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Aszódi        tükör

XXI. DONI HŐSÖK 
EMLÉKTÚRA
A Magyar Tartalékosok Szövetségé- 
nek Hagyományőrző Tagozata 
által szervezett esemény idén  
Aszódot is érintette.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

AZ ÖSSZEHANGOLT 
MUNKA FONTOSSÁGA
Dr. Szigetvári Józseffel, az Ügyrendi 
Bizottság külső tagjával az önkor-
mányzati feladatok összetettségéről 
beszélgettünk.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

KREATÍV MEGOLDÁSOK 
A CSENGEY ISKOLÁBAN
Pályázati forrásból, a járványügyi 
intézkedésekhez alkalmazkodva 
valósulhattak meg a változatos 
programok.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

A minap bementem egy boltba. Furcsa, szokat-
lan szabadságérzetem volt, mintha egy friss le-
vegőjű erdőben sétálnék, majd hirtelen észrevet-
tem, hogy az eladó a távolból hadonászik felém 
és fennhangon figyelmeztet, hogy vegyem fel a 
maszkomat. Valószínűleg annyira a gondolata-
imba merültem, hogy egészen megfeledkeztem 
a jelenlegi helyzetről, ezért léptem be csupasz 
arccal az üzletbe. Mentegetőzve kotortam elő a 
maszkomat a táskámból, s miközben szabályosan 
eltakartam vele a számat és az orromat, a tavalyi 
február jutott az eszembe. Ilyentájt már javában 
készültünk a bálokra, és a maszk csak mint egy 
farsangi jelmez kelléke szerepelhetett a ruha-
tárunkban. Most, ha úgy tetszik, minden nap 
maszkabálban érezhetjük magunkat, az elmúlt 
csaknem egy év alatt hozzászoktunk, hogy úgy 
ismerkedünk meg idegenekkel, hogy az arcuk-
ból mindössze a szemüket látjuk, és az számít a 
legnagyobb merészségnek, ha maszk nélkül be-
szélgetünk valakivel. Kifejezőbbek lettek a tekin-
tetek, felerősödtek a kézmozdulatok, mert nem 
látszódnak az arcvonások. A velencei karnevál 
színes forgataga misztikus és egyben borzongató 
is, mert nem látható, ki rejtőzik az álarc mögött. 
Hajdanán éppen ezzel a céllal kezdték el használ-
ni őket, még jóval a karneváli ünnepségek meg-

jelenése előtt. A velencei polgárok gyakran titkos 
utakon jártak, s ha nem szerették volna, hogy ki-
létükre fény derüljön, álarc mögé bújtak. Később, 
a mulatságokon a társadalmi különbségek is lát-
hatatlanná váltak általa, mindenki egyenrangú 
polgárként lehetett részese a forgatagnak. A kar-
nevál a mai napig pontos forgatókönyv szerint 
zajlik, és talán a csúcspontja, amikor húshagyó 
kedd éjjelén, az ünnepségsorozat lezárásaként 
mindenki egyszerre veszi le a maszkját, és azt  
kiáltják: Elmegy! Elmegy! Elmegy! 

Távol a karneváloktól és a megszokott báli han-
gulattól, most mi is erre a pillanatra várunk. Ad-
dig azonban még titokzatosságba burkolózunk, 
és a találékonyságunkat hívjuk segítségül, hogy 
könnyebbé tegyük ezt a végtelennek tűnő idő-
szakot. Szerencsére játszani most is szabad, ezért 
egy rejtélyes feladat megoldására hívunk min-
denkit, akinek kedve van egy kicsit kiszakadni a 
napi rutinból. Aki tudja, hogy Aszód mely részén 
készült a fenti fotó, és szívesen részt venne nye-
reményjátékunkban, küldje el a megfejtést a szer-
kesztőségünk e-mail címére, amelyet megtalál a 
13. oldalon. A beérkezési határidő a következő 
lapzártánk, azaz február 20-a. A helyes megfejtők 
között egy ajándékkosarat sorsolunk ki. 

Zádori Mónika

Maszkabál
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közösségi
tereink

Egy felújítás mindig tartogathat meglepe-
téseket, amelyek felülírják az előzetes ter-
veket és gyors megoldást kívánnak. 

2019 decemberében a Podmaniczky Júlia 
Nőegylet szervezésében Mága Zoltán he-
gedűművész az aszódi evangélikus temp-
lomban adott jótékonysági koncertet, 
amelynek bevételét a nőegylet a védőnői 
szolgálat támogatására szánta. A számuk-
ra vásárolt eszközök mellett a védőnői 
helyiség burkolatának cseréje szerepelt a 
terveik között. A munkálatok az elmúlt 
év végén meg is kezdődtek, de a régi bur-

kolat felszedése közben átszakadt a födém 
az épület alatt lévő pince és a védőnői 
váró között. Mint kiderült, az aljzatbeton 
annyira el volt vékonyodva, hogy szin-
te kézzel szétmorzsolhatóvá vált. Ekkor 
már nyilvánvaló volt, hogy nagyobb fokú 
felújítást igényel az épület, mint azt elő-
zetesen tervezték. Statikai szakvélemény 
alapján az egyébként sem használható, 
folytonosan beázó pincét bányakövekkel 
feltöltötték, majd új aljzatbetont tettek le. 
A meglepetések sorozata nem ért véget, a 
kőművesmunkáknál világossá vált, hogy 
az ajtókat is ki kell cserélni, mert sok kö-
zülük szinte teljesen szétrothadt. Most 
egységesen új, jó minőségű ajtókkal látják 
el az épületet. A felújítási munkálatok első 
lépéseként sor került a fűtésrendszer kor-
szerűsítésére is, melynek során megtörtént 
a teljes csőcsere és egy új kazán üzembe 
helyezése, amely a védőnői helyiséggel 
szomszédos háziorvosi rendelő fűtését is 
ellátja. A víz- és villanyvezetékek cseréje 
mellett a festési munkákat is elvégezték. 
A felújításnál fontos szempont volt, hogy 
végül egy olyan épületet adjanak át hasz-
nálatra, ahol sem látható, sem rejtett hibák 
nem nehezítik a jövőben a védőnői szolgá-
lat munkáját.
A felújítási munkák ideje alatt a védőnői 
szolgálat átmenetileg a volt tüdőgondozó 
épületében zavartalanul üzemel, ahol az 
önkormányzat az érintettekkel folyama-
tosan egyeztetve biztosította a munkavég-
zéshez szükséges feltételeket és a megfelelő 
körülményeket. Jelenleg dr. Lóska Izabella 

is itt fogadja betegeit, mert a felújítási mun-
kálatok a Kossuth Lajos utcai háziorvosi 
rendelőt is érintik. A jelenlegi készültségi 
szint reményt ad arra, hogy a kora tavaszi 
időszakban a védőnői és háziorvosi szol-
gálat is visszakerülhessen eredeti helyére.

