásából 90 ezer Ft  gyűlt össze, mely összeg 
– óvodánk alapítványán keresztül – eszköztá-
runk bővítését, frissítését fogja szolgálni, hogy 
gyermekeink mozgásigényét minél változato-
sabb formában, színesebb tornaszerekkel tudjuk 
kielégíteni.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
fáradtságot nem kímélve gyűjtötték számunkra 
a ruhaneműket és hordták, cipelték a megtömött 
zsákokat intézményünkbe, szívükön viselve 
óvodánk helyzetét. Valamint azoknak az óvodai 
dolgozóknak, szülőknek, akik segítettek a szer-
vezésben, a ruhaneműk átválogatásában, elszál-
lításában.

Köszönjük támogatásukat!

a Szivárvány Tagóvoda óvodásai és a felnőttek 
nevében:
Kenessey Erika óvodapedagógus

Szivárvány Tagóvoda  
SULIZSÁK programja

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                                        06 (28) 500-666 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint )           06 (30) 246-8749 
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Az első világháború korában nagyon nép-
szerűek voltak a frontot megidéző kiállí-
tások. Bécsben már 1916-ban rendeztek az 
ország haderejét bemutató kiállítást. 1917 
márciusában, Berlinben külön tárlaton 
mutatták be a légi háborúban zsákmá-
nyolt eszközöket. Több tízezres, sőt száz-
ezres látogatószámot produkáltak ezek az 
események, amelyek így jelentős propa-
gandaértékkel is bírtak. A monarchia hő-
siességét bemutató 1918-as margitszigeti 
hadikiállítás sokáig a legfőbb látványos-
ság volt a fővárosban, abban a fővárosban, 
amely a korszakban még teljes pompá-
jában ragyogott és igencsak bővelkedett 
látnivalókban. Népszerűségük okán a 
tárlatok jelentős bevételt is eredményeztek 
a szervezők számára, amely összeget min-
den esetben a háborús özvegyek és árvák 
számára ajánlották fel.
1917 tavaszán a városligeti iparcsarnok-
ban rendezték meg azt a Hadirepülőgép 
Kiállítást, ahol a most bemutatott fény-
kép készült. A gróf Zichy Béla Rezső által 
vezetett Magyar Aero Szövetség és a Had-
segélyező Hivatal szervezésében létrejött 
tárlat újszerűsége százezres nagyságban 
vonzotta az érdeklődőket. A 14.000 m2 
területű kiállítás fő koncepciója a monar-
chia hadiiparának és harcászati repülőgé-

peinek fejlődéstörténete volt, kiegészítve 
a háborúban zsákmányolt repülőgépek 
bemutatásával.
József főherceg, császári és királyi vezé-
rezredes vállalta a fővédnöki tisztséget, 
de természetesen, a szokásoknak megfe-
lelően, a közélet prominens személyiségei 
mind támogatták az eseményt. A meg-
nyitóra érkező mintegy 4000 személyt 
Szurmay Sándor honvédelmi miniszter 
köszöntötte. Nem titkolt célja volt ezeknek 
az eseményeknek, hogy lehetőség szerint 
minél több adományt gyűjtsenek. Ennek 
okán a rendezők mindent megtettek, hogy 
a nagyérdemű kedvében járjanak. Hetente 
több alkalommal katonazenekar lépett fel 
a színpadon, a repülés iránt érdeklődők-
nek ismeretterjesztő előadásokat tartottak. 
Hatalmas sikerrel működött a kiállítás te-
rületén üzemeltetett alkalmi mozi, ahol 50 
filléres belépővel mindenki átélhette a re-
pülés izgalmát. A páratlan légi felvételeket 
a felderítő szolgálatok készítették. Külön 
érmet és plakettet készíttettek a szervezők. 
Magyar és német nyelven készült részle-
tes tárgymutató, kiállítási kalauz, amely 
napjainkban is jelentős segítséget nyújt a 
kutatók számára.
Külön érdekessége volt a nagyszabású 
eseménynek, hogy a megnyitó után újabb  

