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NYÁRON 
NYELVET TANULNI 

INDULNAK A DIÁKOK 

Városunk két középiskolájában is 
nagy igény mutatkozik a külföldi 
nyelvtanulásra. A PSG-ból 134, az 
evangélikus gimnáziumból 173 
diák utazik nyáron a választható 
helyszínekre, hogy bővítse nyelv-
tudását. 

Mint ismeretes, a 2019-2020-as tanévtől 
a 9. és 11. osztályos tanulók a nyári szü-
netben kéthetes egyéni vagy csoportos 
nyelvoktatásban vehetnek részt. A  nyelv-
tanulási programban részt vevőknek nem-
csak az ellátásért nem kell fi zetni, hanem 
az utazás és a szabadidős programok is 
ingyenesek számukra, mivel a költsége-
ket teljes egészében a Magyar Állam állja. 
A szülők még a költőpénzt is megspórol-
hatják, mivel erre is jut a keretből. 

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gim-
náziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és 
Kollégiumából 134-en jelentkeztek a prog-
ramra. Közülük 10-en az egyéni utazást 
választották, a többiek közösen utaznak a 
helyszínként választott nyelviskolákba. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

Havi 160 ezerrel csökkent a központi orvosi ügyelet térítési díja 

BŐVÜLÉS ÉS EREDMÉNYES ALKUT 
KÖVETŐEN ALAKULT KI A VÉGÖSSZEG 
2020. január 1-től havi 500 ezer Ft-ot kell fi zetnie városunk önkormányzatának az or-
vosi ügyelet ellenértékeként. Ez személyenként mintegy 82 Ft-ot jelent a korábbi 110 
Ft/fő/hó összeghez képest. Az ár azt követően alakult ki, hogy két település – ahogyan 
korábban jelezte – átpártolt a turai ügyelettől az aszódihoz, illetve a települések polgár-
mesterei kemény alkut folytattak az ügyeletet biztosító Országos Orvosi Ügyelet Egész-
ségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft-vel. 

Mivel hazánkban 2005 óta nem történt ügye-
leti alapdíjemelés, az állami fi nanszírozás elég-
telensége miatt továbbra is az önkormányza-
toknak kell mélyen a zsebükbe nyúlni annak 
érdekében, hogy tovább tudjanak működni az 
orvosi ügyeletek. Ennek elvégzésére ráadásul 
egyre kevesebb orvos jelentkezik, mivel a más 
orvosi területen vállalt másodállásokkal jóval 
jobban lehet keresni. Az utóbbi néhány évben a 
kormány a szakdolgozók bérét 89, az orvosokét 
79 %-kal emelte.    (Folytatás a 4. oldalon.)

Báloztak a város óvodájában és középiskoláiban 

FEJLESZTÉSEKRA FORDÍTJÁK 
A BEVÉTELEKET
Idén február 26-ára esik hamvazószerda, vagyis ekkor ér véget a farsangi szezon, és 
kezdődik a böjti időszak. A tavaszvárás időszakát ezúttal is kihasználták városunk 
intézményei, hiszen mind az óvodában, mind a két középiskolában bált rendeztek, 
míg a Csengey iskolában farsangi felvonulásra és a végzősök szalagavató ünnepsé-
gére került sor. A rendezvények többcélúak voltak, hiszen alkalmat adtak a közös-
ség erősítésére, az élmények közös megélésére, egymás még jobb megismerésére és 
nem utolsósorban némi bevételre is. Ezen összegeket kivétel nélkül fejlesztésekre 
fordítják az intézmények. Február 14-én a Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma báljának helyszíne ezúttal 
nem az iskola, hanem a Javítóintézet Puskás Géza terme volt. Az eseményt – csak-
úgy, mint a korábbi esztendőkben – a Szülői Munkaközösség, az iskola vezetése és az 
Alma Materért Alapítvány közösen rendezte.                                      (Folytatás a 9. oldalon.)
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2020. január 22. 

1/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat a 
településkép védelméről szóló 3/2018. 
(II.23.) számú rendelet módosításhoz 
kapcsolódó egyeztetésről
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a településkép védelméről 
szóló 3/2018. (II.23.) számú rendelet módosítá-
sáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy 
további egyeztetések és módosítások megfo-
galmazása után egy későbbi Képviselő-testü-
leti ülésen fogadja el a rendelet módosítását, 
amely alapján megindulhat az államigazgatási 
egyeztetési eljárás.

2/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat a fo-
gászati alapellátásban használt, Aszód 
Város Önkormányzata tulajdonában 
álló hőlégsterilizátor meghibásodás 
miatti cseréjének jóváhagyására
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete, a 170/2016. (XII.8.) önkormányzati 
határozatával, valamint a 171/2016. (XII.8.) 
önkormányzati határozatával jóváhagyott 
feladat-ellátási szerződések 4.7 pontjaira 
hivatkozva, a 2170 Aszód, Baross út 4. szám 

alatti, alapellátási fogászati rendelőben lévő, 
meghibásodott, hőlégstabilizátor cseréjét jó-
váhagyja.

2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete, az árajánlatok fi gyelembevételével 
kiválasztja, a 2M Fogászati Műszertechnikai 
Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társa-
ság által ajánlott, használt, OH 300/40 sterilizá-
tort, melynek ára: 200.000,- forint + áfa, azaz 
254.000 (kétszázötvennégyezer) forint.

3) A  használt, OH 300/40 sterilizátor vételá-
rának fedezetét, Aszód Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetésében, a beruházások kö-
zött tervezni szükséges.

3/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód, Kossuth L. u. 11. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő üzlet-
helyiség helyiségbérleti szerződésének 
módosítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a 23/2015. (II.19.) önkor-
mányzati határozatában foglaltak alapján, Tóth 
Éva egyéni vállalkozó bérlővel a 2170 Aszód, Kos-
suth L. u. 11. szám alatti üzlethelyiségek együttes 

bérlésére 2015. március 2. napján kelt helyiség-
bérleti szerződés 4. pontjában foglalt határozott 
időtartam vége 2020. március 1. napja helyett 
2020. február 1. napjára módosuljon.

A  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert az erre irányuló módosító szerződés 
aláírására.

4/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az 
Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitva-
tartási rendjének jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat fenntartásában műkö-
dő Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási 
rendjét nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értel-
mében kapott felhatalmazás alapján az alábbi-
ak szerint hagyja jóvá:
• Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent 

Imre u. 1.). 2020. június 29-től– 2020. július 
24-ig zárva lesz. Nyitás: 2020. július 27. 
(hétfő). Ügyeletet tart: Szivárvány Tagóvoda 
(2170 Aszód, Falujárók útja 5.)

• Szivárvány Tagóvoda (2170 Aszód, Falujárók 
útja 5.). 2020. július 27-től – 2020. augusztus 
21-ig zárva lesz. Nyitás: 2020. augusztus 24. 
(hétfő). Ügyeletet tart: Aszódi Napsugár 
Óvoda (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.)

A fenntartó vállalja, hogy ezen időpontok alatt 
a szülő(k) kérésére gondoskodik gyermekük 
óvodai ellátásának megszervezéséről.

5/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az 
Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartá-
si rendjének jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat fenntartásában mű-
ködő Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási 
rendjét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2020. július 06-
tól – 2020. július 24-ig.

A  fenntartó vállalja, hogy ezen időpont alatt 
a szülő kérésére gondoskodik gyermeke intéz-
ményi gondozásának megszervezéséről.

Felkéri az Aranykapu Bölcsőde vezetőjét, 
hogy az intézmény nyári zárva tartásáról, és a 
gyermekek ellátásának lehetőségéről tájékoz-
tassa a szülőket.

6/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az 
Aszód Városi Kulturális Központ Alapí-
tó Okirat módosításáról
A Képviselő-testület az Aszód Városi Kulturális 
Központ Alapító Okirat módosítására vonatko-
zó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi ha-
tározatot hozta:

1) A Képviselő-testület az előterjesztés 1-2. sz. 
mellékletben található módosító okiratot, va-

Emlékezetes pillanatoknak 
jobb helye lenne a falon, 
mint a telefonban, ugye?

Fotókidolgozás 10x15-ös

nyomtatásban is, és hozzá
képkeretek nagy választékban, 

akár egyedi méretben is 
kaphatók hozzá.
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lamint a módosított alapító okiratot egységes 
szerkezetben megtárgyalta, felkéri a Polgár-
mestert, hogy a dokumentumokat, fi gyelem-
mel a Kult. tv. 69. § d) pontjára és a 78/J. § (1) 
bekezdésre küldje meg az EMMI részére.

2) A  Képviselő-testület felkéri a Polgármes-
tert, hogy a vélemény megérkezése után, azt 
ismertesse a Képviselő-testülettel.

7/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat PM_
CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz köz-
beszerzési tanácsadó kiválasztásáról 
1) Aszód Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a „PM_CSAP-
VIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztásáról és bírálóbizottság 
kijelöléséről” szóló előterjesztést, és felha-
talmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt 
ajánlati felhívás szerint kérjen be ajánlatokat 
közbeszerzésre az „Aszód, Déli-Iparterület 
csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fej-
lesztése” projekt tárgyában Felelős akkredi-
tált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 
ellátására. 

A  felhívást az alábbi közbeszerzők részére 
küldje meg: 

A) Cégnév: Dr. Egresi Márton E.V. 

B) Cégnév: KÖZ-PÁLYA Kft. 

C) Cégnév: Dr. Kónya Ügyvédi Iroda

2) Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a nyertes ajánlattevővel szerződést kös-
sön, amennyiben a bruttó vállalási ár nem ha-
ladja meg a projekt költség 1%-át. 

Közbeszerzés költségei: PM_CSAPVIZ-
GAZD_2018/62 pályázat „Közbeszerzési eljárá-
sok költségei” soron elszámolható, a fedezet 
biztosított. 

8/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat 
PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz 
közbeszerzési bíráló bizottság kivá-
lasztásáról 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Aszód, Déli-Iparterület csapadékvíz-elveze-
tési létesítményeinek fejlesztése” projekt köz-
beszerzési szakaszában a beérkező ajánlatok 
elbírálására, döntés előkészítésére bírálóbizott-
ságot hoz létre. 

Közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjai-
nak az alábbi személyeket választja meg: 

a) Jogi és közbeszerzési szakértelmet biztosí-
tó tag: Nyertes közbeszerzési tanácsadó akkre-
ditált közbeszerzője, 

b) Pénzügyi szakértelmet biztosító tag: Uti 
Csabáné osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálko-
dási Osztály, 

c) Műszaki szakértelmet biztosító tag: Szászi 
Tamás osztályvezető, Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály 

9/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat PM_
CSAPVIZGAZD_2018 pályázat műszaki 
ellenőrének kiválasztásáról 
1. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a „PM_CSAPVIZ-
GAZD_2018 pályázat műszaki ellenőrének 
kiválasztásáról” szóló előterjesztést, és felha-
talmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt 
ajánlati felhívás szerint kérjen be ajánlatokat 
közbeszerzésre az „Aszód, Déli-Iparterület 
csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fej-
lesztése” projekt tárgyában műszaki ellenőri 
feladatok ellátására. 

A felhívást az alábbi műszaki ellenőrök részé-
re küldje meg: 

1. Cégnév: Abaterv Kft. 
Képviselő: Dér Ferenc ügyvezető 
2. Cégnév: Manrex Bt. 

Képviselő: Hámor József ügyvezető 
3. Cégnév: NALA-MI Mérnöki Iroda Kft. 

Képviselő: Nagy Lajos 
2. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a nyertes ajánlattevővel szerződést kös-
sön, amennyiben a bruttó vállalási ár nem ha-
ladja meg a projekt költség 1%-át. 

A  műszaki ellenőri feldatok költségei: PM_
CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat „Műszaki 
ellenőri szolgáltatások” soron elszámolható, a 
fedezet biztosított. 

10/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat belte-
rületi utak tervezéséről 
1. Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a „Belterületi utak 
tervezéséről” szóló előterjesztést, és felha-
talmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt 
ajánlati felhívás szerint kérjen be ajánlato-
kat a Gesztenye sor, Falujárók útja 20.-25.sz. 
ingatlanok előtti út, Hegyalja utca felső sza-
kasza valamint a Miskolczi köz útépítésének 
tervezésére. 

A  felhívást az alábbi tervezők részére küldje 
meg: 

A) Cégnév: VIAPLAN 2000 Bt. 
Képviselő: Marton Zoltán ügyvezető 
B) Cégnév: EM BERUHÁZÓ KONZULTÁNS Kft. 

Képviselő: Kovács Elemér ügyvezető 
C) Cégnév: NALA-MI Mérnöki Iroda Kft

Képviselő: Nagy Lajos 
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
utak tervezési költsége kerüljön betervezésre 
Aszód Város Önkormányzat 2020. évi költség-
vetésébe. 

Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a költségvetés elfogadását követően szer-
ződést kössön a nyertes ajánlattevővel az utak 
tervezésére. 

11/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat Aszód 
Város Önkormányzata 2020. évi közbe-
szerzési tervéről 
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete – jelen határozat mellékletét képező – 
2020. évi összesített és nemleges közbeszerzési 
tervét jóváhagyja. 