Z.M.

Kis felújításból NAGY FELÚJÍTÁS
VÉGE FELÉ KÖZELEDNEK A MUNKÁLATOK A VÉDŐNŐI HELYISÉGBEN

Új színtérrel bővül a művelődési ház
Bár jelenleg a kulturális intézmények zárva tartanak, a város készül az újranyitásra. Ez az időszak már nem csupán a tervezésé, de a 
cselekvésé is, amelynek eredményeképpen hamarosan új közösségi tér áll a lakosság rendelkezésére.
A művelődési ház épületegyüttesének kisterme eddig kihasználatlanul várta, hogy jobb napok virradjanak rá. Az elavult, rossz álla-
potban lévő helyiség méreteit tekintve eddig is alkalmas lett volna kisebb rendezvények lebonyolítására, de az ott uralkodó rossz kö-
rülmények igen nagy mértékben befolyásolták, leszűkítették a lehetőségeket. Nemrégiben azonban a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázaton elnyert összegnek és az elmaradt kulturális programokra szánt keret átcsoportosításának köszönhetően megkezdődhetett 
a kisterem teljes körű felújítása, az elavult vízvezeték és elektromos hálózat cseréjétől kedve a fűtés korszerűsítésén keresztül, a mellék-
helyiségek minden követelménynek megfelelő kialakításáig. 
A teremben még egy mini konyha is helyet kap, hogy a jövőben biztosítsa az összejövetelek kényelmét és az épület minél sokrétűbb 
kihasználhatóságát. Már elkészült az éves terv azokról a programokról, amelyek itt valósulhatnak meg. A helyiség alkalmas lesz pél-
dául klubok összejöveteleire, civil szervezetek és egyházi közösségek találkozóinak megtartására, gyermekprogramokra, időseknek 
szóló előadásokra, de a fiatalság számára is megfelelő találkozóhelyet biztosít majd. Ezen kívül művészeti és alkotócsoportok is igénybe 
vehetik, de kóruspróbák, kézműves foglalkozások, különféle mozgásos tevékenységek és családi rendezvények megtartására is hasz-
nálható lesz.
A belső munkálatok lassan befejeződnek és, amint az időjárás engedi, a külső felújítási munkák is megkezdődnek, hogy a járványügyi 
korlátozások enyhítésekor már egy kívül-belül megújult, kényelmes terem várja a lakosokat.

Z.M.
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Történelme során Aszód városias külleméhez mindig is döntő módon járult hozzá a főutca, 
ahol évszázadok óta sorakoznak egymás mellett a különféle profilú üzletek és az iparosok mű-
helyei. Városunk úgyszólván a 18. század óta a környék kereskedelmi és szolgáltatási központja, 
ahol beszerezhető, legyártható vagy megjavítható szinte minden, amire egy háztartásban szük-
ség lehet. A lakosság ellátását vállaló kereskedők és iparosok a helyi társadalom elismert tagjai, 
akik gyakran lendítették és lendítik ma is előre a közösségi ügyek szekerét. Létezik tehát egyfajta 
történelmi egymásra utaltság az eladók, a vásárlók és a város között. A kereskedelem és az ipar 
szereplőinek egy része azonban most nehéz helyzetben van. 

Az elmúlt időszakban sokat hallottunk a koronavírus járvány nyomán kibontakozó gazdasági 
válságról, melynek hatásai mára közvetlenül is érzékelhetők. A recesszió következményeinek eny-
hítésére a kormányzati intézkedéseken túl is szükség van annak érdekében, hogy a helyi gazdaság 
szereplői minél nagyobb számban túléljék ezt a nehéz időszakot. Ebben segíthet az aszodiuzletek.hu 
címen elérhető honlap, amit Aszód Város Önkormányzata készíttetett az üzletek és szolgáltatók, 
valamint a potenciális vásárlók egymásra találása, illetve kapcsolatuk elmélyítése érdekében.

A honlapon jelenleg 98 üzlet, 41 szolgáltató és 7 vendéglátó egység elérhetőségi adatai találha-
tók meg a kínálat jellege szerinti kategóriákba rendezve, egységes szempontrendszer szerint be-
mutatva. Az olvasó megtalálhatja a boltok nyitvatartását, weboldalát, címét, üzemeltetőjét, telefo-
nos, e-mail-es és Facebook elérhetőségét, tájékozódhat a házhoz szállítás lehetőségéről, valamint 
arról is, hogy az adott egységben működik-e csomagátvételi pont.

Az aszodiuzletek.hu oldal kivitelezése Mészáros Attila munkáját dicséri. Ő lesz az, aki a továb-
biakban is gondozza majd az oldalt. Az info@aszodiuzletek.hu elektronikus postacímen őt kell 
tehát keresni, ha valakinek az üzlete, szolgáltatása lemaradt az oldalról, vagy szeretné kiegészíteni, 
pontosítani az adatait. A hirdetési szándékot és az akciók közétételét ugyancsak a megadott címen 
lehet jelezni. Az oldalon történő hirdetés jelenleg ingyenes, így arra bíztatom a vállalkozókat, 
hogy éljenek a széleskörű bemutatkozás lehetőségével. A jövőre nézve szándékunkban áll az oldalt 
kisiparosok, építkezéssel, felújítással és karbantartással foglalkozó vállalkozók elérhetőségeivel is 
bővíteni. Ehhez szükségünk lenne mindazok jelentkezésére, akik szívesen ajánlanák munkájukat 
a lakosság figyelmébe.

Bízom benne, hogy kezdeményezésünk eléri célját és a honlap hatására sokan választják bevá-
sárlásaikhoz az aszódi üzleteket, ezzel is hozzájárulva városunk fejlődéséhez és gyarapodásához. 
Hasznos böngészést kíván az oldalon:

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Új honlap a vállalkozások és a lakosság szolgálatában FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK  
ELÉRHETŐSÉGEI: 

FELNŐTT  
HÁZIORVOSOK:

dr. Karayné  
dr. Lóska Izabella  
(30) 452 9674

dr. Jólesz József
(20) 593 8628

GYERMEKORVOS:

dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025 

(30) 600 4430

Iklad-Domony  
gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035

(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET:

Vasárnap és 
 ünnepnapokon: 

930–1130-ig

BENU VÁROSI  
GYÓGYSZERTÁR

február 7., 21.
március 7.  