4 nemzet repülőgépével bővült a kiállított 
anyag. Az időközben zsákmányolt belga, 
orosz, francia és angol gépekkel kiegészül-
ve teljessé vált az ellenséges flotta bemuta-
tása. Köszönhetően a szervezők áldozatos 
munkájának a Hadirepülőgép-kiállítás 
hatalmas sikert aratott. 200 000 főnél is 
több látogatót vonzott, és nagyságrendileg 
120 ezer korona tiszta nyereséggel zárult.
Az aszódi Lloyd Gyárban készült gépek 
nagy elismerésnek örvendtek, népszerű-
ek voltak. Olyannyira, hogy több standot 
is biztosítottak a szervezők az Aszódon 
készült gépek bemutatására. Települé-
sünkről összesen 3 repülőgéptípus és egy 
repülőgép-szállító berendezés került be a 
kiállítási anyagba. A legfőbb látványos-
ságnak számított az a repülőgép, amellyel 
Bier Henrik főhadnagy az aszódi gyár 
vezérigazgatója 4 magassági rekordot állí-
tott fel az asperni nemzetközi versenyen. 
Ismeretes még, hogy egyben ez volt az első 
Magyarországon gyártott hadirepülőgép 
is. A harcok kezdetével a déli hadszíntéren 
került bevetésre a szerkezet, majd 2 esz-
tendő szolgálat után visszakerült a gyár-
hoz. Az aszódi gyár vezetősége felismerve 
az eszmei értéket, a gépet a Magyar Királyi 
Közlekedési Múzeumnak ajánlotta fel.

Odler Zsolt

KÉPEK A FIÓK MÉLYÉRŐL

ASZÓD ANNO helytörténet
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1912. november 20-án Aszódon, a Magyar  
Királyi Javítóintézetben az akkori igazgató,  
dr. Ducker Ödön és Fürst Bertalan gyáros 
megalakította a Magyar Lloyd Automobil és  
Motorgyárat. A döntésben nagy szerepet játszott 
a vasútvonal közelsége és az a tény, hogy az in-
tézet műhelysorán korábban már készítettek 
lóvontatású kocsikat. Adott volt tehát a szakem-
berek sokasága, tapasztalata és a műhelyek felsze-
reltsége is. 
A javítóintézetben a termelés mellett oktatás, 
szakmai képzés is folyt. Többek közt bognár, 
kovács és kocsi lakatos, fényező, szíjgyártó, nyer-
ges és kocsi kárpitos, valamint asztalos szak-
mákat oktattak a legkiválóbb mesterek. A gyár 
alapításának fontos célja volt egyrészt a mun-
kahelyteremtés a helyi és környékbeli iparosok, 
vállalkozók számára, másrészt az intézetben 
tanuló növendékek ösztönzése, hogy miután 
megszerezték a megfelelő képesítést és gyakorlati  

tudást, idejüket letöltve helyben telepedjenek le 
és vállaljanak állást a biztos munka reményé-
ben. Több nagyon igényes, alapvetően Daimler 
autókarosszéria hagyta el ebben az időben a 
műhelyeket. Ekkortájt már elkezdték a tervezett 
villamos üzemű automobilok gyártásához az új 
gyártelep építési munkálatait, melynek alapépü-
lete 1913 májusára állt. Ez az épület lett a magva 
a későbbi repülőgyárnak. Egy 1913-ban indult 
kezdeményezésre 1914. április 30-án megalakult 
a Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Rt. 
Májusban megkezdődött a repülőgépgyártás az 
intézet karosszéria- és asztalos üzemeiben, ezzel 
egyidejűleg megkezdték a közelben egy repülőtér 
kialakítását is. Már ebben az évben a 40-01 szá-
mú kísérleti gépükkel világrekordot állítottak fel 
az Aspernben rendezett repülőnapon, mely meg-
alapozta a gyár hírnevét. Az üzemegységekben 
mintegy 400 munkást alkalmaztak, Aszód szinte 
minden családjából dolgozott valaki a gyárban. 
Kislányok takarítóként, fiúk kifutóként, iparosok 
a szakmájukban termeltek, nagyon jó kollektíva 
alakult ki az évek során. 
1920 júliusában az aszódi Magyar Lloyd Repü-
lőgép- és Motorgyár Rt. cégszövegét Magyar 
Lloyd Művek Rt.-re változtatta. A Trianoni ren-
delkezések értelmében a gyár hadiüzemként nem 
működhetett tovább, előbb bútorgyártásra, majd 
papírgyárként használták a műhelyeket. Sajnos 
le kellett rombolni a gyártóhangárok mindegyi-
két, csak három épület maradt meg az eredeti 
komplexumból. Hiába történtek az egyéb pró-
bálkozások, a cég 1926-ban megszűnt. A gyár 
vezérigazgatója Bier Henrik haláláig kötődött  
településünkhöz, itt is hunyt el 1934 nyarán. 
Érdekesség, hogy Aszód lakossága a mai na-
pig „Lloyd”-nak hívja az említett területet, nem  
feledve a város történelmének ezt a dicsőséges és 
termelékeny korszakát.