2) A  Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy intézkedjen a 2020. évi közbeszerzési 
tervnek a város hivatalos honlapján történő 
közzététele felől. 

12/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat Aszód, 
Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca 
határán húzódó partfal helyreállítás 
érdekében vis maior pályázat benyúj-
tásáról 
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete tudomásul veszi az Aszód, Széchenyi 
út 4. (475 hrsz.) és Dózsa György utca (473 
hrsz.) határán lévő támfal helyreállítása ér-
dekében vis maior pályázat benyújtásának 
megkezdését. 

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a támfal helyreállításának becsült költsé-
gét 16 millió Ft-ban határozza meg. 

3. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a vis maior pályázat benyúj-
tásához a szükséges önerőt 1.600.000 Ft 

EBÉD  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

az  
Aszódi Evangélikus  

Gimnázium konyhájáról
„A” és „B” menü választás

 

Telefon:  
(+36) 30 742 7972
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összegben az önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésébe betervezi. 

4. Aszód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
vis maior pályázat benyújtásához szükséges 
szakértői vélemény beszerzésére. 

5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete kéri a Polgármestert, hogy a soron követ-
kező képviselő-testületi ülésen számoljon be a 
vis maior pályázat helyzetéről. 

6. Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy: 
• A káreseménnyel érintett vagyonelem a 

tulajdonát képezi. 
• A károsodott út az önkormányzat kötele-

ző feladatának ellátását szolgálja. 
• A bekövetkezett káreseménnyel kapcso-

latban az Önkormányzat biztosítással 
nem rendelkezik 

• Az adott káreseményre biztosítási össze-
get nem igényelt. 

• Vállalja a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és a megvalósítha-
tóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását. 

• Önkormányzat más – a tulajdonában 
lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 
tudja ellátni 

• az Önkormányzat teljesítőképességét a 
felmerült károk helyreállítása jelentősen 
meghaladja. 

• Képviselő testület a vis maior esemény 
helyreállítására vonatkozó saját forrást 
Aszód Város Önkormányzatának 2020. 
évi költségvetésébe betervezi. 

13/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az épí-
tésügyi igazgatási feladatok átadásával 
összefüggő megállapodás jóváhagyására 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy 2020. március 1-jei hatály-
lyal, az építésügyi hatósági feladatokat, az épít-
mények, építési tevékenységek tekintetében 
általános építésügyi hatóságként átvevő Pest 
Megyei Kormányhivatal, Aszód Város Önkor-
mányzat 2170 Aszód, Kossuth u. 59. szám alatti 
ingatlan épületében található 15,96 m2 nagy-
ságú iroda helyiségét, hivatali célokra igénybe 
vegye, ingyenes használatra. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete egyetért azzal, hogy Aszód Város Önkor-
mányzata 2020. március 1. napjától kezdődően, 
a Pest Megyei Kormányhivatal használatába 
adja, jelen határozati javaslat mellékletét ké-
pező megállapodás mellékleteiben felsorolt, 
az építésügyi igazgatási feladatok ellátásához 
szükséges, ingó vagyont. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert a hatályos 
jogszabályokban foglaltak szerint, a Pest Megyei 
Kormányhivatallal kötendő –jelen határozati ja-
vaslat mellékletét képező- megállapodás meg-
kötésére- az esetleges pontosításokra kiterjedő-
en is – és a teljességi nyilatkozat aláírására. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert a ha-
tályos jogszabályokban foglaltak szerint az 
üzemeltetési és fenntartási költségek meg-
osztására vonatkozó külön megállapodás 
megkötésére. 

14/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az 
orvosi ügyelet további működtetésére
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Országos Orvosi Ügyelet Egész-
ségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t 
Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.) 
feladatellátásával összefüggésben, mely az 
önkormányzati fi nanszírozásra vonatkozó 
kérelmével kapcsolatos, úgy döntött, hogy a 
2008. március 14-én kötött, majd 2019. feb-
ruár 14. napján módosított Feladatellátási 
szerződés 9. pontjában a NEAK fi nanszíro-
záson felüli, önkormányzati kiegészítés ösz-
szege 2020. január 1-jétől 500.000 Ft/hóra 
módosul. A  szerződés módosítással nem 
érintett rendelkezései változatlan tartalom-
mal hatályban maradnak. 

2. A  NEAK fi nanszírozáson felüli önkormány-
zati kiegészítés fedezetét a 2020. évi költségve-
tésben tervezni szükséges. 

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármestert a Felada-
tellátási szerződés módosítás aláírására.

15/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat jelen-
tés a lejárt határidejű határozatokról és 
a két ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2019. december 11-én hozott 131.,132.,134., 
135.,136.,138.,141. határozatok alapján a lejárt 
határidejű Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést 
elfogadja. 

Havi 160 ezerrel csökkent a központi orvosi ügyelet térítési díja 

BŐVÜLÉS ÉS EREDMÉNYES ALKUT 
KÖVETŐEN ALAKULT KI A VÉGÖSSZEG 
(Folytatás az 1. oldalról.) A  nagyobb szolgál-
tatókat tömörítő Sürgősségi Egészségügyi Ma-
gánszolgáltatók Országos Egyesülete számos 
alkalommal fordult már az egészségügyi tárcá-
hoz, a fi nanszírozás a problémáik jelzését köve-
tően sem változott. Ebben a helyzetben a piaci 
szolgáltatók két lehetőség közül választhatnak: 
vagy megemelt díjakkal vállalják az ügyeleti 
ellátást, vagy szerződést bontanak azokkal az 
önkormányzatokkal, akik ezt nem akarják vagy 
nem tudják megfi zetni. Az  idei, az egészség-
ügyben 8 százalékos béremelés tovább rontot-
ta az önkormányzatok alkupozícióját. 

Mindezek ellenére tavaly úgy tűnt, nemcsak 
az emelést sikerül elkerülni, hanem jelentősen 
csökkenhet is a személyenként fi zetendő ösz-
szeg. Ennek oka az volt, hogy három település 
– Bag, Hévízgyörk és Galgahévíz bejelentette 

az Aszódi Orvosi Ügyeleti Központhoz való 
csatlakozási szándékát. Úgy tűnt, mindenki jól 
jár, hiszen az ügyelet szolgáltató nagyobb lét-
szám után kaphatta volna az állami támogatás 
összegét, a településeknek pedig kevesebbet 
kellett volna fi zetniük. Ám néhány nap után 
kiderült, a három település év közben nem 
rúghatja fel a másik szolgáltatóval kötött szer-
ződését, Aszódnak, és az ügyelethez korábban 
csatlakozott önkormányzatoknak pedig el kel-
lett fogadniuk a 2019-re megállapított 110Ft/
fő/hó összeget. 

2019. novemberében az Országos Orvosi 
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofi t Kft. jelezte, Bag és Hévízgyörk 
megerősítette a korábban jelzett csatlakozási 
szándékát. A  szolgáltató ennek ismeretében 
97 Ft/fő/ hó összeget javasolt, amely összeg 

az ellátásban részt vevő orvosok órabéreme-
lését is tartalmazta. Az  érintett települések 
(Aszód, Domony, Iklad, Kartal, Verseg ) ön-
kormányzatai ezt nem fogadták el, hanem 
további egyeztetést kezdeményeztek a Kft-
vel. A  tárgyalás során a szolgáltató elfogadta 
a települések azon kérését, hogy a Kormány 
terveiben szereplő további egészségügyi bér-
emelést ne tervezzék be a kalkulációba, csak 
annak életbe lépése esetén. Az  így kiszámolt 
összeg 82 Ft/fő/hóra módosult. Bár még egy 
újabb tárgyalási fordulóra sor került, a kft. je-
lezte, ennél alacsonyabb díjazást már nem tud 
elfogadni. Ugyanakkor a könnyebb számolás 
érdekében azt kérte, hogy az önkormányzat 
által a NEAK fi nanszírozáson felül fi zetendő 
kiegészítés mértéke kerek 500.000 Ft/hó le-
gyen. Aszód számára ez azt jelenti, hogy az 
előző esztendőhöz képest havonta 160.000 
Ft-tal kevesebbet kell ezért a szolgáltatásért 
fi zetni. A  megállapodásban rögzített összeg 
erre az esztendőre vonatkozik. 

Rácz Zoltán 
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Dr. Pénzes Tiborc polgármester beszámolója

HOL TARTUNK 118 NAP ELTELTÉVEL? 
Ma 2020. február 8-a van, az önkormányzati választási ciklusból 118 nap telt el és 
1709 nap van előttünk. Hol is tartunk jelen pillanatban?

Az év eleje a költségvetés tervezésének idősza-
ka. Ilyenkor kell megtalálni a helyes arányokat, 
melyek a rendelkezésre álló forrásokat és a fel-
merülő igényeket, feladatokat összhangba hoz-
zák. A  külső szemlélő számára ez valóban ke-
vésbé látványos tevékenység, azonban mindez 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy biztosítani le-
hessen a város költséghatékony működtetését 
és a fejlődés lehetőségeit. Munkálkodásunk 
szemléletváltással is párosul, mely az átgondolt 
fejlesztéseket és értékeink megőrzését állítja 
középpontba. A  feladatok számbavétele nyo-
mán, munkatársaimmal egy olyan tennivalót 
jelöltünk meg költségvetési prioritásként, ami-
re az elmúlt évtizedben nagyon kevés fi gyelem 
fordult. Ez pedig az intézményi karbantartás. 
Bölcsőde- és óvodaépületeinkben, valamint a 
könyvtárban, a múzeumban és a gyermekét-
keztetés helyiségeiben olyan állapotok alakul-
tak ki, melyek több helyen is veszélyeztetik a 
használók biztonságát vagy magát az épületet. 
A  megvalósítandó célokat az intézményveze-
tőkkel egyeztetve és velük együttműködve 
jelöltük ki, ezzel is támogatva a mindennapi 
feladatellátás biztonságának és hatékonysá-
gának növelését, egyúttal a partneri viszony 
kiépítését. Egyedül a múzeum hármas épüle-
tegyüttesénél szorítkoztunk csak a legszüksé-
gesebb karbantartási feladatok elvégzésére, 
mivel itt forrásaink nagy részét a komplex fel-
újítás megterveztetésére szeretnénk fordítani. 
Nem akarjuk megvárni, míg a Tiszti Klub is a 
múzeum állapotára jut, ezért a kapott műem-
léki kötelezést végrehajtva, megtisztíttatjuk az 
épület padlásterét a galambtetemektől és az 
ürüléktől, ami a tetőszerkezetet veszélyezteti. 
Ez a kiadás egyértelműen a korábbi gondatlan-
ság következménye.

S ha már az épületeknél tartunk, örömmel 
számolok be arról, hogy informális megbeszé-
lésen fogadhattam Dr. Virág Zsoltot, a Nemzeti 
Kastély- és Várprogram végrehajtásával kap-
csolatos feladatok ellátásával megbízott mi-
niszteri biztost, akivel az aszódi kastélyok sorsá-
ról, megújulásuk lehetőségeiről egyeztettünk. 
Megelégedéssel mondhatom, hogy elképze-
léseink egy irányba mutatnak és bizakodásra 
adnak okot a jövőt illetően. A magunk részéről 
felajánlottuk egy szakmai anyag összeállítását, 
melyet néhány héten belül megküldünk a mi-
niszteri biztos úrnak.

Találkoztam továbbá két ízben is térségünk or-
szággyűlési képviselőjével, Vécsey Lászlóval, aki-

vel megbeszélést folytattunk a fentebb említett 
célokról, valamint a közbiztonság javításának 
lehetőségeiről és a város közterületein elhelye-
zendő kamerák műszaki és jogi paramétereiről. 
Ezen a találkozón jelen volt Farkas Imre gödöllői 
rendőrkapitány úr, valamint Bag, Domony és 
a példaértékű közbiztonsági programot kidol-
gozó Kerepes polgármestere is. Palya Zoltán, 
bagi polgármester úrral külön is tárgyaltunk a 
kamerarendszer kapcsán az együttműködési le-
hetőségekről. Ezenfelül rendszeres konzultációt 
folytatok a napi szintű ügyekről is az aszódi ren-
dőrőrs parancsnokával, valamint a polgárőrség 
és a közterületfelügyeleti osztály vezetőjével.

A  közbiztonság témaköréhez kapcsolódnak 
a közlekedés problémái is. A  lakosság védel-
mében, három új gyalogátkelőhely létesítésé-
nek szándékával tartottunk helyszínbejárást 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság mérnökével, 
a Széchenyi utcai kanyarnál, a Hatvani úti és a 
kartali úti buszmegállóknál. A  jó hír az, hogy 
műszakilag minden helyszín alkalmasnak lát-
szik gyalogátkelőhely létesítésére. Beszéltem 
korábban arról is, hogy a meglévő zebrák jobb 
megvilágítása érdekében még ősszel megkezd-
tük az egyeztetéseket az ELMŰ-vel, azonban az 
ügy a műszaki tervek elkészítésének fázisában 
elakadt, magyarán várjuk a szolgáltató terveit 
az engedélyeztetési eljáráshoz. A  közvilágítás 
hatékonyabbá és olcsóbbá tételének érdeké-
ben egyébként két irányban is tárgyalunk, igen 
alaposan körüljárva a témát, hiszen hosszútávú 
fejlesztésről van szó.