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

február 14., 28.

https://aszodiuzletek.hu/
https://aszodiuzletek.hu/
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Aszód Város Önkormányzat 1/2021. 
(I.18.) határozata fenntartható városi 
mobilitási terv készítésére érkezett  
ajánlatok kiértékeléséről

Aszód Város Polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján úgy határoz, hogy:
Aszód Város Önkormányzata fenntartha-
tó városi mobilitási terv készítésére a Crea-
te Value szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel 
(1135 Budapest, Zsinór utca 38-40.) köt 
szerződést 4.998.000.- Ft + 1.349.460-Ft 
ÁFA = 6.347.460.-Ft összegben. Az ösz-
szeg fedezete bruttó 5 millió forint ösz-
szegben Aszód Város Önkormányzatá-
nak 2020. évi költségvetésében tervezve 
volt, a fennmaradó bruttó 1.349.460 fo-
rint fedezete a költségvetés általános 
tartalékának terhére kerül biztosításra.  

Aszód Város Önkormányzat 2/2021. 
(I.18.) határozata Aszód Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának  
felülvizsgálatáról 
1. Aszód Város Polgármestere a kataszt-

rófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdése alapján a  helyi esély-
egyenlőségi programok elkészítésé-
nek szabályairól és az esélyegyenlősé-
gi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 
27.)  Korm. rendelet 6. (I) bekezdé-
se alapján felülvizsgálta a 167/2018. 
(VI.21.) ÖKT számú határozatával  
elfogadott „Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2019-2023” című dokumen-
tumát és úgy dönt, hogy elfogadja a 
határozat mellékletét képező „Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2019-2023  
Felülvizsgálata” című dokumentumot.   

A Polgármester köteles gondoskodni a 
„Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-
2023 Felülvizsgálata” dokumentumban 
megfogalmazott feladatok határidőben tör-
ténő teljesítéséről.
2. A Polgármester a „Helyi Esélyegyenlő-

ségi Program 2019-2023 Felülvizsgála-
ta” című dokumentum aláírása után a 
döntéssel együtt köteles tájékoztatni a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóságot, valamint az önkormányzati 
fenntartású intézményeket és a prog-
ramot aláíró partnereket.

A teljes esélyegyenlőségi program az alábbi  
internet oldalon elérhető: 
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/ 
uploads/2021/01/ 
melleklet-_hep_2019_2023_-feluelvizsga-
lata.pdf

önkormányzati 
határozatok

SAJTÓKÖZLEMÉNY –  ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA –  2020. NOVEMBER 4. 
ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT  
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódjelű pályá-
zatán 203,79 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amelyhez Aszód Város Önkormányzata 
10,73 millió Ft önerőt biztosított a projekt sikeres megvalósításához. A projekt megkezdésének idő-
pontja 2020. június 29., zárásának dátuma: 2020. október 22.

A támogatás forrása Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás. A fejlesztés célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, 
a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése volt.

A kiviteli munkákat az MGT Kft. végezte.

A projekt keretén belül felújításra kerültek Aszód, Déli-iparterületének és vízgyűjtőterületének vízelvezető árkai, amelyek meder-
szabályozást követően beton burkolatú felületet kaptak, valamint új, burkolt árkok is kialakításra kerültek az iparterület térségé-
ben. Érintett területek: Galga utca 681/16, 704. hrsz; Kerekréti utca 681/24 hrsz.; Iparos utca 681/4 hrsz.; Céhmester utca 681/5 és 
681/15 hrsz.; Berkes utca 033/3 és 660 hrsz.; 675/8 helyrajzi számú árok.

Projektünk célja az északi dombokról lefolyó csapadékvíz biztonságos levezetése volt a déli-iparterületen keresztül a terület víz-
gyűjtőjébe, a Galga folyóba. A biztonságos vízelvezetés a magas talajvízszint miatt ezen a városrészen a lakosság, a magáningatla-
nok és a déli-iparterületen működő vállalkozások telephelyeinek védelmét szolgálja. A fejlesztés biztosítja a csapadékvíz hatékony 
elvezetését, ezáltal javul a településrész általános környezeti állapota és elősegíti a település fenntartható működését.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK  
2021. JANUÁR 18. 

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                         06 (28) 500-666 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)                06 (30) 246-8749 

https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2021/01/melleklet-_hep_2019_2023_-feluelvizsgalata.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2021/01/melleklet-_hep_2019_2023_-feluelvizsgalata.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2021/01/melleklet-_hep_2019_2023_-feluelvizsgalata.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2021/01/melleklet-_hep_2019_2023_-feluelvizsgalata.pdf
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TÁJÉKOZTATÓ
AZ AKTUÁLIS  
HULLADÉKGYŰJTÉSI  
RENDRŐL

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

KOMMUNÁLIS
február 4. csütörtök 
február 11. csütörtök 
február 18. csütörtök 
február 25. csütörtök 
március 4. csütörtök 
március 11. csütörtök

SZELEKTÍV
február 4. csütörtök 
február 18. csütörtök 
március 4. csütörtök 

Aszódon 2020. november elsejétől a 
hulladékszállítási közszolgáltatói fel-
adatokat a Duna-Tisza Közi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

A közszolgáltatás keretein belül, a ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelően, a la-
kosságnak továbbra is lehetősége van 
évente egy alkalommal térítésmentesen, 
maximum 2 m3 hulladék mennyiségig 
lomtalanítási szolgáltatás igénybevéte-
lére.

A közterületek rendjének és tisztasá-
gának megőrzése érdekében, lakossági 
igénybejelentés alapján, előre leegyezte-
tett – nem előre meghirdetett – napokon 
a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. látja el a lomtalaní-
tást.

Az igénybejelentés feltételei:
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban 
nyilvántartott és szerződött, aktív (a szol-
gáltatást nem szüneteltető), közüzemi 
díjhátralékkal nem rendelkező ingatlan-
használók nyújthatnak be.

FONTOS! 
Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a 
településére vonatkozó „lomtalanítá-
si igények leadása” időpontjában ad-
hatja le, ettől eltérő igénybejelentést a  
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-nek nem áll módjában 
fogadni.

Lomtalanítási igények leadása 
Aszód vonatkozásában: 
2021. február 8. – 2021. március 12. 

Lomtalanítás várható időpontja  
Aszód vonatkozásában: 
2021. március 1.- 2021. április 10.