Molnár Sándor

Volt egyszer egy gyár...
A Lloyd vállalatok jelentősége az aszódi társadalomban
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A közelmúltban vehette át aranydiplomáját Barlai Edit tanár-
nő, aki teljes tanári pályafutását Aszódon töltötte. 37 éven ke-
resztül volt a Csengey Gusztáv Általános Iskola földrajz-rajz 
szakos tanárnője, 13 évig az igazgatóhelyettesi és egy évig igaz-
gatói tisztséget is betöltötte, de a természettudományi munka-
közösség vezetőjeként is tevékenykedett. Mindezek mellett a 
javítóintézetben tartott rajzórákat a növendékeknek, és számos 
külön programmal adott felejthetetlen emlékeket tanítványai-
nak, akik a mai napig szívesen gondolnak rá és ezekre az évekre.  
Optimizmusa, életszeretete a legnehezebb helyzeteken is átse-
gítette és természeténél fogva, szinte észrevétlenül irányította a 
gyerekek figyelmét a tanulásra. Szakmai sikereit számos díj is 
bizonyítja, 2000-ben tanítványai az év tanárának választották, 
2007-ben Aszód Város Szolgálatáért kitüntető díjban részesült, 
munkásságát 2009-ben Koren István díjjal ismerték el.

Töredelmesen bevallom az interjúra készülve magamban szépen 
megfogalmaztam a kérdéseimet, de a tanárnő dinamizmusa már 
az első mondatoknál magával ragadott. Felsejlett előttem egy 
olyan iskola képe, ahová jó járni, egy olyan földrajzóra, ahol való-
ban kinyílik a világ, mindez egy olyan pedagógussal, aki válasz-
tott szakmáját őszintén hivatásának vallja.

Életpályáját nézve kétségtelen, hogy világéletében valódi vezér- 
egyéniség volt. Mikor határozta el, hogy a tanári pályát választja?

Tulajdonképpen mindig szerettem gyerekek között lenni, már 
iskolás koromban is mindig a társaság középpontjában voltam, 
így szinte természetesnek tűnt a választás. Persze nem volt is-
meretlen előttem ez a hivatás, édesapám, Barlai Béla kántor- 
tanítóként és festőművészként is rengeteg értéket adott át  
számunkra, a kreativitást és a szépség szeretetét is tőle örököltem.

Gondolom, ezeket a gyerekkori tapasztalatokat rajztanárként is 
tudta kamatoztatni.

Természetesen, de nem kizárólag a tanításban, az iskolai életben 
bármikor. Ha plakátot vagy meghívót kellett tervezni, vagy egy-
szerűen csak dekorálni, szépítgetni az iskolát, abból is kivettem a 
részem. 

Legendák keringenek arról, hogy a tanárnő földrajzóráin szinte 
megelevenedett a tananyag, például a gyerekek nemcsak megis-
merhették, de meg is kóstolhatták a különféle országok ételeit.

Igyekeztem érdekessé tenni számukra a száraz tananyagot, és va-
lóban nagyobb kaland kínai ételt enni pálcikával, mint ülni az 
osztályteremben és magolni egy semmitmondó szöveget. Ezért 
már jó előre megszerveztem, hogy a konyhán aznap kínai ételt 
főzzenek – áldották is érte a nevem –, a gyerekekkel már előtte ce-
ruzákkal gyakoroltuk, hogy hogyan kell pálcikával enni. Amikor 
eljött a nagy nap, mindenki hozta a kis cserépedényét, addigra 
már evőpálcikánk is volt, és megtapasztalhatták, hogyan étkez-
nek tőlünk több ezer kilométerre egy teljesen különböző kultúrá-
ban. Szépen megterítettünk mindig az osztályteremben, még az 
elkészült asztalokat is pontoztuk, mintha egy komoly fogadásra 
készülnénk. Az akciónak a tanári kar körében is nagy sikere volt, 
sorban álltak az osztályterem előtt, de olyan lelkes szülő is akadt, 
aki szintén hozzájárult egy nagy adag étellel ehhez a gasztronó-
miai kalandozáshoz.

Milyen trükköket tudott még alkalmazni, hogy felkeltse a gyerekek 
érdeklődését?