Formálódik az éves rendezvényterv is, mely 
valódi tartalommal tölti meg ünnepeinket és 
közös együttlétre alkalmat adó évfordulóinkat. 
Természetesen lesz fesztivál is, de jelentős tar-
talmi változásokkal. Ezekre azért van szükség, 
mert a rendezvény eltért az eredeti szellemi-
ségétől, s a helyi értékek bemutatása helyett a 
szó minden értelmében kommerszbe fordult. 
Több olyan program is lesz, ami eddig Aszódon 
nem volt, de máshol már átütő sikert aratott. 
Célunk egy olyan rendezvény szervezése, ami 
megmutatja városunk és környékünk értékeit, 
tehetségeit, s minőségi szórakozást biztosít 
polgárainknak. Egy váratlan jó hírről is beszá-
molhatok: március 28-án újra fellép nálunk 
testvérvárosunk, Nyárádszereda Bekecs Nép-
táncegyüttese.

Van azonban néhány fájó vagy bosszúságot 
okozó körülmény is, ami elgondolkodtató a 
korábbi időszakot tekintve. Csak néhány pél-

da: a városüzemeltetésen nem volt szigetelt 
csavarhúzó, gépek álltak letakarva évek óta 
kisebb-nagyobb műszaki hibák miatt. Pótoltuk, 
javítottuk. Fájó hiány egyelőre, hogy bár rászo-
ruló volna, nincsenek üres szociális vagy piacon 
alapon bérbe adható üres lakásaink, sem krízis-
lakásunk. Ennek a hiánynak a felszámolása nem 
lesz egyszerű, de fi gyeljük a pályázati lehetősé-
geket. Beterveztük a költségvetésbe az önkor-
mányzat által illegálisan szeméttelepre horda-
tott ághalmok megsemmisítését, hiszen példát 
kell mutatnunk. A költséghatékonyságot szem 
előtt tartva észszerűsítjük a beszerzéseinket, 
jelentősen csökkentve az adott tételekre vo-
natkozó kiadásainkat. Mindeközben áttekintjük 
a korábbi szerződéseket és együttműködési 
megállapodásokat. 

Folyik tehát a munka minden színtéren, fen-
nakadás vagy zökkenő nélkül, tiszteletben 
tartva az aszódiakat, partnerséget kialakítva 
az intézményekkel és támogatva a helyi be-
fektetők, vállalkozások előrehaladását. Nem 
foglalkozunk a hangulatkeltőkkel, higgadtan, 
nyugodtan tesszük a dolgunk annak az ötéves 
programnak a megvalósításáért, amire a vá-
lasztók többsége támogató szavazatát adta.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

ÉPÍTÉSI TELEK 
ELADÓ

Aszódon, a város főterétől 700 méterre, 
a Szőlő utcában ápolt környezetben, ki-
fejezetten csendes, kulturált szomszédok 
mellett, szép kilátással a Galga- völgyére 
2 darab, egymás mellett lévő, déli fekvé-
sű, 700 és 1000 négyzetméteres építési 
telek csak egyben 5,8 millió Ft/db áron 
eladó. Bizonyos feltételek mellett milliós 
(akár több milliós) árengedmény lehet-
séges. A terület részben közműves és be-
kerített. Hrsz: 502/7 és 502/8.

További információk a nap bármely 
szakában telefonon:  
(+36) 70 387 4686
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOK 2020
Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégiumban régóta hagyomány, 
hogy az egykoron itt végzett diákok a Pályaori-
entációs Napok keretében igyekeznek jövőképet 
felvázolni a továbtanulás és a felvételi előtt álló 
10-11-12. osztályos tanulóknak. Az  idén előadást 
vállalt, az ország számos egyeteméről érkezett 
vendégek három egymást követő nap délutánján 
számoltak be arról, hogy korábbi döntésük meny-

nyire volt megalapozott, hogyan sikerült az egye-
temi beilleszkedésük, hogyan telik egy-egy nap-
juk a szorgalmi-illetve a vizsgaidőszakban, milyen 
nehézségeket kellett leküzdeniük ahhoz, hogy 
elérjék céljukat, illetve milyen lehetőségek tárul-
tak ki előttük az egyetemi tanulmányaik során. 
Közülük ma már többen végeztek és dolgoznak, 
így esetükben természetesen arról is szó esett, 
hogy egy-egy adott végzettséggel milyen mun-

kahelyet lehet és érdemes keresni, volt-e, van-e 
lehetőségük külföldi munkavállalásra stb. A  há-
rom nap alatt többször is elhangzott az a mondat, 
amely szerint, amikor ők idejártak, azt gondolták, 
hogy ennél többet már nem lehet tanulni. Aztán 
az egyetemen pillanatok alatt kiderült, hogy sok-
kal-sokkal többet kell azért tanulni, hogy benn 
maradjanak a felsőfokú oktatásban, illetve sikere-
sen elvégezzék tanulmányaikat. 

R. Z.

NYÁRON NYELVET TANULNI 
INDULNAK A DIÁKOK
(Folytatás az 1. oldalról.) Egy-egy csoport uta-
zik Franciaországba, Írországba, Skóciába, míg 
két csoportnyi diák Dél-Angliát választotta úti-
célul. Érdekesség, hogy mindössze 3 diák szeret-
ne Németországba menni, ők más iskolák német 
csoportjának tagjai lesznek. A csoportokkal álta-
lában két kísérő pedagógus utazik majd. 

A  minap az írországi nyelviskola képviselője 
Aszódra látogatott, így a gimnázium igazgatója, 
Holló Krisztina első kézből szerezhetett informá-

ciót arról, pontosan hol fognak lakni az aszódi di-
ákok, és milyen napirend vár rájuk. A prospektus 
szerint az első napon elvégzendő szintfelmérőt 
követően a délelőttök intenzív nyelvtanulással 
telnek majd, délutánonként pedig a fogadó isko-
lák által szervezendő programokra kerülhet sor. 
Hétvégén pedig kirándulni mennek, hogy a vá-
lasztott helyszín környékét is megismerhessék. 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Kollégiumban 173 diák vállalta 

a nyári nyelvtanulást. Itt 6 csoport szervező-
dött. A legtöbben – 77-en – Angliába jelentkez-
tek, ők két csoportban utaznak, csakúgy, mint a 
Máltát választó 46 diák. Írországba 37, míg né-
met nyelvterületre 23 fő megy nyelvet tanulni. 

Az utazások csak nyertes pályázat esetén va-
lósulhatnak meg, amelyre a diákoknak önállóan 
kell jelentkezniük, ám sajnálatos módon a pá-
lyázati felület egyelőre nem nyílt meg.  

Természetesen azt nem tudni, hogy a nyelvta-
nulás eme módja mennyire lesz eredményes, az 
viszont biztosra vehető, hogy a diákok nagyon él-
vezik majd a rájuk váró 14 napot. 

Rácz Zoltán 
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SHIATSU („SI-A-CU”) MASSZÁZS

Szakmai nap az Evangélikus Gimnázium

EZEK A MAI FIATALOK?! 
Létezik-e élet a közösségi médián kívül?
2020. január 31.-én osztályfőnöki szakmai napra került sor az Aszódi Evangélikus 
Gimnáziumban. A  Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási intézményeinek 
szakmai koordinálást az Evangélikus Pedagógiai Intézet látja el. Az egyes szaktár-
gyak tantárgyi támogatását úgynevezett tantárgy gondozók segítik.

A  tantárgygondozókat pályázati úton választ-
ják ki, egy-egy megbízási ciklus két évre szól. 
Az  osztályfőnöki tantárgy tantárgygondozója 
2013 óta az Aszódi Evangélikus Gimnázium 
pedagógusa Kovácsné Jakus Katalin. Jakus ta-
nárnő az évek alatt bejáratot módszer alapján 
az iskolákat országosan öt régióra osztotta, és 
minden régióban évente legalább egy alkalom-
mal találkoznak egymással a gyakorló osztály-
főnökök, hogy egy aktuális és mindenkit érintő 
téma alapján előadásokat hallgassanak meg, 
majd az ott elhangzottakról szakmai tanácsko-
zást tartsanak. A fi atalok mindennapjait érintő 
problémák, jelenségek kerülnek a szakmai nap 

központjává, mellyel a gyakorló osztályfőnökök 
szinte naponta találkoznak. A téma felvezetésé-
re az adott részterület szakértője tart előadást, 
bemutató órát, melyet a résztvevő pedagógu-
sokkal, tanulókkal részletesen átbeszélnek. Né-
hány példa az elmúlt évek témáiból: az internet, 
különösen a facebook veszélyei, az „okost oko-
san”, avagy a mobiltelefonok okos használata 
tanórákon, „enni vagy nem enni”, avagy a he-
lyes táplálkozás alapjai, és „mi a pálya” –avagy 
pályaorientációs kérdések napjainkban.

 A 2020-as év központi témája: Ezek a mai fi a-
talok – létezik-e élet a közösségi médián kívül? 
A szakmai nap ezúttal Aszódon került megren-

dezésre. Az  aszódi rendezvényre Miskolcról, 
Nyíregyházáról, Győrből és a fővárosi evangé-
likus intézményekből érkeztek az osztályfőnö-
kök. A felkért előadó Bereczki Enikő, ifj úsági és 
generációs szakértő volt. A szakmai napra érke-
ző vendégeket a házigazda intézmény vezető-
je, Veizer Valéria igazgató asszony köszöntötte. 
Ezt követően Kovácsné Jakus Katalin mondta el 
gondolatait, majd ismertette a nap programját. 
Külön köszöntötte Gáspárné Vágási Juliannát 
az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgató-he-
lyettesét és Bereczki Enikő előadót. A szakmai 
napot elcsendesedés és ráhangolódásként kö-
zös imádság előzte meg Sághy Kata evangéli-
kus lelkész szolgálatával.

A rendhagyó osztályfőnöki órán a 10.b –s diá-
kok a ma élő hat generáció alapján csoportokba 
rendeződtek. Mindegyik csoport rekonstruálta 
az egyes generációk sajátosságait. A  legna-
gyobb hangsúlyt a Z generáció sajátosságaira 
fektették, hiszen a diákok is ezen generáció 
tagjai. A tanórát még színesebbé tette egy rö-
vidfi lm megtekintése, melyben ízelítőt kaptak, 
hogyan lehet élni egy teljes hónapig mobiltele-
fon és internet nélkül.

A bemutató órát követően az előadóval szak-
mai kerekasztal beszélgetésre került sor, mely-
nek során az osztályfőnökök az óra témájához 
kapcsolódó szakirodalommal is megismerked-
hettek. 

A szakmai nap célja az volt, hogy a gyerekek 
mindennapjaiban részes osztályfőnökök a fi a-
talokat érdeklő témákban friss, naprakész infor-
mációkhoz és módszerekhez jussanak. A részt-
vevők az előadás teljes anyagát elektronikus 
formában is megkapták, hogy az itt megszer-
zett tudást hazatérve anyaintézményükbe to-
vábbadhassák osztályfőnök munkatársaiknak.

Szeretnék köszönetet mondani Veizer Valé-
ria igazgató asszonynak, hogy otthont adott 
a szakmai nap megrendezéséhez és a 10.b 
osztály tanulóinak a bemutató órán tanúsított 
együttműködéséért.

Kovácsné Jakus Katalin
Osztályfőnöki tantárgygondozó

Fotók: Rácz Zoltán 
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Báloztak a város óvodájában és középiskoláiban 

FEJLESZTÉSEKRE FORDÍTJÁK 
A BEVÉTELEKET
(Folytatás az 1. oldalról.) „Minden ember leg-
nemesebb öröme, ha valami olyat cselekedhetik, 
amelynek tisztaságában nem kételkedhetik. Sem 
a cselekedet idején, sem a cselekedet után.” Ta-
mási Áron ezen szép sorai – Juhász Editnek, a 

bál háziasszonyának, a gimnázium könyvtáro-
sának tolmácsolásában – méltó mottót adtak a 
rendezvény céljának, a jótékonykodásnak. 

A cél a báli belépőkön is szerepelt, pontosan 
megjelölve a szándékot, hogy a bevételt ki-
emelten a tanuszoda fejlesztésére fordítják. 

A  vendégek közül elsőként Dr. Pénzes Ti-
borc Szabolcs, Aszód Város polgármestere, 
a rendezvény fővédnöke emelkedett szóra. 
Pohárköszöntőjében úgy vélekedett, Aszód 
szerencsésnek mondhatja magát, hiszen két 
gimnáziuma is van. Neki pedig a település 
első embereként az a feladata, hogy mindket-
tőt szeresse, mindkettőt segítse, függetlenül 
attól, hogy ki a fenntartója az adott iskolának. 
Az  uszodai beruházás esetében jelenleg arra 
vár minden érintett, hogy megismerhesse a 
felújítás költségvetését, illetve a fejlesztés 
menetét, ezt követően látható pontosan, ki, 
miben tud majd segíteni.  