 

Az igénybejelentés történhet:
HONLAPON (www.zoldhid.hu) megta-
lálható űrlap kitöltésével vagy
SZEMÉLYESEN az ügyfélszolgálati iro-
dák nyitvatartási idejében (azonosítás 
ügyfélszám és személyes iratok alapján) 
vagy E-MAIL-BEN a  www.zoldhid.hu 
honlapról előzetesen letöltött igénybeje-
lentő lap segítségével, melyet a 
lomtalanitas@zoldhid.hu címre kell 
megküldeni.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, 

komód stb.) szétszerelt, mozgatható 
állapotban

• egyéb, fából készült tárgyak, 
amelyek a méretük miatt nem férnek 
el a hagyományos gyűjtőedényben

• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, 
ágynemű, textil, ruhanemű

• műanyag (linóleum) padlók, kerti 
bútorok, műanyag medencék, 
műanyag játékok

• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, 
kerékpár, motorkerékpár gumiab-
roncsok (háztartásonként max.4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása 
és a szétszóródás megakadályozása ér-
dekében a nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a lomhulladék kizárólag be- 
zsákolva, kötegelve adható át a Közszol-
gáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni 
kívánt hulladék elszállítását a Közszol-
gáltató megtagadhatja.

A lomtalanítás során NEM kerülnek 
elszállításra az alábbi hulladékok:
• vegyes települési hulladék 

(kommunális, háztartási)
• zöldhulladék
• szelektíven gyűjthető üveg, 

műanyag, papír hulladék
• veszélyes hulladék (festék, hígító, 

vegyszer, oldószer, fénycső, elem, 
akkumulátor)

• hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
• inert hulladék (építési törmelék, 

bontásból származó anyag, csempe, 
járólap)

• nagyméretű gumiabroncsok 
(teherautó, munkagép stb.)

• elektronikai hulladék (begyűjtése 
egyedi szervezés alapján)

Amennyiben az ingatlanhasználó 
részéről a Közszolgáltatóval közö-
sen egyeztetett időpontra nem tör-
ténik meg a hulladék átadása, és 
ezért a lomtalanítás meghiúsul, ab-
ban az esetben új időpont egyeztetés 
már nem lehetséges!
A bejelentés nélkül történő hulla-
dék közterületre történő kihelye-
zése illegális hulladéklerakásnak 
minősül, mely szabálysértési bírság 
kiszabásával jár. A közterületre ki-
helyezett hulladékok nem kerülnek 
elszállításra!

Társasházi lomtalanítási igényt a Közös 
Képviselő nyújthat be a Duna-Tisza 
Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. felé.

2021. évben folytatódik a házhoz menő rendszerű lomtalanítás
A DUNA-TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. TÁJÉKOZTATÓJA

https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
https://www.zoldhid.hu/
https://www.zoldhid.hu/
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1943. január 12-én kezdődött 
a második világháborúban a 
szovjet Vörös Hadsereg táma-
dása a Don-kanyarban, mely 
során napok alatt szinte telje-
sen megsemmisült a 200 ezer 
fős 2. magyar hadsereg, akik a 
mínusz negyven fokos hideg-
ben, hiányos felszereléssel és 
kimerülten próbálták vissza-
verni a túlerőben lévő  szovjet 
csapatokat. Ma is szinte min-
den család őriz egy emléket a 
múlt e kegyetlen időszakából, 
soha nem pótolható és nem 
feledhető veszteségeket, az 
emberélet értelmetlen kioltá-
sának fájdalmát. A harcok-
ban eltűnteket még hosszú 
évekig reménykedve várták a 
szeretteik, hiszen sokaknak 
a halálhíre sem ért el hazáig, 
és senki nem lehetett biztos 
abban, hogy valóban életüket 
vesztették, vagy hadifogság-
ba kerültek. Apák, fiúk, test-
vérek, szerető társak, soha 
meg nem ismert nagyapáink, 
nagybátyáink emlékezetét 
őrizzük és tartjuk életben, 
amikor felidézzük a történe-
lem e gyászos időszakát. 
Ennek a szomorú esemény-
nek állít emléket évről évre 
a Doni Hősök Emléktúra, 
amelynek keretében ország-
szerte menetszázadok ala-
kulnak, hogy így róják le tisz-
teletüket a hazájuktól távol 
elesett katonák emléke előtt.

A Magyar Tartalékosok Szö-
vetségének Hagyományőrző 
Tagozata, Jásdi Balázs veze-
tésével az idei évben már 21. 
alkalommal szervezi meg ka-
tonai jellegű kulturális-sport 
rendezvényét, a Doni Hősök 
Emléktúrát. Az esemény célja, 
hogy a doni áttörésről katonák 
és civilek vegyesen, menetel-
ve emlékezzenek meg. Idén a 
koronavírus járványhoz kap-
csolódó korlátozó rendszabá-
lyok miatt a korábbi években 
megszokott, menetoszlopban 
végrehajtott emléktúrák he-
lyett a résztvevők egyénileg 
teljesíthették a minimum 10 
kilométeres távot. Minden-
ki regisztrálhatott előzetesen 
valamelyik menetszázadhoz, 
majd fotókkal és a túra adata-
ival igazolhatta teljesítményét. 
Ebben az évben térségünk 
is bekerült a programba, a  
MATASZ Pest Megyei Szer-
vezete többek között a Bag-
Aszód-Kartal-Verseg menet-
vonalon szervezett tagjainak 
egyénileg végrehajtható em-
léktúrát. Január 15-én, Bagon, 
a Hősi emlékműnél koszorú-
zással indult a megemlékezés, 
innen Aszódra gyalogoltak át 
a Heves megyei Lenkey me-
netszázad kötelékében, Bagi 
László ny. ezredes, Papp László 
ÖTT főtörzsőrmester és  
Medveczki Ádám ÖMT fő- 
törzsőrmester. A menetet Bíró 
Sándor ny.r. ezredes a  
MATASZ Pest Megyei Szerve-
zetének elnöke kísérte. 

A túrának ezen a szakaszán 
szerkesztőségünk is elkísérte 
őket, s közben elbeszéléseikből 
megtudtuk, hogy évről évre 
rengeteg résztvevője van az 
eseménynek, többen külföld-
ről érkeznek, hogy csatlakoz-
hassanak. Aszódra érve,  a

megemlékezők Dr. Pénzes 
Tiborc Szabolcs polgármester- 
rel és Asztalos Tamás alpol- 
gármesterrel együtt koszorúkat 
és mécseseket helyeztek el a fő-
téren lévő emlékműnél.