Mindig szerettem utazni, és amennyire lehetőségem volt rá, ezt 
meg is tettem. Bejártam Kanári-szigetek, Capri, Korfu tájait,  
túráztam a Tátrában, Felvidéken, Erdélyben és még sorolhat-
nám. Az útjaimon szerzett élményeimet aztán megosztottam a 
gyerekekkel is, gyakran tartottam nekik diavetítéssel egybekö-
tött útibeszámolókat, de sokszor mentünk közös kirándulásokra 
is. Tarr Gábor tanár úrral együtt a kéktúra legszebb szakaszain 
gyalogoltunk a gyerekekkel, akik nagyon élvezték ezeket az alkal-
makat. Mindig felhívtam rá a figyelmüket, hogy mennyi csodát 
rejt hazánk, és nem csak a távoli tájakon találhatunk szépségekre, 
hanem a saját környékünkön is.  Sok rendhagyó órát tartottam, 
amikor kimentünk a Galga partra, és a gyerekek szó szerint test-
közelből ismerkedhettek a természettel. 

riport
A GYEREKEK A FONTOSAK
BARLAI EDIT TANÁRNŐVEL BESZÉLGETTÜNK
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Térdig beleálltunk a patakba piócára vadászva, amit aztán a tan-
teremben alaposan megfigyeltünk. Máskor terméseket, hajtáso-
kat gyűjtöttünk, és az általunk nevelt csemetéket kiültettük az 
iskolaudvarra. Évközben pedig nyomon követhettük a fejlődésü-
ket. Ha osztálykirándulásra mentünk, mindig ügyeltem, hogy a 
gyerekek valóban részesei legyenek az eseményeknek. A szegedi 
kirándulás alkalmával például a csapat néptáncosai előadhattak 
valamit a szabadtéri színpadon, ha a zenei tagozatosokkal kirán-
dultunk, a templomban énekeltek. Természetesen ilyenkor a siker 
sem maradt el, ami valóban emlékezetessé tette számukra ezeket 
az eseményeket.

Talán most minden eddiginél nagyobb szükség van valódi pedagó-
gus egyéniségekre, akik képesek rá, hogy felkeltsék és fenn is tartsák 
a gyerekek érdeklődését a tanulás iránt. Hogyan látja az elmúlt  
ötven év tapasztalatai alapján, mi változott az iskolai életben?

Nem lehet könnyű most sem tanárnak sem diáknak lenni.  
Túlságosan elszemélytelenedett a világ, hiányoznak a valódi kö-
zösségek. A gyerekek, ha egy percre leülnek, már rögtön a mo-
biltelefonjukat nyomkodják.  A tantestületekben is kevésbé ol-
dott a hangulat, mint régen, és mosolytalanul, unottan nem lehet  
inspiráló légkört teremteni. Lehet ugyan okolni a körülményeket, 
és úgy általában minden rajtunk kívül álló dolgot, de legyünk 
őszinték, a körülmények soha nem voltak ideálisak. Főleg rajtunk 
múlik, hogy a munkánkban, a környezetünkben mit viszünk vég-
hez, hiszen nekünk elsősorban a gyerekekkel kell törődnünk, ők a 
főszereplők ebben a történetben és nem mi. 
Nagy a felelőssége mindenkinek, aki gyerekekkel foglalkozik, 
mert az ember akarva-akaratlan azt adja át nekik, ami a lelkében 
van. Ha ideges vagyok, akkor a gyerek is biztosan ideges lesz, de 
ha derűsen, nyugodtan, őszinte érdeklődéssel fordulok feléjük, 
ők is jobban bíznak bennem és talán fegyelmezni is egyszerűbb. 
Egyszer egy autista kisfiú került az iskolába, aki nem volt hajlan-
dó semmit sem csinálni, amíg rajzórán rá nem kérdeztem, hogy 
ki tud szépen őzikét rajzolni. Ő nem szólt egy szót sem, de egy 
egész albumot gyönyörűen telerajzolt, és attól fogva egyre jobban 
megnyílt. Mindenkihez van egy kulcs, csak meg kell találni, észre 
kell venni.

A tanítással töltött évek alatt biztosan rengeteg élményt gyűjtött. 
Melyekre emlékszik vissza különösen szívesen?