A közös összefogás erejét egyébként az is mu-
tatja, hogy az uszoda felújítási folyamatának 
meggyorsulását egy magánszemély, Takács 
Gergely – ő szintén díszvendége volt a bálnak – 
generálta, aki szervezőmunkájával láttatta meg 
a fenntartóval, az Aszódon és a Galga mentén 
élőknek fontos, hogy az évekkel ezelőtt bezárt 
létesítmény újra megnyíljon, és sportolási lehe-
tőséget biztosítson. 

Holló Krisztina igazgató a vendégek köszön-
tését követően arról beszélt, számára nagyon 

megható az a fi gyelem és az a szeretet, amely-
lyel a résztvevők segítették a bál létrejöttét. 
Hatalmas támogatást jelentett, hogy a Ja-
vítóintézet igazgatója, Puskás Péter térítés-
mentesen biztosította számukra a helyszínt, 

az intézet dolgozói pedig a berendezésben 
is nagy segítséget nyújtottak. A  gimnázium 
vezetője köszönte minden munkatársa, vala-
mint a szülők áldozatos munkáját. Az össze-
fogással kapcsolatban Böjte Csaba testvér ide 
illő szavait idézte: Aki nem hiszi, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, 
és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” 

Az ügy mellé állt Vécsey László országgyűlé-
si képviselő, azt est díszvendége is. Köszöntő 
beszédében elárulta, annak idején az édes-
anyja is itt végzett, és mint mondta, ha még 
élne, valószínűleg szívesen ülne az öregdiákok 
asztalánál. 

 A  honatya elmondta, neki is nagyon fontos 
a bál célkitűzésének megvalósulása. Úgy látja, 
az uszodára a Váci Szakképzési Centrum végre 
gazdaként tekint, s innentől legalább tudni, 
adott esetben hová érdemes egy kis kormány-
zati segítséget biztosítani. Ő ezért mind ma-
gánszemélyként, mind döntéshozóként min-
dent megtesz majd. 

A beszédek sorát Majer Tamás, az Alma Materért 
Alapítvány titkára zárta. Beszámolójából kiderült, 
tavaly támogatásként 1 millió 755 ezer Ft folyt be 
az alapítvány számlájára. Az összeget az iskola szá-
mos programjának lebonyolítására fordították. 

Az összefogás, az összetartozás ereje nemcsak 
a jótékonykodásban mutatkoztak meg, hanem 
a beszédeket követő műsorban is, ugyanis a 
szereplők szinte mindegyike kötödött vagy kö-
tődik a gimnáziumhoz. 

A  műsorrendet a péceli rézfúvós zenekar nyi-
totta meg, majd két kilencedikes fi ú – Sartner 
Dániel és Végvári Tamás – varázsolta el a kö-
zönséget az énekével. A jelenlévők a produkciót 
hallva joggal hihették, hogy valamelyik tehet-
ségkutató verseny döntősei szerepelnek. Az iga-
zi meglepetés pedig csak ezután következett: a 
tanári kar néhány tagjából alakult alkalmi szín-
játszó csoport Szilágyi György örökbecsű kaba-
réjelenetét, a Hófehérke és a hét elgyötört törpe 
című darabot adta elő zajos sikerrel. 

A  műsort fi nom vacsora, tombolahúzás és 
hajnalig tartó tánc követte, de volt lehetőség 
jelmezes fotózásra, meghitt beszélgetésekre is. 

Február 15-én a kartali Kastélykert étterem-
ben tartották a III. Jótékonysági Óvoda Bált az 
Alapítvány az Aszódi Óvodásokért szervezet 
javára. A  nagy létszámú – több, mint kétszáz 
– vendégsereg – azt láttatta, sokan tartják fon-
tosnak, hogy az aszódi óvodai nevelés minél 
jobb körülmények között történhessen. Ezt 
igazolta Szabóné Tóth Erzsébetnek, a Szülői 
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Maskarás felvonulás és szalagavató a Csengey iskolában 

FÁNKKAL IS HANGOLTAK A FARSANGRA 
Fánk-nappal hangoltak a Csengey Gusztáv Általános iskola diákjai az idei  télteme-
tő programjukra.

Február 8-án pénteken az iskola mindkét épüle-
tében a szülők által sütött fi nomságot árulták. 
Az értékesítésből befolyt összeget  a két iskola-
épület uvarán található játszóterek korszerűsí-
tésére fordítják majd. Másnap  a Csengey utcai 
épület tornatermében zajlottak az események. 
A délelőtt folyamán az alsó tagozatosok öltöt-
tek jelmezt, és abban vonultak fel a lelkes kö-
zönség előtt, délután pedig a végzősök szala-
gavatójára került sor. A nyolcadikosok 14 órakor 
a sok -sok gyakorlással elsajátított keringőjüket 
mutatták be a közönségnek. A nyitótáncot Pé-
ter Éva tanította be a 27 párnak. Ezt követően a 
végzősök a szüleiket kérték föl táncra. A szala-
gavató fénypontját a szalagtűzés jelentett, ösz-
szesen 63 diáknak tűzték föl a majdani búcsú-
zásra utaló jelképet. A napot disco zárta. 

A fotókat a tantestület tagjai készítették

Munkaközösség elnökének, az Alapítvány ku-
ratóriumi tagjának beszámolója. Ebből kiderült, 

az eddigi támogatásokból valósulhatott meg 
a Szivárvány Óvoda tornaszobájának a korsze-
rűsítése, a Napsugár Óvoda udvarán pedig egy 
új mászóka telepítése. Szülői segítséggel tud-
tak a Szivárvány óvodába új öltözőszekrényeket 
vásárolni, és szponzorálás segítette a különféle 
sporteszközök vásárlását, illetve a nagycsopor-
tosok autóbuszos kirándulásának létrejöttét is. 
Korábban megírtuk, hogy a Retro Játékkiállítá-
son – amit a Minden Csak Átmenet Lokálpatrió-
ta Egyesület rendezett- kihelyezett ládácskába 
43 ezer Ft gyűlt össze, ami szintén az óvodákat 
támogatta. Ebből a Szivárvány Tagóvoda gyer-
mekeinek vásároltak kreatív játékokat. A  mos-

tani bál bevételéből a Szivárvány Tagóvodá-
ban az udvarrészt szeretnék korszerűsíteni, 
valamint beépíthető játékokat és árnyékolókat 
szeretnének elhelyezni, míg a Napsugár Óvoda 
udvarán egy közel 80 méter hosszúságú közle-
kedési pályát kívánnak építeni.  

Nyíryné Gazdik Andrea intézményvezető Te-
réz anya gondolataival köszöntötte a vendége-
ket: „A  szeretetnek nincs köze a leereszkedés-
hez. A  jótékonység nem szánalomból, hanem 
szeretetből táplálkozik. A szeretet és jótékony-
ság egy, mert ha jót cselekszünk, szeretettel 
tesszük.” Az intézményvezető asszony elmond-
ta, a korábbi bálok sikere ösztönözte őket, hogy 
az eseményből hagyományt teremtsenek. Úgy 
vélekedett, hogy az összejövetel célja nem csu-

pán a célok elérére, legalább olyan fontos a kö-
zös élmény általi közösségteremtés is.

Pohárköszöntőt ezen az estén is a rendezvény 
fővédnöke, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, Aszód 
Város polgármestere mondott. Beszédében 
kiemelte, az események – utalva a PSG báljára 
is – azt erősítik meg benne, hogy a szülők és az 
intézmények összefogásában hatalmas lehető-
ségek vannak. 

A  táncra a Muharay Elemér Népi Együttes 
hangolta a közönséget, a produkciójukba némi 
interaktivitást is becsempészve. Az igazi mulat-
ságot azonban még megelőzte egy kis játék és 
a fi nom vacsora. 

Képek és szöveg: 
Rácz Zoltán 
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Ismét lesz karitatív hét az EGA-ban

BETLEHEMBE MEHET 
AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ÖSSZEG 
Március 2-a és 6-a között immáron 15. alkalommal rendezik meg az Aszódi Evan-
gélikus Petőfi  Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban a karitatív hetet. Az 
iskola diákönkormányzatának  szervezésében lebonyolítandó program célja, hogy 
a kiszemelt hét öt napján különböző módon összegyűjtött összeget jótékony célra 
ajánlják fel.  

A Diákönkormányzat Szó Ildikó tanárnő ve-
zetésével tavaly vette kézbe a szervezést. A 
diákság vezetősége olyan programokat talált 
ki, amelyről azt gondolták, sikeresen meg-
mozgatják a társaikat. Népszerűnek bizonyult 
például az az  ötlet, hogy egész héten ne-
vezési díj ellenében a gimnázium aulájában 
lehessen ping-pongozni és  csocsózni. Erre 
idén is lesz alkalom, mint ahogy arra is, hogy 
a szóban forgó hét öt napján a tanulók üze-
meltessék  a büfét.  A szülői felajánlásokból 

beérkező áruk értékesítéséből befolyó összeg 
természetesen a jótékony  célokat szolgáló 
büdzsébe kerül,  csakúgy, mint a Nőnapra 
szánt virágok – amiket szintén meg lehet ren-
delni az iskolában – árusításának haszna is. 
Nem marad el az ilyenkor szokásos papír-és 
kupakgyűjtés sem.   

Minden program azt szolgálja, hogy a diákok 
megmozduljanak egy közös célért – mondta 
lapunknak Veizer Valéria igazgató, aki szerint 
a rendezvény nevelési értéke különösen fon-

tos. A tanulóknak ugyanis meg kell dolgozniuk 
azért, hogy adni tudjanak, és ez bizony az élet-
ben sincs másképp. 

A másfél évtized karitatív heteinek jöve-
delméből támogatták többek között a Vakok 
Intézetét, egy Afganisztánban felépült iskola 
működését, amely szintén Petőfi  nevét viseli, 
de az is előfordult, hogy egy-egy diáktárs ne-
héz helyzetbe került családjának segítettek. 
Tavaly egy segélyszervezet és egy állatmen-
helyet választottak támogatandóként. Idén 
az összeg Szentföldre, Betlehembe kerül-
het, mivel az aszódi evangélikus gimnázium 
csatlakozott a Hungary Helps programhoz, 
amelynek fő célja a válságövezetben élő ke-
resztények megsegítése. A szentföldi és a jor-
dániai evangélikus egyház által működtetett 
egyik iskola nehéz körülmények között élő 
diákjait segítheti ebben az évben az aszódi 
fi atalok adománya. 

R. Z.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2020
2020. január 19–26. között ismét megrendezésre került az ökumenikus ima-
hét a Krisztus-hívők egységéért. Igei mottói:„...nem mindennapi emberséget ta-
núsítottak irántunk...” (ApCsel 28,2) és „...igen emberségesen bántak velünk...” 
( ApCsel 28,2) voltak.

A 2020. é vi ö kumenikus imahé t anyagá t a má ltai 
kereszté nyek ké szí tetté k. Má lta szigete a hajó -
kö zlekedé s egyik kö zpontja a Fö ldkö zi-tengeren. 
Ezen a 316 né gyzetkilomé ternyi – vagyis Buda-
pestnél is kisebb – szá razfö ldö n  430 ezren lak-
nak.  Az anyaszigethez tartozik a közeli, 67 négy-
zetkilométer alapterületű Gozo szigete is. A két 
sziget keresztény lakosai minden é v februá r 10-
é n együ tt ü nneplik a hajó tö rö tt Pá l apostol szi-
getre é rkezé sé t, a 2020-as imahé ten pedig a vilá g 
krisztuskö vető i a má ltai kereszté nyekkel együ tt 
olvassá k ennek a hajó tö ré snek a tö rté neté t.

A bibliai történet szerint Pá l é s ú titá rsai a hajó  sze-
mé lyzeté vel együ tt Ró má ba tartottak a tengeren, 
amikor vihar tört ki, és ennek következményeként 
hajótörést szenvedtek. Az apostol mé g ebben a 
kritikus helyzetben sem esett pánikba, mert tudta: 
Isten kezé ben van. Meg volt győ ző dve ró la, hogy 
Istennek mindennel, ami tö rté nik, tá vlati tervei 
vannak. Nem is titkolta ezt az apostol a sorstá rai 
elő tt, akik vé gü l osztoznak Pá llal a kenyé ren is, 
a remé nykedé sben is. Az apostolt és utastársait 
Málta partjaira vetette ki a víz, és az itt élő pogány 
lakosok befogadták a hajótörötteket, akik át tudtak 
adni nekik a hitből, reménységből és  Jézus Krisztus 
szeretetéből. A má ltai kereszté ny testvé rek ezt az 
isteni gondviselé st hangsú lyozzá k, amikor é vente 
felidé zik Szent Pá l hajó tö ré sé nek tö rté neté t.