 Zádori Mónika

XXI. Doni Hősök Emléktúra
ASZÓDON IS MEGEMLÉKEZTÜNK
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A 2. magyar hadsereget né-
met követelésre, kormányközi 
egyezmény alapján küldték 
ki a keleti frontra: a németek 
a Szovjetunió ellen 1941-ben 
indított villámháború kudarca 
után követeltek csapatokat szö-
vetségeseiktől a következő évre 
tervezett hadjárathoz. A ma-
gyar kormány ezt nem tudta, 
de nem is akarta megtagadni, 
mivel az Észak-Erdély vissza-
szerzésére törekvő Románia 
azonnal igent mondott Hitler-
nek, emellett a magyar vezetés 
a részvételtől újabb területek 
visszacsatolását is remélte. A 
németek igényeit hosszas al-
kudozás után sikerült leszorí-
tani, de azon az áron, hogy a 
magyar csapatokat hadászati 
vonatkozásban a németeknek 
rendelték alá, felfegyverzésü-
ket illetően pedig csak szóbeli 
ígéretet kaptak Berlinből. A 
frontra kivonuló 207 ezer fős 
2. magyar hadseregbe, amely-
nek parancsnoka Jány Gusztáv 
vezérezredes volt, a teljes sor- 
állománynak csak 20 százalé-
kát sorozták be. Magas volt a 
tartalékosok aránya, a létszám 
20 százalékát nemzetiségiek, 
főleg románok és ruszinok, 
10 százalékát pedig zsidó és 
baloldali munkaszolgálatosok 
adták. A fegyverzet és felsze-
relés hiányos és korszerűtlen 
volt. A magyar csapatok 1942. 
június 28-án kapcsolódtak be 
a harcokba, és július 7-én érték 
el a Dont. A kifáradt egysé-
gek itt védelembe mentek át a  

Voronyezs és Pavlovszk kö-
zötti 208 kilométernyi szaka-
szon. A nyár folyamán siker-
telenül kísérelték meg a folyó 
nyugati partján megmaradt 
szovjet hídfők felszámolását, 
a harcokban 30 ezer embert 
vesztettek. A vezetés már ek-
kor felismerte, hogy a katonák 
képtelenek ilyen hosszú front-
szakasz védelmére. A beígért 
fegyverzet és felszerelés vi-
szont a tél beálltával sem ér-
kezett meg a németektől, akik 
1942 novemberében a sztá-
lingrádi csata miatt elkezdték 
csapataik kivonását a doni tér-
ségből. A szovjet 40. hadsereg 
1943. január 12-én, mínusz 
30-35 fokos hidegben lendült 
támadásba az urivi hídfőből 
kiindulva, és már aznap 8-12 
kilométer mélyen beékelődött 
a magyar védelembe. A Vörös 
Hadsereg január 14-én a vo-
ronyezsi front középső és déli 
részén is megindult, a scsucsjei 
hídfőben 50 kilométer széles-
ségben törte át a magyar védel-
met. A német hadvezetés nem 
vetette be az arcvonal ezen ré-
szén állomásozó egyetlen tar-
talékát, de a visszavonulást is 
megtiltotta. Jány a mind rosz-
szabbra forduló helyzetben is 
ragaszkodott ehhez a parancs-
hoz, jóllehet ha már január 15-
én elrendeli a visszavonulást, 
a hadsereg egy részét talán 
megmenthette volna. Január 
16-ára a szovjet támadás há-
rom részre szakította a 2. ma-
gyar hadsereget. Az arcvonal 

felbomlott, eluralkodott a pá-
nik. Jány január 17-én hajnal-
ban elrendelte a VII. hadtest 
visszavonását. Az elvágott, és 
német alárendeltségbe került 
III. hadtest tovább harcolt, de 
február elején – miután sem 
ellátmánya, sem fegyverzete 
nem maradt – a később szovjet 
hadifogságba esett parancs-
nok, Stomm Marcell feloszlat-
ta az alakulatot, melynek pár 
ezer katonája kijutott a szovjet 
gyűrűből. A gyakorlatilag már 
nem létező 2. magyar hadsereg 
1943. január 24-én „vált ki az 
arcvonalból”. Jányt a jórészt 
fegyvertelen, demoralizált ka- 
tonák nyomorúságos látvá-
nya e napon késztette hírhedt 
hadparancsának megfogalma-
zására: „…a 2. magyar hadse-
reg elvesztette becsületét”. A 
katonákat gyávasággal vádolta 
és a „rend helyreállítása” érde-
kében a helyszíni felkoncolást 
is engedélyezte. A megalázó és 
igazságtalan parancs akkora 
felháborodást keltett, hogy sok 
helyen ki sem hirdették, maga 
Jány április 4-én nyilvánította 
semmisnek és helyettesítette 
újjal. A hadsereg életben ma-
radt katonáit március 5-én 
hátravonták a Dnyeper folyó 
nyugati partjára, hazaszállí-
tásuk április 6-tól május 30-ig 
tartott. Jányt, aki az utolsó vo-
nattal távozott, Horthy Miklós 
kormányzó 1943. augusztus 
5-én felmentette parancsnoki 
tisztéből. A tábornokot a Nép-
bíróság 1947 októberében há-
borús bűnösként halálra ítélte, 
majd november 26-án kivé-
gezték. 1993. október 4-én a 
Legfelsőbb Bíróság felmentette 
Jányt a háborús bűntett miatt 
ellene emelt vád alól. A doni 
veszteségekről nem állnak ren-
delkezésre pontos adatok. A 2. 
magyar hadsereg mintegy 93 
500, más források szerint 120 
ezer, illetve 148 ezer főt vesz-
tett, az elesettek és a fogságba 
kerültek pontos száma sem 
ismeretes. A doni katasztrófa 
a magyar hadtörténet legna-
gyobb veresége, idegen földön, 
idegen érdekekért magyar ka-
tonaság a keresztes háborúk 
óta nem harcolt ilyen messze a 
hazától.

Forrás: https://mult-kor.hu/

Aki a Don-kanyarból 
is hazatért

Botka Pál 1916-ban született. 
Amikor 1942-ben elindult a 
keleti frontra a 2. magyar had-
sereg katonájaként, házas volt 
és három gyermeket nevelt 
(két gyermek felesége előző 
házasságából származott).
A magyar hadtest a frontnak 
egy 200 kilométeres szakaszát 
védte, létszáma meghaladta a 
200 000 főt. Az urivi hídfőnél 
zajló ütközetekben és az iszo-
nyú hidegben a magyar kato-
nák nagy része odaveszett. A 
katonák leváltása és hazamen-
tése során elsőbbséget élveztek 
a többgyerekes apák, így térhe-
tett haza Botka Pál 1943 ápri-
lisában. 