Első tanítási tapasztalataimat rögtön a mélyvízben szereztem. 
A főiskola utolsó évében a gyakorlati időt Kisterenyén, egy főleg 
roma lakosokból álló településen töltöttem. Itt már rögtön bebi-
zonyosodott, hogy amit adunk, azt kapjuk vissza. A gyerekek sze-
rettek velünk lenni, sokszor még késő este is bejöttek az iskolába 
kézilabdázni, kosárlabdázni. Egyikük egy hétig hordott a zsebé-
ben egy pogácsát, amit még akkor dugott el, amikor a nagyma-
mája sütötte, csak azért, hogy odaadja nekem. Én persze annyira 
meghatódtam, hogy hősiesen meg is ettem a kopogósra kemé-
nyedett pogácsát, de ez az őszinte gesztus nagyon jólesett. Az is 
örömmel tölt el, hogy sokan a régi tanítványaim közül még most 
is felkeresnek és gyakran felajánlják a segítségüket. Többeket kö-
zülük én beszéltem rá, hogy továbbtanuljanak, de arra is biztatom 
a fiatalokat, hogy maradjanak Aszódon, gazdagítsák a szülővá-
rosukat tudásukkal, segítsenek megóvni, feléleszteni elveszőben 
lévő értékeinket.

Kívánok még sokáig jó egészséget és életerőt Edit néninek, a  
gyerekeknek pedig ilyen pedagógusokat.              

  
Zádori Mónika

„Hívogat az iskola...”

Ebben az évben a Napsugár Óvodában rendhagyó módon került 
sor iskolába készülő nagycsoportosaink  búcsúztatására. 
Augusztus 29-én reggel ünneplőbe öltözött, izgatott óvodások 
és szüleik lepték el az intézmény udvarát. Idén a hagyományos 
ünnepi műsor helyett a játék kapta a főszerepet. Természetesen 
nem maradhatott el a ballagók köszöntése és az apró ajándékok-
kal megtöltött tarisznyák átadása sem, amit büszkén vettek át a 
gyermekek. 

A meglepetésként érkező bűvész varázslatos műsorát pedig ámu-
lattal nézte gyermek és felnőtt egyaránt. (Mai napig töprengünk 
azon, hogyan is lehet egy telefonon áthúzni egy kendőt.) A déle-
lőtt programját gazdagították a népi játszóház különleges játékai 
és a hatalmas ugrálóvár, Bea és Betti néni pedig csodaszép csil-
lámtetoválásokat készítettek. Az udvaron újra pezsgett az élet, 
barátok találkoztak, erő és ügyességi próbákra, ugrálóversenyre, 
beszélgetésekre került sor. A gyermekek körében nagy sikert ara-
tott a “Csudajó Falatozó”, ahol az óvoda dolgozói szorgoskodtak: 
szörppel, pogácsával, helyben készült gofrival kínálták a játékban 
megfáradt gyermekeket. A formabontó ballagás a csillogó szeme-
ket látva, nagy sikerrel zárult. 

Kedves búcsúzó ovisaink! Örülünk, hogy hosszú idő után újra  
találkozhattunk Veletek. Nagyon boldog, élményekkel teli iskolás 
éveket kívánunk mindnyájatoknak!

Péter Ilona és Karácsonyné Izeli Zsuzsa  
óvodapedagógusok
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Rendhagyó módon indult az 
evangélikus gimnáziumban 
a 2020-2021-es tanév. Az in-
tézmény fennállása óta most 
először fordult elő, hogy a ta-
nárok és diákok nem együtt 
ünnepeltek, hanem ki-ki a sa-
ját osztálytermében ülve hall-
gatta végig az istentisztelet és 
az azt követő tanévnyitó ün-
nepség közvetítését. Csak az 
iskola új diákjai, az elsősök, 
ötödikesek és kilencedikesek 
vettek részt az udvaron meg-
tartott eseményen, ahol az új 
tanárok eskütételére is sor ke-
rült. Az események mindenki 
számára szokatlan menete egy, 
az eddigiektől eltérő és egyben 
kiszámíthatatlan iskolaévet 
harangozott be. Már most lát-
ható, hogy csak a szabályok 
folyamatos módosításával, 
alkalmazkodással és odafi-
gyeléssel van mód az oktatás 
megszokott formájának fenn-

tartására, ami a szokásosnál 
mindenképp nagyobb energiát 
és kitartást kíván.
Veizer Valéria tanévnyitó be-
szédében így fogalmazott:  
„Hiszem, hogy a kihívások 
erősítenek bennünket. Ám a 
legnehezebb pillanatokban 
sem feledjük, hogy a kreativi-
tás, a lelkesedés, a személyes 
odafordulás és a hit az a kin-
csünk, amivel nemcsak oktat-
ni, hanem nevelni is tudunk.”