A kölcsönösség újra megélésének mai lehe-

tősége pedig a kereszté nyek ö kumené je.Az or-
szágos nyitó istentiszteletet 2020. január 19-én 
vasárnap tartották  Budapesten, a Kálvin téri re-
formátus templomban,  ahol Erdő Péter bíboros 
és Kondor Péter evangélikus püspök hirdetett 
igét. A gyülekezeti találkozások sora városunk-
ban 21-én  hétfőn a szokásoknak megfelelően  a 

katolikus templomban kezdődött Lőrincz Csaba 
evangélikus lelkész igehirdetésével. Kedden a 
baptista imaházban dr. Gyurkovics István plébá-
niai kormányzó szolgált. Szerdán az evangélikus 
gyülekezeti teremben Rápolty Dávid református 
lelkipásztor igehirdetését hallgatták a hívek, míg 
csütörtökön a református gyülekezeti teremben 
Papp Jonatán  baptista lelkész prédikált. Pénte-
ken Szakács Tamás evangélikus lelkész tartotta a 
közös alkalmat az evangélikus gyülekezeti terem-
ben. Az imahét zárására vasárnap az evangélikus 
templomban tartott istentiszteleten került sor. 

R. Z.

ISKOLAI AGRESSZIÓ I.

A PEDAGÓGUS ELLEN IRÁNYULÓ 
ERŐSZAKOS VISELKEDÉS

Nem titok, sajnos a híradásokban is egyre 
többet hallunk arról, hogy az erőszakos ma-
gatartások száma növekszik az iskolákban, 
különösen az általános iskolák felső tagoza-
taiban és a középiskolákban. A tanárok az 
előző éveknél agresszívabb tanulói viselke-
désről számolnak be, ami a többi diákra és 
magára a tanárra is irányulhat, mind verbá-
lisan, mind non-verbálisan, azaz tettleges-
ségig fajulva. A pedagógusok tehetetlennek 
érzik magukat, féltik a saját és a többi diák 
testi épségét.

A pedagógusok a büntetőjogi védelem 
szempontjából közfeladatot ellátó személy-

nek minősülnek. Az ellenük elkövetett fi zikai, 
vagy bármilyen más erőszak büntetési tétele 
megegyezik a hivatalos személy (pl.:rendőr) 
elleni bűncselekmények büntetési tételével.

Az iskolai agresszió problémakörét szoros 
összefogással lehet csak kezelni, melybe bele 
kell vonni a szülőt, a pedagógust, a gyerme-
ket és szükség esetén szakembert is.

Ingyenesen hívható segélyhívó számok:

104, 105, 107, 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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PÁLYA KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK 
A RÁKOS-HATVAN VASÚTVONAL 
FELÚJÍTÁSA KAPCSÁN 2020-BAN
III. 20-ig érvényben lévő korlátozások
Az épülő Akadémiaújtelep megállóhelynél 
mindkét vágányon 40 km/h-s korlátozás egy 
200 méteres szakaszon, várhatóan decemberig.

Pécel és Isaszeg között, Isaszeg közelében 
mindkét vágányon 80 km/h-s korlátozás az 
épülő felüljáró miatt egy 500 méteres szaka-
szon, március 20-ig.

Isaszeg vasútállomáson a Budapest felőli jobb 
vágányon 40 km/h-s korlátozás a szintbeli gya-
logos átjáró miatt egy 100 méteres szakaszon, 
március 20-ig.

III. 20-tól érvényben lévő  korlátozások
Az épülő Akadémiaújtelep megállóhelynél mind-
két vágányon 40 km/h-s korlátozás egy 200 mé-

teres szakaszon, várhatóan decemberig. Pécel és 
Isaszeg között a jobb vágány kizárása a vágány 
semleges hőmérsékletének kialakítása, zajvédő-
fal építése és a végleges keresztszelvény kialakí-
tása miatt március 21. és 30. között. Eközben a bal 
vágányon, az aktuális munkaterületen legfeljebb 
500 méter hosszon 40 km/h-s korlátozás.

Pécel és Isaszeg között a bal vágány kizárása a vá-
gány semleges hőmérsékletének kialakítása, zajvé-
dőfal építése és a végleges keresztszelvény kialakí-
tása miatt március 31. és április 9. között. Eközben a 
jobb vágányon, az aktuális munkaterületen legfel-
jebb 500 méter hosszon 40 km/h-s korlátozás.

Aszód és Hatvan B elágazás között a bal vá-
gány kizárása pályaépítés és az új nyomvonal 
bekötése miatt április 14. és május 7. között.

Aszód és Hatvan között a jobb vágány kizá-
rása felsővezetéki munkák miatt április 14-én 
00:00 és 04:30 között. (Közben a bal vágány is 
kizárva, Ld. feljebb.)

Aszód és Hatvan B elágazás között a jobb vá-
gány kizárása felsővezetéki munkák miatt ápri-
lis 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 
és 21/22 éjszakákon 23:50 és 04:30 között. Ezen 
kívül május 7-én 23:00 és 23:55 között. (Közben 
a bal vágány is kizárva, Ld. feljebb.)

Gödöllő és Aszód között mindkét vágány kizá-
rása kiegészítő munkák és perontetők építése 
miatt április 26/27, 27/28, 28/29 és 29/30 va-
lamint május 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 éjszakákon 
22:50 és 05:00 között, ezen kívül május 7-én 
22:50 és 23:59 között. 

Aszódon április közepén, éjszakánként fogják 
építeni a perontetőt. Tehát addig marad a jelen-
legi állapot.

Az adatokat Czok Dániel 
állította össze

OLVASÓINK 
FIGYELMÉBE! 

Az elmúlt hetekben többen jelezték, hogy 
nem kapták meg az Aszódi Tükör aktuális 
számát. A jelzést megtettük a Postának. 
Ugyanakkor, hogy a lapszámok pótolhatók 
legyenek, a terjesztés során a Városi Könyv-
tárban is elhelyezünk 10 példányt.  

Rácz Zoltán felelő szerkesztő

MEGHÍVÓ
Az Aszódi Petőfi  Sándor Gimnázium 
és Szakközépiskola Baráti Egyesülete, 
éves rendes közgyűlését, 2020. március 
13-án 13 órai kezdettel tartja. 

Helye: VSZC Petőfi  Sándor Gimnáziuma, Gépészeti 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Aszód, Hatvani u. 
3. A közgyűlést elégtelen résztvevői létszám esetén 
2020. március 13. 14 órára tűzzük ki. Ez a közgyűlés 
a meghívóban közölt napirendi pontok körében a 
jelenlévők számára tekintet nélkül az eredeti napi-
rendi pontok tekintetében határozatképes.

Napirendi pontok: 1) Beszámoló a 2019. május 
18-i közgyűlés óta eltelt időszakról, 2) Gazdasá-
gi helyzetünk, 3) Igazgatói tájékoztató, 4) Terve-
ink, elképzeléseink, 5) Hozzászólások, egyebek

Közgyűlésünkre szeretettel várjuk kedves tag-
társainkat!

Vezér Anna 
ügyvezető elnök

LEGO-TEMPLOM KIÁLLÍTÁS NYÍLT 
AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

AULÁJÁBAN
Legóból készített templomokban gyönyörködhetünk az általános iskola aulá-
jában. A kiállítás az úrvacsora éve és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus tiszteletére került megrendezésre. 

Pongó Csilla hitoktató, a kiállítás megálmo-
dója és szervezője az istentisztelet és a szent-
mise helyszínének fontosságára szeretné 
felhívni az érdeklődők fi gyelmét. A kisdiákok 
által készített munkák február 28-ig láthatók.
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 IN MEMORIAM RICHLY ZSOLT
Richly Zsolt Balázs Béla-díjas érdemes és kiváló művész, grafi kus, animátor és 
fi lmrendező élete több szállal is kapcsolódik Aszódhoz. Édesapja, a soproni szüle-
tésű Richly Emil, a rajz és az ábrázoló geometria tanáraként az 1937-38-as tanévben 
került az Evangélikus Egyház Aszódi Gimnáziumba. A Képzőművészeti Főiskolát 
végzett tanár gyakorló idejét a Fasori Gimnáziumban töltötte, majd az aszódi meg-
választását megelőzően egy év katonai szolgálat következett. A fi atal művész a ma-
gyar akvarell-festészet történetének egyik legfényesebb ígéreteként, nagy méretű 
akvarell-képek alkotásával is felhívta magára a fi gyelmet.

A fi atal tanár 1939-ben feleségül a szintén 
soproni Bedy Máriát választotta. Házasság-
kötésüktől Aszódon, a Hunyadi és az Arany 
János utca páros oldali sarkán lévő házban 
éltek. Életüket Zsolt fi úk 1941. március 23-i 
születése tette még boldogabbá. Zsolt két-
éves korában, édesapját hat tanévnyi aszódi 
munkálkodását követően, 1943. június 15-én 
behívták katonának. A frontra vezényelték, 
ahol részt vett az erdélyi harci eseményekben, 
majd az 1944-es év végi Székesfehérvár kör-
nyéki harcokban.

Diószegi Balázs (1914-1999) az „utolsó magyar 
parasztfestő”, Munkácsy- illetve Székely Berta-
lan-díjas művész, Kiskunhalas díszpolgára, „A 
doktornő csizmája” című írásában emlékezett 
meg a hősi halált halt barátjáról. A cikk 1993-
ban a Halasi Tükör újságban jelent meg, amely-
nek részlete a következő:

„Hallgatom az orvosomat. Tekintetem a csiz-
májára esik. Nézegetem. Hirtelen feltör bennem 
egy történet. Richly Emil kollégám története. Ren-
geteget mesélt menyasszonya fekete csizmájá-
ról. Bennem maradtak ezek az impressziók. Emil 
egész élete elvonul előttem. Nagyon tragikus volt. 
Jó barátok voltunk. Közeledett a háború. Egyszer 
azt mondta: 

– Tudod, ha kitör a háború, biztosan elesem.
– Miért? – kérdeztem.

– Nem hagyom cserben a katonáimat.
Emil kiváló ember volt. Jószívű, becsületes, segítő-

kész. Tragikus jövendölése mélyen belém vésődött. 
Kitört a háború. Emil, mint szakaszparancsnok 
részt vett a székesfehérvári ellentámadásban. Bo-
kalövést kapott. Kórházba került. Jöttek az oroszok. 
Minden sebesült katonát agyonlőttek, őt is. …”

Richly Emil tartalékos főhadnagyot négy 
beosztott katonájával együtt jeltelen sírba 
temették. A Fehérvári Hírek, 1947. november 
15-én megjelent számában közölte holttá 
nyilvánításának hírét. Özvegye felkutatta és a 
soproni evangélikus temetőben méltóképpen 
eltemettette.

Miután az aszódi házukat a front idején talá-
lat érte, s a festmények java is megsemmisült, 
az édesapját elvesztő gyermekkel édesany-
ja hazaköltözött Sopronba, ahol tanítónő-
ként dolgozott tovább. Zsolt sokat időzött 
nagyapja cukrászüzletében, akinek testvére 
az 1919-es kommün elől Bécsbe menekült, s 
magányos festőművészként akkortájt Párizsi 
kisgalériákban mutatkozott be. Később jó ba-
rátságba kerültek.

Richly Emil özvegye, tíz év gyászt követően, 
1954-ben feleségül ment az orsovai születésű 
Gáspárdy Sándor festőművészhez. A Gáspár-
dy-család a román megszállás elől, 1918-ban me-
nekült a Balaton mellé. A jogi diplomát is szerzett 
kiváló művész élete szintén regénybe illő. Richly 
Zsolt nevelőapját, a hozzá hasonlóan grafi kussá 
vált testvérének édesapját, 1986. március 2-án 
kapuvári tárlatának megnyitóján érte a halál.

Zsolt a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 
érettségizett. Gimnáziumi évei alatt folya-
matosan rajzolt, az alapokra Ágoston Ernő 
és Soproni Horváth József tanította meg a 
szabad rajziskolában, azaz a rajzszakkörben. 
Rajzait elküldte Burbankba, s hihetetlen, de 
a Disney-fi lmstúdió válaszolt neki, melléklet-
ként pedig küldött egy albumot a rajzfi lm-
készítésről. „Döntöttem – írta a Napút 2010. 
évfolyama 10. számában megjelent visszaem-
lékezésében –, rajzfi lmes leszek.”

Az aszódi római katolikus templom a Miskolczi-köz felől
A soproni Belváros (Forrás: AVKK PM, Richly család archívuma)

Richly Zsolt és édesapja, Richly Emil (www.evangelikus.hu, Richly család archívuma)
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Csernák Tibor és Szabó Szabolcs, a család 
barátai, segítették pályája kezdetén. Először 
a kirakatrendező-dekoratőr szakmát sajá-
tította el. Itt ismerkedett meg leendő fele-
ségével, akitől két gyermekük született. Az 
Iparművészeti Főiskolát 1961-ben kezdte el, 
s 1966-ban elkészült diplomamunkájáról, az 
„Indiában” című József Attila versadaptációról 
már több újság cikkezett. Tanulmányait köve-
tően a Pannónia Filmstúdióban helyezkedett 
el, Macskássy Gyula sorozatfi lmjéhez került 
hátteresnek, de saját fi lmeken is dolgozott. 
Nyugdíjba vonulásáig negyedévszázadon 
keresztül alkotott. Gyermekek generációinak 
szereztek örömet fi lmjei, mint a „Kockásfülű 
nyúl” vagy a „Kíváncsi Fáncsi” kalandjai, de 
marandandó emlék mindannyiunk számára 
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” és a „Ludas 
Matyi” is. Életműve amilyen színes, egyben 

olyan gazdag is. Főiskolásként a Kisdobos új-
ságnak rajzolt címlapokat, majd utolsó nagy 
műveként a zsámbéki Lackfi  János költő és 
dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egy-
házkerület püspökének felkérésére „Luther 
Márton” életét bemutató, tizenhárom részes 
rajzfi lmét készítette el.