1945-ben a szovjetek hurcolták 
el, hogy kényszermunkára vi-
gyék a Szovjetunióba. Felesége, 
Salamon Erzsébet (1902) ebbe 
már nem tudott beletörődni. 
Összeszedett minden családi 
vagyont (aranyat, pénzt), meg-
tanult néhány orosz mondatot 
egy ismerősétől és a transzport 
után utazott. Nagykátán meg-
vesztegetett egy orosz tisztet 
(katonát?), aki szabadon en-
gedte férjét. 
Így válhatott Botka Pál a kör-
nyék legjobb bádogosává.  
Közel húsz templom tornya 
dicséri keze munkáját. Ő ké-
szítette például az aszódi 
evangélikus templom korábbi 
tornyát, és a domonyi, vác-
kisújfalui templomtornyot is. 

A cikk az Aszód anno Facebook 
csoportban jelent meg a Liki Szilvia által 
közzétett aszódiak a világháborúkban 
sorozat részeként. A fotót Botka  
Csabának köszönhetjük, aki a családi 
albumból osztotta meg velünk nagyapja 
képét.

MI TÖRTÉNT EURÓPÁBAN 1942-BEN?

2021 FEBRUÁR

1944, Aszód, megemlékezés a hősi halottakról

https://mult-kor.hu/
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Az összehangolt munka hozhat eredményt
Dr. Szigetvári Józseffel az Ügyrendi Bizottság külső tagjával beszélgettünk

Az önkormányzat tevékenysége a külső szemlélő számára leg-
inkább a látható eredményekben, változásokban érzékelhető, 
pedig mindezt hosszas előkészítő munka előzi meg, amelyek 
nagy része a színfalak mögött zajlik. Ebben jelentős szerep jut 
a bizottságoknak, amelyek feladata, hogy előzetesen megtár-
gyalják a képviselő-testület elé kerülő fontosabb javaslatokat, 
és állást foglaljanak az adott kérdésben. A bizottságoknak a 
képviselők mellett nem képviselő tagjai is vannak. Az Ügyrendi 
Bizottság az egyes önkormányzati döntések jogi előkészítésé-
ben vesz részt, a bizottság elnöke és két tagja képviselő, ketten 
pedig külső tagként vesznek részt a munkában. Ez alkalommal  
Dr. Szigetvári Józseffel, az Ügyrendi Bizottság külső tagjával 
beszélgettünk.

Az önkormányzat működése régóta ismerős terep számodra, hi-
szen korábban a képviselő-testület tagja is voltál. Most az Ügy-
rendi Bizottság külső tagjaként veszel részt a város számára meg-
határozó kérdések megvitatásában. Milyen feladatok tartoznak 
a bizottság hatáskörébe?
Az előterjesztések nagy része az Ügyrendi Bizottság elé kerül, 
főleg azok, amelyek helyi jogszabályhoz kapcsolódnak. Rende-
letmódosításokat, szerződéstervezeteket kell megvizsgálnunk 
és javaslatot tenni azok megvalósítására. A különböző pályáza-
tokkal kapcsolatos teendők, pályázati felhívások átnézése is a fő 
feladatok közé tartozik, hogy ezek a jogszabályoknak megfelelő 
formában kerüljenek kiírásra. A bizottság munkájának fontos 
része még a hatályban lévő rendeletek átvizsgálása, aktualizálá-
sa. Vannak olyan beruházások is, amelyeknél több szempontot is 
figyelembe kell venni, ilyenkor a bizottságok összehangolt mun-
kája szükséges. Bár a többihez képest az Ügyrendi Bizottság mun-

kája kissé száraznak tűnhet, de itt különösen nagy szerepet kap az 
alaposság és körültekintés, mert az itt hozott döntések kihatnak a 
jövőre. Az önkormányzat érdekeit védve kell a szerződéseket át-
nézni, megfogalmazni. 

A bizottság munkáját ezek szerint főként jogi részről tudod tá-
mogatni?
 A bizottság képviselő tagjai és a külső bizottsági tagok is hasonló 
jogosultságokkal rendelkeznek a bizottsági munkában és én úgy 
tapasztalom, hogy a külső bizottsági tagok véleménye is ugyan-
úgy megfontolásra kerül. Ügyvédként gyakorlati megoldásokat is 
javaslok egyes esetekben. Ugyanakkor a jegyző is segíti az Ügy-
rendi Bizottság munkáját, ez főleg az ügyek hátterének ismerete 
szempontjából fontos. 

A bizottsági munka egy szelete a feladataidnak, a mindennapok-
ban ügyvédként praktizálsz Aszódon. Melyek azok az ügytípu-
sok, amelyekkel a leggyakrabban foglalkozol?
Főként polgári jogi ügyekkel foglalkozom, azon belül a társasági 
jog, az ingatlanjog és az öröklési jog a szakterületem, melyekhez 
kapcsolódóan peres képviseletet is vállalok. A kötelmi jogon belül 
a kereskedelmi, külkereskedelmi jog és a fuvarozási, szállítmá-
nyozási jogterület az, ami igazán a szívem csücske.

Mi vonzott ebben a pályában, és mi az, amit igazán szeretsz 
benne?
A főiskola után külkereskedelmi cégeknél dolgoztam és a munka 
mellett végeztem el a jogot a pécsi egyetemen. Végül az ügyvédi 
hivatás mellett döntöttem, ez volt az egyetlen olyan jogi pálya, 
ami igazán érdekelt, és a mai napig örülök, hogy ezt választot-
tam. Szeretem az önállóságot, a szabadságot, amit ad, és a válto-
zatossága is nagy vonzerő számomra. Az ügyek sokfélesége, és az 
azokra keresett megoldások biztosítják, hogy soha ne váljon unal-
massá ez a munka. A szépsége mellett ugyanakkor a nehézsége is 
ebben rejlik. Nem lehet sablonosan végezni, mindig kutatni kell, 
érdeklődéssel fordulni az ügy és az ügyfél iránt. Amikor sikerül 
valamit megoldani, az nem csupán szakmai előrelépést jelent, de 
megelégedéssel is eltölt.

Amikor az ember felkeres egy ügyvédet, a bizalom is fontos. 
Mennyire ismertek téged Aszódon, amikor megnyitottad az 
irodád?
Kecskeméten nőttem fel, Szolnokon végeztem el a külkereske-
delmi főiskolát, és ezután költöztem Aszódra 2001-ben, de nem 
idegenként, hiszen gyerekkoromban sokszor töltöttem itt a nya-
rakat a nagymamáméknál. Családomban az anyai ág tősgyökeres 
aszódi, és mivel édesanyámat, nagybátyámat és a nagymamámat 
is sokan ismerték Aszódon, engem is nagy szeretettel fogadtak. 
Összességében mindenki sokat segített abban, hogy a pályám jól 
induljon itt. Nagyon hálás vagyok azért a rengeteg szeretetért és 
bizalomért, amit az itteniektől kaptam, és igyekszem mindezt 
meghálálni. 