Iskolakezdés másképp
SPECIÁLIS TANÉVNYITÓ AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN

iskolai   
események

Fotók: Koncz István

Megvalósult célok
ÚJ ESZKÖZÖK A VÉDŐNŐI RENDELŐBEN

Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy az 
elmúlt adventi időszakban rendezett Mága 
Zoltán jótékonysági koncert bevételét valóban 
hasznos célokra tudtuk fordítani. Az adomány 
pénzösszegéből a Podmaniczky Júlia Nőegylet 
megvásárolta és 2020. szeptember 23-án át-
adta a védőnői szolgálat részére a céljai közt 
meghirdetett digitális csecsemőmérlegeket és a 
számítógép-monitort. Az új eszközök máris je-
lentős segítséget nyújtanak a védőnők munkájá-
ban, de már folynak az előkészületek a védőnői  
helyiség padló és lábazat burkolatának felújítá-
sára is.  A végső cél, hogy a védőnők minél kor-
szerűbb, higiénikusabb és esztétikusabb körül-
mények között fogadhassák a kisgyermekeket 
és végezhessék mindannyiunk számára fontos 
feladatukat.
A sok egyeztetés és szervezés reményeink sze-
rint még idén meghozhatja gyümölcsét, és az 
adventi időszakban átadásra kerülhet a felújított 
védőnői helyiség. Bízunk benne, hogy a mun-
kálatokat nem akadályozza meg a koronavírus- 
járvány.

Szilágyi Zita Mária,  
a Podmaniczky Júlia Nőegylet elnöke

közösségi  
élet
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AZ ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM?
A TERMÉSZET ÉPÍTŐMESTEREI

Kevés állat vált ki annyi vitát a természetvédők, gazdálkodók és 
földtulajdonosok között, mint a hód. A napjainkban védettséget él-
vező állat nem volt mindig ilyen kiváltságos helyzetben, korábban 
olyannyira kedvelt prédának számított a vadászok körében, hogy 
az 1900-as évekre szinte teljesen kipusztult. Prémjéből kucsmákat, 
kalapokat készítettek, a hódpézsmát a gyógyszeriparban hasznosí-
tották, de a húsát is előszeretettel fogyasztották. Már a teljes kihalás 
fenyegette, amikor 1996-ban hazánkba is elkezdték visszatelepíteni 
őket. Egy lényeges dolgot azonban nem vettek figyelembe, még-
hozzá, hogy hosszas távollétük alatt 
természetes ellenségeik a medvék 
és farkasok ugyancsak megfo-
gyatkoztak, sőt eltűntek az 
ország területéről (mond-
hatni országhatáron kívül 
rekedtek), így kedvükre 
szaporodhatnak.  A ku-
tatók becslése szerint 
mára számuk a tízezret 
is elérheti. Mindezzel 
együtt eredeti élőhe-
lyeik az elmúlt évszá-
zadban átalakultak, 
az egykori ártéri erdők 
helyén nyaralók épültek, 
esetleg vízügyi védművek, 
vagy erdőgazdaságok léte-
sültek, így nem csoda, hogy 
a hód és az ember érdekei néha 
igencsak összeütközésbe kerül-
nek, hiszen mindketten ugyanazt 
a területet szemelték ki maguknak.  A probléma komolyságát jelzi, 
hogy 2019-ben hódkonferenciát is tartottak, ahol többek között ez a 
sommás megállapítás is elhangzott: „Eddig az volt a baj, hogy nincs 
hódunk, most meg már az, hogy van”. Ez persze, így túlzás, abban 
azonban egyetértenek a szakemberek, hogy a szimpatikus rágcsálók 
területfoglalását valahogyan szabályozni kell. Ez azért fontos, mert 
ugyan nem rosszindulatból, csupán a fennmaradás ösztönétől hajtva 
jelentős károkat tudnak okozni egy-egy vízparti terület faállomá-
nyában. Büszkén viselik a legnagyobb európai rágcsáló címet, és 
rátermettségüket folyamatosan bizonyítják. A fák kérgét és törzsét 
egyrészt fogaik koptatására, másrészt lakóhelyük építőanyagaként 
használják. A zsengébb, leveles ágak, lágy növényi részek a kedvenc 
csemegéjüknek számítanak, ezeket víz alatti gyűjtőhelyeiken raktá-
rozzák, hogy télen is elegendő táplálékhoz jussanak. A hazánkban is 
élő eurázsiai hódok nagy része partfalba vájt üregekben lakik, ritkán 
épít várat. A kotorékot főként nyáron, alacsonyabb vízállás idején ás-
sák, ennek bejárata biztonsági okokból a víz alatt van. Egyébként is 
remek úszók, testük teljes kialakítása, lapátszerű farkuk, úszóhártyás 
lábaik, vízlepergető bundájuk mind a vízi életmódot szolgálja, a szá-
razföldön esetlenül mozognak. Gátat csak akkor építenek, ha nem 
elég magas a vízszint, vagy túl gyors a patak sodrása. Várépítésre ál-
talában akkor kerül sor, amikor a partoldal lejtése túl kicsi, vagy a 