Követte szülei pedagógusi pályáját is. A Ma-
gyar Iparművészeti Főiskola animációs oktatá-
sába 1987-ben kapcsolódott be. Oktatói, alko-
tói tevékenysége elismeréséül, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem rektora, Richly Zsoltnak 
2008. novemberében Címzetes Egyetemi Tanár 
címet adományozott.

Richly Emilnek 2003-ben, Richly Zsoltnak 
2004-ben az aszódi Petőfi  Múzeum kiállítást 
rendezett. A Morpheusz Galériája elneve-
zésű kiállítást, az aszódi Podmaniczky-kas-
tély János-szárnyában 2012-ben rendeztem. 
A  tárlaton a Podmaniczky-család, az aszódi 
és az Aszódhoz kötődő 53 művész között Ri-
chly Zsolt munkáit is láthattuk. Aszód Város 
Önkormányzata 2012-ben parkot nevezett el 
Richly Emilről. A Luther Mártonról készített 
fi lmjét Richly Zsolt az Aszódi Petőfi  Evan-
gélikus Gimnázium diákjaival és tanáraival 
együtt nézte meg. Sokszor járt keresztanyja, 
Burró Irma aszódi sírjánál, de Aszódon akkor 
láttuk utoljára. Néhány hónappal 79. szüle-
tésnapja előtt, 2020. január 24-én, örökre el-
hagyott minket.

A Richly család életművét, meggyőződéssel 
állíthatjuk példakéként hazánk következő ge-
nerációi elé.

Asztalos Tamás

Richly Zsolt és Kutas László a 2012-es 
Morpheusz Galéria megnyitóján

Richly Zsolt munkái az aszódi 
Podmaniczky-kastélyban (Fotó: at)

A hadisirok.hu kartonlapja Richly Emilről (www.hadisirok.hu)
Richly Emil sírja Sopronban (Fotó: at)

Egy kép a Luther fi lmből (www.evangelikus.hu) 
A Kisdobos egyik 1962-es címlapja 

(www.arcanum.hu)
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Beszélgetés Bodó Beátával, az AVKK igazgatójával

„EGY KISEBB HELYEN 
SOKRÉTŰBB A MUNKA” 
2019. júniusától Bodó Beáta irányítja az Aszód Város Kulturális Központot. Gyön-
gyösön él, onnan jár be naponta. A munkájában a változatosságot szereti, azt, hogy 
több területen is képben kell legyen. Arról beszélgettünk, milyen kulturális lehető-
ségeket lát a városban, és munkatársaival milyen újdonságokat, programokat ter-
veznek az elkövetkezendő időszakra. 

– Elsőként arra kérlek, néhány szóban mu-
tatkozz be az olvasóknak! 
– Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola 
könyvtáros-informatika szakán végeztem 
2002-ben. A gyöngyösi főiskola könyvtárában 
kezdtem pályámat, ahonnan 13 esztendő után 
váltottam, Hatvanban a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-Medencei Magyar Vadászati Múzeum 
könyvtárába hívtak könyvtárosnak. Ezután 
Budapesten a Budapesti Gazdasági Egyetem 
könyvtárában dolgoztam. A többféle  típusú 
könyvtárban végzett munka  nagyon sok ta-
pasztalatot adott, így nem okoz gondot, ha 
pályázatot kell írnom, vagy éppen rendezvényt 
kell szerveznem. Az évek során az is kiderült, 
hogy hozzám az irányítás, a szervezés áll a leg-
közelebb, és ezeket a feladatokat szívesen vég-
zem. Az aszódi pályázatot olvasva úgy éreztem, 
itt pont ezekre van szükség. Egyébként mielőtt 
döntöttem volna, természetesen jártam itt, és 
ismerkedtem a körülményekkel. 

– Bizonyos tekintetben Aszódon ezen a té-
ren nincs túl sok lehetőség…
– Csak látszólag igaz ez a megállapítás, mivel  egy 
kisebb helyen sokrétűbb a munka. Itt egy ember-
nek többféle feladatot is el kell látnia. Mivel nekem 
fontos, hogy a feladatköröm ne legyen monoton, 
szurkoltam, hogy én nyerjem el az állást. 

– Korábban az intézmény létszámproblá-
mával is küzdött. Hogyan álltok most  ezen 
a téren?
– Szerencsére mára összeállt egy nagyon lel-
kes, kreatív csapat, ráadásul majdnem teljesen 
sikerült a feltöltés, egy státusz nincs betöltve. 
Örömteli, hogy egy múzeumpedagógus is dol-
gozik velünk, így ennek köszönhetően is bővült 
a szolgáltatási körünk. 

– Hogyan lehet azt a helyzetet kezelni, hogy 
az épületben, amelyen a Művelődés Háza fel-
irat olvasható, magának a közművelődésnek 
alig van színtere, gyakorlatilag a kisteremre 
korlátozódik? 
– A kulcsszó szerintem az együttműködés. Jó 
a kapcsolatunk a zeneiskolával, eddig össze 
tudtuk hangolni a programjainkat,  a kamara-
termen gyakorlatilag osztoznunk kell. Bízom 

benne, hogy a továbbiakban bővülhetnek a 
lehetőségeink, hogy még színesebb progra-
mokat kínálhassunk, és minden korosztály 
megtalálhassa nálunk a kedvére valót. 

– Milyen új programokat terveztek az elkö-
vetkezendő időszakra?
– Szeretnénk bebizonyítani, hogy a térbeli kö-
töttség ellenére is lehet ötleteket megvalósítani. 
Úgy tapasztaltuk, hogy az igényesebb előadá-
sokra szívesen bejönnnek az aszódiak. Különö-
sen jól sikerült Tóth Tamás meteorológus előadá-
sa, amely a végére interaktívvá alakult. Ez azért is 
örömmel töltött el, mert a továbbiakban szeret-
nénk a hagyományos kulturális események mel-
lett a tudatos gondolkodás, és a természetvéde-
lem tárgykörében egyfajta közvetítő közegként 
az emberek szemléletváltoztatásában szerepet 
vállalni. Legközelebbi programjaink a Nyugdíjas 
Akadémia, illetve az Elég jó anya klub lesz. 

– Mekkora költségvetésből gazdálkodik 
idén az intézmény? 
– Ugyanakkorából, mint tavaly. A normatív tá-
mogatás összege idén sem  változott. A bevételt 
növelhetik a helyiségek bérleti díjai, és a pályá-
zatokon elnyert összegek. A tavasz folyamán 
számos NKA-s pályázati lehetőség nyílik meg, 

szeretnénk rajtuk eredményesen szerepelni. 
Erre terveztünk összeget a költségvetésünkben. 
Jómagam egyébként azt tapasztalom, hogy a 
polgármester és a városvezetés nyitott, és tá-
mogatja az ötleteink megvalósítását. 

– Mennyire változott meg az  elmúlt idő-
szakban a könyvtár szerepe? 
– Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy továbbra 
is sokan veszik igénybe az alapszolgáltatáso-

kat, a könyvkölcsönzést, helyben használatot. 
Az 576 regisztrált könyvtárhasználóból 473-an 
aktívak. Tavaly 2412 alkalommal kölcsönzött a  
425 olvasó. Sokan más egyéb dokumentumokat 
kölcsönöztek vagy olvastak el könyvtárunkban. 
Ugyanakkor a könyvtártagok ma már sokkal 
széleskörűbb szolgáltatást igényelnek, mint ko-
rábban. Igyekszünk a fi atal korosztály, a 12 éven 
felüliek tagjait is bevonzani, mert ők egy idő után 
valahogy „eltűnnek”. Nekik Kamasztanya néven 
kialakítottunk egy tinisarkot, amit egyre többen 
fedeznek fel. Örömteli az is, hogy a tavaly ilyen-
kori adatokhoz képest már most többen iratkoz-
tak be könyvtárunkba. Az elképzeléseink között 
szerepel egy zöldsarok kialakítása is, ahol a ter-
mészetvédelemmmel, valamint a környezettu-
datos gondolkodással kapcsolatos folyóiratokat, 
könyveket helyezünk el, illetve a honlapunkon 
e témában egy blogot is elindítunk.  A fentebb 
már említett Nyugdíjas Akadémia kapcsán je-
lenleg az igényfelmérés zajlik, hogy megtudjuk, 
az idősebb korosztály tagjai milyen témákban 
hallgatnának szívesen előadásokat. Korábban 
tartottunk internetes haladó tanfolyamot Szu-
pernagyi címmel, ezt szeretnénk megismételni,  
mivel azt tapasztaljuk, egyre több idős ember 
használja a világhálót. Sajnos csak két számító-
gépünk van, amit az olvasók használhatnak, így 
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Történelem

mindenképpen szükséges a géppark bővítése. 
A helyszűke miatt laptopokban gondolkodunk. 
Úgy látjuk,  hogy igény mutatkozik egy okosesz-
köz-használattal kapcsolatos tanfolyamra is. 

– Már csak a múzeum maradt ki a körképből. 
Itt milyen programok várhatók? 
– Február 7-ig volt látható Serényi Hedvig  
origami kiállítása, ami vándorkiállítás keretében 
érkezett a múzeumba. Terveink szerint negyed-
évente az aktualitás tükrében időszaki tárlatokat 
is rendezünk a múzeum anyagából,  ami egyéb-
ként igen gazdagnak mondható. Az elmúlt 3 
időszaki kiállításunk is nagyon jó fogadtatásban 
részesült. Rövidesen megújul az intézményünk 
honlapja, már a tesztüzeme zajlik. A webolda-
lunkon virtuális kiállításokat tervezünk megje-
lentetni. Abban bízunk, hogy az itt látottak ked-
vet csinálnak a valóságos látogatásra és jobban 
megismerik a gyűjteményünket. A legközelebbi 
kamarakiállításunk egyébként március 13-án 
nyílik meg az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére a „Szabad március – Petőfi  és 
1848 a művészet tükrében” kamarakiállítás. 

A tárlat megnyitójára mindenkit szeretettel 
várunk! 

Kép és szöveg: R. Z.

RITKASÁGSZÁMBA MENŐ 
KIADVÁNYRA BUKKANTAK A PSG-BEN

Szenzációs lelet került elő a Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnáziuma, Gépé-
szeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma egyik szekrényéből. A szakgimnáziumi rész 
folyosóján álló bútordarab tartalmát szortírozva Juhász Edit, az iskola  könyvtáro-
sa egy nagyon régi könyvre, egy 1714-es kiadású latin nyelvű kiadványra bukkant. 

A művet Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármes-
ter azonosította, a megállapításait pedig köz-
zétette az Aszód anno facebook oldalon, Esze-
rint egy Berlinben kiadott retorikakönyvről van 
szó, aminek értékét nem egyszerűen a régisége 
adja, hanem az, hogy kié, illetve kiké volt.

A borító belső oldalán található tulajdonosi 
bejegyzés szerint a könyv „Samuel Hajnotzy” 
és „Jos. Hajnotzy” birtokában volt. Hajnóczy 
Sámuel 1755-1768 között volt aszódi evangéli-
kus lelkész, fi a, Hajnóczy József pedig a Marti-
novics-féle összeesküvés résztvevője, korának 
jelentős haladó politikai és közjogi gondolko-
dója. Hajnóczy József 5 éves korában került ap-
jával együtt Aszódra, majd 1759-ben a modori 
gimnáziumba. Tulajdonosi bejegyzése tehát 
nagy valószínűséggel 1755-1759 között került 
a retorikakönyvbe, melyből apja tanította.

Képzeljék csak el, ez akkor volt, amikor a kas-
télynak még csak a középső része létezett és 
Aszód még nem nyerte el mezővárosi rangját! 
Ez a könyv pedig azóta itt van Aszódon, túlél-
ve a lelkészi, majd az iskolai könyvtár polcain a 
történelem viharait, gyakorlatilag Aszód egész 
írott történelmét. Egészen hihetetlen, tekintve, 
hogy a várostörténetnek ebből a korai idősza-
kából, alig-alig rendelkezünk tárgyi emlékkel!”

Juhász Edit lapunknak úgy nyilatkozott, abban 
bízik, felbukkan még néhány ritkaság a szekré-
nyek mélyéről. Legutóbb például egy 1880-as 
gimnáziumi tantervjavaslatra leltek, amelyet 
szerzői a sárospataki gimnáziumnak ajánlottak. 

Információink szerint a latin nyelvű kiad-
ványt a PSG a Petőfi  múzeumnak ajándékoz-
za,így idővel mindenki láthatja majd közös 
múltunk eme tárgyi emlékét. 
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Helyi élet

ALAPÍTVÁNY AZ ASZÓDI ÓVODÁSOKÉRT
Az Alapítvány az Aszódi Óvodásokért 2017-ben, szülői kezdeményezésre és köz-
reműködéssel alakult meg az intézménybe járó gyermekek nevelési feltételeinek 
javítása céljából. 