Családos, itt élő és dolgozó emberként, hogy látnád szívesen 
Aszód jövőjét? Mi az az irány szerinted, amely felé tartania kell?
Szerintem a polgáriasodás az, amire jelenleg leginkább szükség 
van. Ez részben az embereken múlik, de a közterek megújulá-
sa, fejlődése éppen ilyen fontos tényező. A parkolás és a közle-
kedéssel kapcsolatos problémák is sürgős megoldást kívánnak,  

riport
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szerencsére ez ügyben az önkormányzat részéről már történtek 
lépések. Fontos lenne még, hogy az Aszód képét meghatározó 
épületek megújuljanak és megfelelő funkciójuk is legyen. A fia-
taloknak is kellene egy hely, ahol találkozhatnak, kikapcsolód-
hatnak, és nem kényszerülnének arra, hogy bandákba verődve 
lődörögjenek, vagy távolabbi helyekre járjanak szórakozni. Ez 
szülőként is minden itt lakó közös érdeke, mert ez által nagyobb 
biztonságban tudhatnánk a gyerekeinket. A változatos sportolási 
lehetőségek legalább ennyire fontosak.

Mi az, amivel szívesen foglalkozol a szabadidődben?
Az élethosszig tartó tanulás és sport híve vagyok, ami valójában 
egy életstílus. Ez természetesen olykor áldozatokkal jár, de sokat 
is ad.  A tanulás a kezdetektől egy cél volt és, mivel gyerekkorom-
ban sok nehézséggel kellett szembenéznem, ez egyben útmutatás-
ként, kapaszkodóként is szolgált, egy lehetőségként, amely által 
előrébb juthatok. Ehhez erőt és kitartást adott a sport, amelyet 
szintén kisgyermek korom óta művelek. Versenyszerűen csel-
gáncsoztam egészen középiskolás koromig, utána pedig hobbi- 
szerűen kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai napig. Már a 
kisfiamnak is átadtam ezt a szenvedélyt, egy ideje közösen járunk 
edzésekre. A sport azon kívül, hogy tartást ad, fontos nevelő sze-
repet is betölt a gyerekeknél, a dzsúdónak pedig még egy nagyon 
nagy haszna van, mégpedig, hogy megtanít esni. Ennek nemcsak 
gyerekkorban, de később is hasznát lehet venni. A főiskolán an-
golt és németet tanultam, most pedig távol a kötelező vizsgák 
időszakától pusztán kedvtelésből a spanyol nyelvvel ismerkedem. 

Érdekel a latin kultúra és a spanyolt rengeteg helyen beszélik a 
világban, jól jöhet, ha az ember elhatározza, hogy például bejárja 
Dél-Amerikát.

Mennyire vagytok nagy utazók?
Szeretünk utazni, ha nem is távoli földrészeken, de Európában 
már sok szép helyen jártunk. Spanyolországban is többször vol-
tunk. A nyelvtudás sokat segít, így merészebben indulunk el ön-
állóan egy-egy számunkra ismeretlen helyre. Mivel szívesebben 
választjuk az eldugott falvakat a nagy turistaparadicsomok he-
lyett, még fontosabbá válik a nyelvismeret.

Milyen reményekkel, kívánságokkal nézel a jövőbe?
Az évek során megszerettem Aszód családias jellegét, és bár a la-
kosság összetétele nagyon vegyes, a célok elérésében mégis fontos 
lenne az összefogás. Meg kell érteni, hogy egy-egy probléma meg-
oldásához a közös gondolkodás szükséges, ezért annak örülnék, 
ha a szakmaiság és a konstruktív hozzáállás jellemezné a képvi-
selőtestület egészét is, ha mindenki egyformán bekapcsolódna a 
munkába. A testületben mindenki értékes, mindenkinek megvan 
a saját hozzáértése, a saját területe, és azt gondolom, hogy mind-
nyájunknak az a feladatunk, hogy szakmailag hozzátegyünk 
Aszód jövőjéhez.

Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok a további 
munkádhoz

Zádori Mónika

A Magyar Kultúra Napja
KÜLÖNLEGES AKTUALITÁSOKKAL
Amikor költőnk, Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én letisztázta 
a Himnusz (eredeti írásában: Hymnus) kéziratát, biztosan nem 
gondolta, hogy majdani nemzeti imádságunk betűit veti papírra. 
Minden bizonnyal azt sem gondolta, hogy több mint másfél év-
század múlva, 1989-től a Magyar Kultúra Napját ezen 
a napon fogjuk ünnepelni. 

A Magyar Kultúra Napjának erre a dátum-
ra való kijelölését és rendszeres megün-
neplését Farsang Árpád zongoraművész 
vetette fel, 1985-ben, de az igazi ünnepi 
rendezvényekre már a rendszerváltás 
után került sor. Akkor, amikor újra 
megélhettük azt, hogy az országhatá-
rainkon kívül élő magyar testvéreink-
kel legalább lélekben ismét közösség-
ben lehetünk.  Kultúránk alappillére, 
legmeghatározóbb közös kincsünk az 
anyanyelvünk. Országhatárokat átívelő 
az a szellemi és tárgyi hagyaték, amely va-
lamennyi művészeti ágban, valamennyi őrzött 
műben jelen van.
A magyar kultúra különleges ereje, versben, táncban, ze-
nében megfogalmazott nagysága a hétköznapjainknak ugyanúgy 
része, mint legnagyobb ünnepeinknek. Az elmúlt időszak és az 
idei év azonban többszörösen rendhagyó és különleges. Egy vá-
ratlan és súlyos világjárvány állította meg az összes kulturális in-
tézmény működését, bizonytalanná téve a szakma jövőjét, hiszen 

nem tudhatjuk, meddig tart a pandémia, s mikor nyithatjuk meg 
újra az intézmények kapuit. Művészek, művészi munkafolyama-
tok, alkotó közösségek, bemutatók, koncertek, előadások ma-
radtak a közönség tapsa és visszajelzései hiányában céltalanok. 

Alkotásra és befogadásra vágyó közönség keresi online 
terekben a szellemi és a lelki táplálékot.

Ez az esztendő tehát legyen a bizakodás, a 
reménykedés, az újrakezdés esztendeje.