vízszint megemelkedik. A hódvárak faágakból és gallyakból állnak, 
a réseket sárral tapasztják be a jobb szigetelés és védelem érdekében. 
Olyan erősre és biztonságosra építik, hogy még egy medve se tudja 
szétrombolni. Sajnos a természet nem készült fel az emberek alkotta 
munkagépek ellen, ezekkel nem egy hódvárat tettek már a földdel 
egyenlővé. Azonban a hódot nem könnyű kizökkenteni a nyugal-
mából, hihetetlen kitartással cipeli a kidöntött fák ágait, és mint 
Kőmíves Kelemen, a romba dőlt várat azonnal újraépíti. Az építke-
zésben a család minden tagja részt vesz, lenyűgöző az az elszántság, 

ahogyan minden fellelhető anyagból 
felépítik az otthonaikat. Környe-

zetük átalakításával, tavacskák 
létrehozásával más állatoknak 

(kétéltűek, hüllők, madarak), 
hátrahagyott váraikkal a 
vidra, róka és a borz szá-
mára biztosítanak kedve-
zőbb körülményeket.
Ahol jelenlétük indo-
kolható okokból nem 
kívánatos, a természet-
védelmi hatósággal kell 
konzultálni a problémá-
ról. Az önálló romboló 

akciók nem javasoltak, 
mert akár nagy összegű 

büntetésre is számíthat, aki 
a védett állatokban vagy élőhe-

lyükben kárt okoz. Egy példány 
természetvédelmi értéke 50.000 Ft. 

Bár Aszód környékén, a Galga mentén is fellelhető a hód, nem köny-
nyű megfigyelni őket, mert főként éjjel aktívak, és idejük nagy részét 
a víz alatt töltik.

A következő linkeken tanulmányozhatjuk egy hódcsalád életét, valamint építő tevékenységét:
https://www.youtube.com/watch?v=4-0faJJ8KXY&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=iyNA62FrKCE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=yJjaQExOPPY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jWBaxhQVF6A

Fotó: Scott Younkin ( Pexels) 

környezet

https://www.youtube.com/watch?v=4-0faJJ8KXY&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=iyNA62FrKCE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=yJjaQExOPPY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jWBaxhQVF6A


Felejtsük el most egy kicsit a hagyományos ecetes céklasalátát, 
és próbáljunk ki egy különleges, mégis egyszerűen elkészíthető 
céklaételt, amelyet salátaként, köretként, de pirított kenyérrel 
akár főételként is tálalhatunk. A receptben ugyan a főszereplő a 
cékla, de a másik fontos alkotóeleme a fokhagyma, amely szám-
talan jótékony hatása mellett segíti szervezetünket a vírusok és 
baktériumok legyőzésében, ezért különösen hasznos az őszi meg-
fázásos időszakban.
Vágjuk le a céklák szárát, majd folyó víz alatt sikáljuk át alaposan 
a héjukat. Ezután tegyük fazékba és öntsünk rá annyi vizet, hogy 
ellepje. Ízesítsük a főzővizet egy kávéskanálnyi sóval és főzzük a 
céklákat körülbelül 20-30 percig, amíg megpuhulnak. Ezt egy vil-
lával tudjuk ellenőrizni, ha könnyedén bele tudjuk szúrni a cékla 
húsába, akkor elkészült. Öntsük le a céklákról a vizet és amikor 
már annyira kihűlt, hogy meg tudjuk fogni, hámozzuk meg. Nagy 
lyukú reszelőn reszeljük le, finomabb reszelő segítségével pedig 
adjunk hozzá néhány gerezd fokhagymát. Amikor kihűlt, kever-
jük hozzá a majonézt és máris tálalhatjuk, de hűtőben néhány óra 
alatt még jobban összeérnek az ízek. Rántott csirkemellel a legfi-
nomabb, de kínálhatjuk halak és natúr grillezett vagy sült húsok 
mellé is.