Az Alapítvány célja
• A gyermekek testi, szellemi, erkölcsi mentá-

lis fejlesztésének biztosítása
• Gyermekek részére kirándulások, sport-, 

kulturális és jótékonysági rendezvények 
szervezése, azok támogatása

• A nevelőmunka tárgyi feltételeinek javí-
tásával az aszódi óvodáskorú gyermekek 
nevelésének segítése

• Szakmai programok, továbbképzések, 

konferenciák szervezése
• Az aszódi óvodák általános feltételrendsze-

rének javítása, berendezési tárgyak, játékok, 
eszközök beszerzése

Elérhetősége:
• Tel: +36 28 400 422
• E-mail: ovodaalapitvanyaszod@gmail.com
• Székhely: 2170 Aszód, Szent Imre u 1.

Eddig megvalósult célok 
• Szivárvány Óvoda: tornaszoba eszközfej-

lesztés, gyermeköltözők felújítása
• Napsugár Óvoda: új játékeszköz telepítése 

az udvarra
• Az iskolába menő nagycsoportos gyerme-

kek kirándulásának támogatása 
• SZ&R GYM FITNESS KFT. Kassa Szabolcs 

támogatásából 48 000.- Ft. értékben 
sporteszközök vásárlása (rollerek, labdák) a 
Napsugár Óvoda gyermekeinek.

• RETRÓ játékkiállításon összegyűlt ado-
mányból 43 000.- Ft értékben kreatív 
eszközök vásárlása a Szivárvány Tagóvoda 
gyermekei számára.

Jövőbeni tervek
• Szivárvány Tagóvoda: Az óvoda udvarré-

szeinek korszerűsítése, beépíthető játékok 
és árnyékolók elhelyezése. Láncos híd 
függeszkedővel.

• Napsugár Óvoda: Közel 80 méter hosszú 
közlekedési pálya kialakítása az udvaron.

A 2020. évtől a SZJA 1%-ának a törvényi előírá-
sok szerinti fogadására van lehetőség.

Petréné Magyar Mária
Alapítvány az Aszódi Óvodásokért elnök

Nyíryné Gazdik Andrea
intézményvezető

Kedves Aszódiak!
Hálás szívvel köszönjük eddigi támogatásukat!

Kérjük Önöket, ebben az évben is segítsék Óvodánkat az SZJA 1%-ának felajánlásával.
Alapítvány az Aszódi Óvodásokért

Adószám: 18944132-1-13
Bankszámlaszám: 11742166-21445145

HELYISMERETI BEJÁRÁST 
TARTOTTAK A TŰZOLTÓK 

A PSG-BEN 
Négy tűzoltóautó is állt a minap a Váci Szakképzési Centrum 
Petőfi  Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
udvarán. Szerencsére nem történt sem, tűz, sem káreset, és az 
iskola funkciója sem változott meg. 

A Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és az Aszódi Katasztró-
favédelmi Őrs munkatársai tartottak helyismereti bejárást, egyben 
hatósági ellenőrzést. 

Tamás Sándor tűzoltó őrnagy lapunknak elmondta, rendszeresen tarta-
nak ilyen bejárásokat, illetve szituációs begyakorló kiképzéseket a működé-
si területükön található jelentősebb intézményekben. A gyakorlatokra azért 
van szükség, hogy az állomány tagjai megismerjék ezen épületek legfonto-
sabb paramétereit, hogy egy kialakult  vészhelyzetben a tűzoltók pontosan 
tudják, hol van az épületben működő tűzcsap, hol lehet szakaszolni, illet-
ve lezárni a közműveket stb. A lánglovagok ennek megfelelően pincétől a 
padlásig bejárták a gimnáziumot, a szakképzési részt és a kollégiumot. A 
hatósági ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben rögzítették.  

Rácz Zoltán

ASZÓDI POLGÁROK 
SIKEREI 

Az M5-ös televíziós csatorna Kult 30’ – Az értékes fé-
lóra című műsorban szerepelt Puskás Máté, a Zenea-
kadémia Különleges Zenei Osztályának tanulója, aki 
társával, Eszenyi Zsomborral közösen reklámozta a 
Zeneakadémia február 9-én tartott Tehetség Napja 
programját. 

Az eseményről Máté úgy nyilatkozott, örülnek annak, hogy meg-
mutathatják az érdeklődőknek, hogy  mit tanulnak és hogyan zaj-
lanak az órák, az érdeklődők pedig láthatják az oktatás menetét, és 
eldönthetik,  tudják-e vállalni a Zeneakadémia által meghatározott 
követelményeket. 

Januárban Miskolcon, a DVTK sportcentrumában rendezték 
meg a   Quintessence – XI. Jubileumi Pálinka- és Párlatversenyt. 
A megmérettetésre 1606-an küldtek be mintákat, nemcsak Ma-
gyarországról, hanem Szlovákiából, Horvátországból, Románi-
ából és Izraelből is. Az aszódi Stvorecz Viktor évek óta benevez 
erre a versenyre, és így tett idén is. A zsűri hét éremmel díjazta  
tüzes italait. Az Irsai Olivér szőlőből, illetve  törkölyből készített 
pálinkája aranyérmes lett.  Gratulálunk az eredményhez!



ASZÓDI TÜKÖR 17

2020. február

Információ

HÁZIORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGEI 

Felnőtt háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella 

(30) 452 9674
dr. Jólesz József

(20) 593 8628
Gyermekorvos:

dr. Fischl Anna
(28) 500 025 (30) 6352 608

Iklad-Domony gyermekorvosa: 
dr. Vass Anna

(28) 500 035 (20) 588 6013

Szabadság alatt helyettesről 
minden orvos maga gondoskodik.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET 

Sajnos lapzártánkig nem 

érkezett ügyeleti be-

osztás. Amint megjön, 

lapunk facebook-oldalán 

 közzétesszük.

A Turul Állatorvosi Rendelő és 
Patika  minden szombaton 

9 és 13, illetve
vasárnap 15 és 19 óra között 

ügyeletet tart.
Turul Állatorvosi Rendelő 

és Patika 
Aszód, Kossuth Lajos utca 65.

Telefon: 06 30 828 1679

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szombatonként: 

8.00–12.00
Vasárnaponként: 

9.30–11.30

Szent István Patika:
Február 29 – március 1. 

Március 14–15. 
Március 28–29.

Városi Gyógyszertár:
Március 7–8.

Március 21–22.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr: 

112 

Polgárőrség:

06 70 339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu

Városrendész:

Szabó Imre
06 30 816-0437

Orvosi ügyelet:

Aszód Baross u. 4.
06 70 370 3104

Az akció id tartama: 2020. február 1. – március 31.

HOYA PRÉMIUM FELÜLETKEZELÉS 
MOST AJÁNDÉKBA!*
VÉDJE LENCSÉIT A KARCOKTÓL, 
SZENNYEZ DÉST L ÉS A SÉRÜLÉSEKT L!

KÉKFÉNY ELLENI VÉDELEM 
CSAK +1.990 FT

*Az akció során a Hi–Vision LongLife réteget a Super Hi–Vision felületkezelés árán adjuk, a BlueControl réteg 
+1990 Ft–ért érhet  el.

HVLL_AR_display_2020_B.indd   1 2020. 01. 27.   9:08:49VÁLTOZOTT AZ ASZÓDI POSTA NYITVA TARTÁSA

Február 1-től megváltozott az aszódi 
Postahivatal nyitva tartási rendje. Ezen-
túl az alábbi időpontokban intézhetjük 
itt az ügyeinket:

hétfő:  8-17
kedd: 8-17
szerda:  8-19 
csütörtök:  8-17
péntek:  8-16

HIRDESSEN

AZ ASZÓDI TŰKÖRBEN!

Hirdetésfelvétel: Móni Fotó

(Aszód, Kossuth Lajos u. 38.) vagy
aszoditukor2013@gmail.com

Cím:

Aszód, Kossuth 
Lajos u. 34.

Nyitva tartás:

hétfő, szerda, 
péntek: 

8.00–17.00
kedd, csütörtök: 

8.00–17.30
szombat: 

8.00-12.00
Bejelentkezés: 

(+36) 28 402 121
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Portré

Beszélgetés a nemrég miniszteri dicséretben részesített Vezér Anna tanárnővel

„KÖSZÖNÖM A 4 + 40 ÉVET!”
Rövid hírben jelent meg a Váci Szakképzési Centrum Petőfi  Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma és Kollégiuma honlapján, hogy október 23-a alkalmából miniszteri dicsé-
retben részesült az intézmény pedagógusa, Vezér Anna. A sokak által ismert és 
szeretett tanárnő időközben nyugdíjba ment, de egyelőre nem tud elszakadni első 
és egyetlen munkahelyétől, óraadóként továbbra is tanít és egyéb közösségi felada-
tokat vállal. Életének erről az első szakaszáról beszélgettünk. 

Minden ideköt Téged. Itt tanultál négy évig, 
aztán meg negyven évet itt dolgoztál. Em-
lékszel még arra, amikor először lépted át az 
iskola küszöbét? 
– Hogyne. Édesanyám kísért el a beiratkozáskor. 
A főbejárat lépcsőjén feljőve azonnal megláttam 
Petőfi  szobrát, illetve a falon felfüggesztve a költő 
portréját, alatta egy idézettel a Szabadság, szere-
lem című verséből. Nem tudom miért, de azonnal 
azt éreztem, hogy én jó helyre kerültem, amit 
meg kell becsülni. Csodálatos négy esztendő kö-
vetkezett, rengeteget kaptam az iskolától. Meg-
felelő értékrendet, igényességet képviseltek a ta-
náraim, amiből mind a mai napig meríteni tudok. 

– Ők irányítottak a tanári pályára? 
– Mondjuk úgy, hogy erős részük volt benne. 
Az osztályfőnököm Gergely Péterné Katalin taní-
totta a biológiát, építve arra a tudásra, amit a gal-
gamácsai általános iskolából hoztam magam-
mal. Neki sikerült tovább szerettetni velem ezt 
a tantárgyat. Földrajzból Sallai Józsefné Éva néni 
tanított, aki nagyon nagy tudással bírt. Ő indított 
a Magyar Rádió által Hazánk szép tájai Petőfi  ko-
rában és ma címmel kiírt országos földrajz vetél-
kedőn is. Bejutottam az országos döntőbe, ahol 
harmadik helyezést értem el. Korábban is szeret-
tem a földrajzot, ám ez az eredmény még inkább 
arra sarkallt, hogy ebben az irányban tanuljak 
tovább. A választásomban nyilván az is szerepet 
játszott, hogy édesapám erdőmérnökként dol-
gozott, így a természet szeretete és a közelsége 
evidens volt a családban. A pedagóguspálya felé 

az is vitt, hogy az osztálytársaim mindig hozzám 
fordultak, hogy ha elakadtak a tananyagban. 
– Te olyan jól tudsz magyarázni – mondták, én 
pedig szívesen segítettem mindenkinek. A  pe-
dagóguspálya mellett két hivatással kacérkod-
tam még. Az egyik az erdőmérnökség volt, ami 
nagyon tetszett, de arról a szüleim lebeszéltek, 
mondván, az férfi nak való foglalkozás. A  másik 
az orvosi pálya volt. Végül mégsem mertem ezt 
választani. Nem a vértől irtóztam, sokkal inkább 
attól féltem, hogy túlságosan a szívemre fogom 
venni a pácienseim betegségét. Nyilván éretlen 
voltam még ekkor, de én így éreztem. Így maradt 
a pedagóguspálya és a biológia-földrajz szak. 

– Melyik egyetemet választottad? 
– Szerettem volna Budapesten az ELTE-n ta-
nulni, ám abban az évben ott nem indult az ál-
talam választott szakpár. Egyedül Debrecenben, 
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen hirdették 
meg ezt a képzést, így nem volt sok választásom. 
Nem bántam egy percig sem, mert igazán em-
berléptékű volt, kicsi tanszék kevés tanulóval, 
így a tanáraink név szerint ismertek bennünket. 
A csoportom is nagyon összetartó volt, rengeteg 
közös programot szerveztünk, és baráti közös-
séggé váltunk. Felejthetetlen évek voltak. 

– A diploma megszerzését követően tanári 
állást kerestél. Már ekkor szóba került a volt 
alma matered? 
– Mindenképpen közel szerettem volna marad-
ni a szüleimhez, így elsősorban Pest megyében 

keresgéltem. Vácon, Szentendrén azonban nem 
volt szabad katedra. Aszódon ugyanakkor az én 
elindítóim közül Kata néni és Sallai Éva néni már a 
nyugdíjazásuk előtt álltak. Kézenfekvő volt, hogy 
idővel az ő helyükre álljak, hiszen egy-két évről 
volt szó. Így visszakerültem a volt iskolámba. 

– Furcsa helyzet az, amikor a tanítványból 
kolléga lesz….
– Bizony, eléggé zavarban voltam, amikor 
először léptem be pedagógusként a tanári 
szobába. Azt sem tudtam hirtelen, hogyan 
köszönjek. Kata nénit például képtelen voltam 
tegezni. Természetesen a volt tanáraim segí-
tettek a helyzet feloldásában. Tudni kell azt is, 
hogy akkoriban a tantestületnek legalább az 
egyharmada egykori diákja volt az iskolának, 
így valamikor ők is átélték ezt a szituációt. 

– Sosem fordult meg a fejedben, hogy más, 
nagyobb, ismertebb iskolába menj tanítani, 
vagy kutatási területet válassz? 
– Nekem a gyökereim a Galga mentéhez köt-
nek. Szeretek itt lenni, jól érzem magam, így 
sosem fordult meg a fejemben, hogy máshová 
menjek. Egy tanár pedig másként látja az elő-
relépési lehetőséget is. Nem csupán az igazga-
tóhelyettesi, igazgatói állás jelenti ezt, hanem 
az is, ha a diákjait egyre jobban tanítja. Minden 
egyes új osztály egyben újabb kihívás is. A kö-
zösséghez kell idomulni, egyben előnyükre 
formálni és nevelni őket. Nekem ez hat alka-
lommal adatott meg, ennyi osztály került ki a 
kezem alól a négy évtized alatt.

– A pedagógusok mostanában kénytelenek 
a korábbiaknál jóval több adminisztrációval 
foglalkozni. Te vállaltad a minősítést? 
– Elméletileg nekem ez már nem lett volna 
kötelező. Egy félreértés következtében bele-
sodródtam, és elkészítettem a portfóliómat. 
Úgy gondolom, ebből is tanultam. Ám az 
adminisztrációval kapcsolatban eszembe jut 
egy mondat, amit még valamikor édesapám 
egyik emlékkönyvének bevezetőjében olvas-
tam: „ Ahol megjelenik a túlszabályozottság, 
onnan menekül a tisztesség és sír a szeretet”. 
Azt gondolom, ez a gondolat napjainkban na-
gyon aktuális.  

– Azon gondolkoztam, vajon a Te hatásodra 
hány diák választotta a pedagógusi pályát és 
ezt a két szakot…
– Bevallom ezen már én is eltűnődtem, és va-
lahogy megéreztem, hogy fel fogod tenni ezt a 
kérdést. A földrajz szakot illetően 14 diákig jutot-
tam. Biológia tanárról nem tudok, de többen vá-
lasztottak biológiával kapcsolatos hivatást. Akad 
közöttük erdőmérnök, kertészmérnök, környe-
zetvédő mérnök, kozmetikus, szülésznő is. 
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– Azt szokták mondani, egy jó pedagógus 
nemcsak az óráin nevel, hanem szinte min-
den pillanatban, amikor a gyerekekkel van. 
Te pedig számos alkalmat találtál erre. 
– Amiről most kérdezel, az a kedvencem. Ma a 
szakirodalom élményalapú oktatásnak nevezi 
azt, amikor a tanár a tantárgya anyagának jelen-
tős részét a gyakorlatban mutatja meg. Földrajz 
és biológia szakosként egyértelmű volt, hogy 
részt veszek az Országjáró Diákok Köre mun-
kájában. Ebbe egyébként Klausmann Ferencné 
Rózsika vont be. Rengeteget kirándultunk a di-
ákjainkkal, akik szívesen vettek ebben részt, és 
fedezték fel a természet szépségeit. Aztán jött a 
vízitúrázás, amire megintcsak vevők voltak a gye-
rekek. Ezek igazi közösséget és embert formáló 
alkalmak voltak. A tanulók itt szembesülhettek 
azzal, hogy egymásra vannak utalva, felősséggel 
tartoznak egymás iránt. Felejthetetlen alkalmak 
voltak, amikor Frajna Miklós akkori igazgató négy 
nyáron át csereüdülést szervezésével bízott meg 
a nyárádszeredai középiskolával, és ilyenkor 10-
10 napig nyaralhattak a diákjaink erdélyi testvér-
településünkön, ahol mondanom sem kell, hogy 
rengeteg túrán vettünk részt. Ha hiszed, ha nem, 
ez kitűnően működött egy minimális bürokráci-
ával. Később Csobán Attila igazgatósága idősza-
kában a Határtalanul programnak köszönhetően 
Kárpátalján vettünk részt, ahol viszont rengeteg 
papírmunkára van szüksége, ha eredményesek 
szeretnénk lenni. De megérte, mert felejthetet-
len, értékes utazások voltak.

A természet megszerettetésén túl szerettem 
volna azt, ha a tanulók megismerkednek az ope-
ra csodálatos világával is. Velem ezt a műfajt az 
édesapám szerettette meg. Az osztályaim elő-
ször idegenkedtek tőle, ám a végén mindig ráé-

reztek az ízére. De nemcsak a gyerekekkel jártunk 
kirándulni, illetve színházba, hanem a tantestület 
tagjaival is. Szerencsém volt ezen a téren is, min-
dig összetartó tantestületben dolgozhattam. 

– Légy szíves, mondj el egy olyan élményt, 
amiről azt gondoltad ott és akkor, hogy jó 
volt megélni. 
– Ezzel kapcsolatban talán azokat a diákokkal 
folytatott beszélgetéseket említeném, amikor 
egy-egy konfl iktushelyzetet követően a törté-
nések mozgatórugóit igyekeztem kideríteni. A 
legtöbbször olyan problémák álltak a háttér-
ben, amikről csak azután beszéltek nekem, mi-
után megérezték, hogy őszinte érdeklődéssel 
és nyitottsággal fordulok feléjük. Lehet hogy 
nem tudtam megoldani az adott helyzetet, de 
talán már az is sokat segített nekik, hogy volt 
kinek elmondaniuk. Ezek felejthetetlen pilla-
natok számomra, különösen akkor, amikor az 
illetővel 5-10 év múlva találkozik az ember, és 
ő akkor köszöni ezt meg. A pedagóguspálya 
eredményességét illetően pont az a legnehe-
zebb, hogy objektíven szinte lehetetlen mérni. 

– Most hogyan telnek a napjaid? 
– Nem szakadtam el teljesen a tanítástól, szer-
dánként óraadóként vagyok jelen az iskolában. 
Továbbra is intézem a Öregdiákok Baráti Egye-
sületének ügyeit. A többi pedig nagyon prózai: 
otthoni rendrakás, elmaradt javítások pótlása, 
kertészkedés, sütés-főzés, baráti és családi kap-
csolatok ápolása és persze az utazás, ami az én 
nagy hobbim, amivel nem szeretnék felhagyni 
továbbra sem. 

Kép: Vezér Anna archívuma
Szöveg: Rácz Zoltán
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Érettségi felkészitő 

Nyelvvizsga felkészitő
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40.000 Forint / fő
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Felkészítő tanár: 
KURIS BARBARA

Elérhetőség:
(+36) 30 984 962

Aszód, 2020. április 15.

45. PETŐFI SZAVALÓVERSENY
Az Aszód Városi Kulturális Központ 45. alkalommal hirdeti meg a Petőfi  Szava-
lóversenyt 5 korcsoport számára:

I. korcsoport (1-3. évfolyam)
II. korcsoport (4-6. évfolyam)
III. korcsoport (7-8. évfolyam)
IV. korcsoport (középiskolások)
V. korcsoport (felnőttek)

A versenyre minden versmondónak két sza-
badon választott verssel kell készülnie! Nem 
kötelező Petőfi -verssel készülni!

Jelentkezési feltételek:
• Osztályonként 1 tanuló indítható.
• Jelentkezési lap kitöltése, amelyet 

könyvtárunkban vehet át.

• Jelentkezni e-mailben (info@avkk.hu), 
postai úton vagy személyesen lehet (Aszód 
Városi Kulturális Központ, 2170 Aszód, 
Kossuth Lajos u. 72.).

• Jelentkezési határidő: 2020. április 1. 

A verseny színvonalas megrendezése ér-
dekében a határidőn túli jelentkezéseket 
nem áll módunkban fi gyelembe venni!

Bővebb felvilágosítás a 06 28 400 606-os 
telefonszámon és az info@avkk.hu címen 
kérhető.

A 45. Petőfi  Szavalóverseny pontos prog-
ramját a jelentkezőknek 2020. április 5-ig 
megküldjük.
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Következő megjelenés: március 22.
Lapzárta: március 11.

Szinte teljesen kicserélődött a csapat

MEGALAKULT AZ ASZÓD FC ELNÖKSÉGE
Január végén megalakult az Aszód FC új vezetősége. A közgyűlés megszavazta a 10 tagú 
vezetőséget és az 5 tagú elnökséget. Időközben távozott Baranyai Pál, a felnőtt csapat tré-
nere és számos meghatározó játékos, a helyükre újak érkeztek, és már megvan az új edző 
is. A jelenleg a megyei másodosztályban  24 pontot szerzett Aszód a 8. helyen áll. Az új ve-
zetőség által meghatározott cél a tisztes helytállás és bajnokságban való bennmaradás. 

Sokan aggódtak az aszódi labdarúgásért és a 
108 éves klub fennmaradásáért, amikor Kovács 
Tamás tavaly novemberben lemondott a fut-
ballklub elnöki tisztéről, amelynek következté-
ben az elnökség döntésképtelenné vált. A klub 
megszűnése esetén ugyanis közel száz – főleg 
aszódi – fi atal rendszeres soprtolási lehetősége 
szűnt volna meg. Összesen ennyien játszanak  
ugyanis a különböző korosztályos csapatokban.  

A maradó két elnökségi tag, Oláh Róbert és 
Buzás István menteni próbálta a menthetőt, és 
tárgyalásokat kezdett Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármesterrel, aki erre az esztendőre is megígér-
te a tavalyi összeggel megegyező önkormányzati  
támogatást, a közgyűlés helyszíneként pedig fel-
ajánlotta a Városháza tanácstermét. A közgyűlésre 
végül ez év január derekán került sor. A tagság 10 
tagú vezetőséget és 5 tagú elnökséget válasz-
tott. Az elnök Oláh Róbert lett. Az elnökség to-
vábbi tagjai: Szabó Gábor (a csapat labdarúgója), 
Laczik Zsolt vállalkozó (az FC korábbi játékosa), 

Buzás István vállalkozó és Tóth László, a gödöllői 
Bozsik-program lebonyolítója,  aki most az aszódi 
utánpótlás szakosztályvezetője is lett egyben. Tőle 
többek között azt is várják, hogy segítséget nyújt-
son a TAO-támogatások ügyintézésében. 

A bizonytalanság miatt több, korábban meg-
határozó játékos döntött úgy, hogy – különbö-
ző okokra hivatkozva – nem fociznak tovább, 
négyen pedig más csapathoz igazoltak.  Az új-
donsült elnök számára azonban a legnagyobb 
csalódás az edző, Baranyai Pál távozása.  

Ő korábban a klubhűségre esküdött, mi pedig 
vállaltuk, hogy lesz pénz a folytatásra. Pali vé-
gül mégis a váltás mellett döntött. Úgy tudjuk, 
Verőcén kapott ajánlatot. Mindenesetre sok si-
kert kívánunk a munkájához.

Az új felnőtt keretben hét aszódi játékos ma-
radt: Sármány Viktor, Szabó Gábor, Masznyik 
Dávid, Kovács Kristóf, Kujó László, Bozsoki Gá-
bor és Lipták László. Hozzájuk 15(!) labdarúgó 
csatlakozott, többen Kartalról. Ott ugyanis – 

bár hivatalosan még nem történt meg a beje-
lentés – a tavaszi szezontól megszűnik a felnőtt 
csapat. Az ottani tréner – Szűcs Attila – pedig 
átveszi az aszódi csapat irányítását. 

Az együttes – mozdítható pénz híján – csu-
pán heti egyszer tud műfüves pályán gyako-
rolni. Az  eddig lejátszott két edzőmérkőzést – 
Újpalota FC, GEAC – elvesztették. Oláh Róbert 
ennek ellenére bizakodó. 

Nagy eredménynek tartom, hogy meg tudtuk 
tartani a klubot. Az önkormányzati támogatás  a 
működési költségeket fedezi. Bár még nem sikerült 
szponzorokat találni, ígéreteink vannak. A szemé-
lyes ambícióm pedig az, hogy visszahozzam Hege-
dűs Norbertet, a korábbi gólkirályunkat. 

Mindenesetre türelmet kérünk a szurkolóink-
tól, nekünk most az a legfontosabb, hogy telje-
síteni tudjuk a szezont. 

A körülmények – ha szerencsésen alakul minden 
– még az Aszód FC bennmaradását is eredményez-
hetik. A megyei másodosztályból két csapat esik 
ki. Amennyiben Kartal valóban visszalép, máris 
megvan az egyik kieső. A másik pedig az a Verőce 
lehet, ahová Baranyai Pál távozott. Úgy hírlik, ott 
sincs pénz a felnőttekre, és a bajnokság második 
felében az ifi csapat fog szerepelni. Ez szintén az 
aszódi csapat malmára hajthatja a vizet. Így ugyan-
is gyakorlatilag tét nélkül játszhatna, és a következő 
szezonra egy ütőképes gárda alakulhat.   

R. Z.
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