Hozzávalók:
• Fejenként 1 közepes cékla
• 2-3 gerezd fokhagyma
• 2-3 evőkanál majonéz

Őszi vitaminbomba
Ősszel a legjobb piacra járni, mert ilyenkor a zamatos gyü-
mölcsök mellett a vitamindús zöldségekből is óriási a kínálat.  
Lédús paradicsomok, színes paprikák, kövér padlizsánok kel-
letik magukat a pultokon, és megtalálhatjuk a különféle for-
májú bíborszínű céklákat is, amelyek felhasználási módja ezer-
féle lehet. 

egészség

A kuponnal 
sikerdíjunk  2%

ELADÓ/KIADÓ 
INGATLANOKAT 

KERESÜNK ASZÓDON
06 20 445 9138
CASANETWORK Ingatlaniroda
Gödöllő, Petőfi tér 12.
www.casanetwork.hu





Helyben készült csokrok, melyekbe
Ön válogathatja össze a virágokat!

Aszód, Kossuth Lajos út 30.  
(Rőfös mellett)

Rendelésfelvétel: 
06 (70) 585-5626 

Vágott virág
Cserepes virág
Boxok
Szappanvirágok
Dekorációk

https://casanetwork.hu/
https://www.facebook.com/Bella-Vir%C3%A1g-106474180696293
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A LÁTÁS HÓNAPJA
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O K T Ó B E R
A LÁTÁS HÓNAPJA 2020-BAN IS!

A Magyar Látszerész Szövetség szervezésében
a Magyar Optikus Ipartestület támogatásával. #fontosalátásom

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
+ nyereményjáték a résztvevő optikákban!

#fontosalátásom

Bejelentkezés szükséges: 

Tel: 28/402-121

RENDELJ TŐLÜNK TELEFONON:  
06 (30) 855-7527

Rendeld meg amit szeretnél és mire érte jösz, 
 mi elkészítjük neked!

Megálló BisztróMegálló Bisztró

az aszódi COOP parkolója mellett

Lángos Burger  
1250 Ft

Kézműves Lepény  
1250 Ft

Sajtos-tejfölös Lángos 
600 Ft

Nyitvatartás: hétfőtől-szombatig 600-1800-ig
Már SZÉP kártyával és bankkártyával is fizethetsz!

facebook.com/megallobisztroaszod

TELJES ÉTELKÍNÁLATUNK A FACEBOOKON

Ne kínlódjon a fával, fűtsön KLÍMÁVAL!  
Olcsó, tiszta megoldás!  

Nyugdíjasoknak kedvezményt adunk!
Facebookon így keress: 60 Klíma, 06305344632  

Gree Dark X 2,6 kW telepítve 225000 Ft!

Költöztetés, Lomtalanítás  
Zongora és Páncélszekrény szállítás  

Hétvégén és ünnepnapon is. 
06 (30) 913-4599

CSALÁDI HÁZAK 
ÉPÍTÉSE,

RÉGI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, 
GARANCIÁVAL, TÖBB MINT 25 ÉV TAPASZTALATTAL! 
Egyéb kőműves munkák, homlokzati hőszigetelés,  

térkövezés.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
FORGALMAZÁSA, SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉSE 

AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT.

Nyírő László    06 (20) 454-3572
www.nederbag.hu

http://hatalyakoptika.hu/
https://www.facebook.com/megallobisztroaszod
http://nederbag.hu/
http://aszodiallatorvos.hu/


BEKECS NÉPTÁNCEGYÜTTES A PAVILONBAN

Élő néphagyomány 
Augusztus 30-án a főtéren lépett fel a testvérvárosunkból, 
Nyárádszeredából érkezett Bekecs Néptáncegyüttes. 
Az együttes repertoárjában főként erdélyi táncok és népszo-
kások szerepelnek, ugyanakkor más tájegységek táncait és 
szokásait is előszeretettel viszik színpadra, ötvözve akár más 
stílusjegyű táncelemekkel. Mostani produkciójuk, a Reliktum 
is nevéhez hűen a hagyományok továbbadását, életben tartá-
sát helyezte előtérbe, a táncosok előadásának köszönhetően 
a nézők betekintést nyerhettek egy elveszőben lévő idilli vi-
lágba, a népi hagyományokon, énekeken, táncokon, ruhákon 
keresztül megelevenedett őseink hagyatéka. 
A műsorban megjelentek a Gyergyói-medencéből Gyergyó-
remete, Gyergyóalfalu és Orotva, Kolozsvár környékéről  
Nádaspatfalva, Kide és Bodonkút, Mezőségről Magyarpalatka, 
a Küküllőmentéről Magyarszentbenedek, Magyarózd és  
Magyarkirályfalva, valamint az Észak-Alföldről Nagyecsed 
táncai.

Fotók: Rácz Zoltán