Az igazi ünnep az lesz, amikor a kultu-
rális intézmények, szerte az országban 
megnyithatják kapuikat, újra várako-
zással, izgalommal teli olvasók és lá-
togatók lépnek be, ki egy kiállításra, 
ki egy színházi előadásra, ki egy szak-
körre, koncertre, tanfolyamra érkezik 

majd. Gyerekzsivaj és felnőttek beszél-
getése, gondolatok, párbeszéd és játék, 

egymásra figyelés, közös, maradandó él-
mények, közösségi alkalmak töltik be újra a 

teret, hiszen intézményeinknek ez a valódi kül-
detése.

Ez évben tisztelettel emlékezünk Himnuszunk születésére a  
Magyar Kultúra Napján, de vágyakozva várjuk a valódi ünnepet, 
a közösségek újjáéledését.
  Hajdú Zsófia Csenge

AIKI intézményvezető
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Fotók: Koncz István, Rácz Zoltán

A 15 éves múltra visszatekintő karitatív hét keretében az Aszódi 
Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákjai 
és pedagógusai a Szentföldön található ramallah-i evangélikus 
iskola rászoruló tanulóit támogatták a hét során befolyt összeg-
ből. A tavaszi karitatív hét adományát a járványhelyzet elhúzó-
dása miatt személyesen nem lehetett átadni az érintetteknek, 
a virtuális ajándékozás végül december végén történt meg, így 
lett a böjti adakozásból karácsonyi ajándék.

A karitatív gyűjtés iskolánkban mindig a nagyböjti időszakra 
esik, amely a lemondás, az egymásra és Istenre figyelés ideje. 
A jótékony célra felajánlott pénzösszeg diákjaink munkájának 
eredménye: ezen a héten tanulók üzemeltetik az iskolai büfét, 
papírgyűjtést szerveznek, virágokat és saját készítésű kokárdá-
kat árusítanak, a pedagógusok segítségével nevezési díjhoz kö-
tött sportrendezvényeket (foci, kosár, pingpong, csocsó, íjászat) 
szerveznek társaiknak. A tanulók kezdeményezésére a hét prog-
ramjai tovább bővültek: a felsoroltakon túl már a hajfonás és 
a baráti fotózás is bekerült a programok közé. Kezdetben egy, 
majd két osztály koordinálta a gyűjtést, néhány éve pedig a di-
ákönkormányzat vállalta a program megszervezését Szó Ildikó 
tanárnő vezetésével. 

2019 novemberében egyházunk vendége volt Dr. Munib A.  
Younan, a Jordániai és Szentföldi Evangéliumi-Lutheránus 
Egyház volt püspöke, aki előadást tartott Budapesten a keresz-
tényüldözés témájában megtartott nemzetközi konferencián. 
Ezekben a napokban Dr. Munib A. Younan látogatást tett intéz-
ményünkben is. Püspök úr interaktív tanóra keretében mutatta 
be diákjainknak a szentföldi evangélikus iskolákba járó fiatalok 
mindennapjait, nehézségeit. Megtudtuk, hogy a háborús térség-
ben élő diákoknak gyakran az iskolába való eljutás is komoly 

kihívás, katonai ellenőrző pontokon kell naponta átkelniük.  Az 
iskolákban minden tanulónak tandíjat kell fizetni, így született az 
a döntés, hogy a karitatív hét bevételét egy szentföldi evangélikus 
iskola szegény sorsú diákjainak tandíjára fordítjuk.
A gyűjtés célpontja végül a Betlehemtől egy órányi autóút-
ra található Ramallah lett. Dr. Fabiny Tamás a Magyarországi  
Evangélikus Egyház elnökpüspöke sokat tett azért, hogy az aszó-
di evangélikus iskola és a szentföldi evangélikus intézmény kö-
zött elinduljon a kapcsolatfelvétel. A személyes találkozást a jár-
ványhelyzet megakadályozta, ezért egy videót készítettünk, amit 
a pénz átutalásával egy időben küldtünk át a ramallah-i iskola 
közösségének. 
A karitatív gyűjtésben aktív tanulóink angol nyelven tolmá-
csolták üzenetünket a szentföldi fiatalok felé: szeretni annyit je-
lent, mint adni, s közben a gyűjtés során készített pillanatképe-
ket és videó felvételeket mutattuk be. A karitatív hétről és a két 
evangélikus intézmény között kialakult partnerkapcsolatról a  
Lutheránus Világszövetség honlapja is beszámolt. Bízunk benne, 
hogy ez a karitatív kezdeményezés egy csodálatos barátság kez-
detét jelenti.

Veizer Valéria
intézményvezető

Eljutott az EGA adománya Szentföldre
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Vírushelyzet, járványügyi előírások, di-
gitális munkarend, hibrid oktatás, csak 
néhány példa arra, ami az utóbbi idő-
ben megváltoztatta a mindennapokat az 
Aszódi Evangélikus Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégiumban is. Hogyan 
lehet az oktatás és nevelés hagyományait, 
megszokott kereteit és a hatékonyságát 
megtartani, úgy, hogy a tanulók, és az 
alkalmazottak biztonságban legyenek 
és egyben a vírushelyzethez kapcsolódó 
szabályokat is betartsuk? Erre a kérdésre 
keressük minden nap a választ.

Hogyan lehet karácsonyi ünnepi istentisz-
teletet tartani az egész iskolaközösségnek 
a járványügyi előírások betartásával? 
A karácsonyi istentiszteletből az úrva-
csoravétel hagyományát ebben a tanév-
ben el kellett engednünk, és nem lehetett 
a több mint 1000 fős iskolaközösségünk 
egy térben jelen, mégis igyekeztünk a 
szokásainkból minél több elemet megva-
lósítani. Sághy Kata iskolalelkész ünnepi 
istentiszteletét és a 3.b osztály karácsonyi 
műsorát  előző nap felvettük, s másnap a 
tanulók osztálykeretekben megtekintették 
vagy kivetítőn az iskolában, vagy az in-
tézményben használt digitális platformon 
keresztül otthonaikban.  A felvétel elké-
szülésében Virág Attila tanár úr hangosí-
tásban jártas diákjai és Rácz Zoltán tanár 
úr videó szakkörösei működtek közre. A 
felkészítő tanítók, Édes Attiláné és Édes 
Attila munkája nyomán magas színvo-
nalú, tartalmas, megható ünnepi műsor 
került színpadra, s a digitális forma elle-
nére is eljutott a diákokhoz a karácsony 
üzenete: Isten az állandó, teljes boldog-
ság; a megelégedett élet hozzávalóit küldte 

ajándékba, melynek alapja a hit, éltetője 
és megtartója a remény, megvalósítója és 
működtetője a szeretet. Ezek birtokában 
fölösleges aggodalmak, félelmek nélkül 
élhetjük napjainkat; s bármilyen nehézsé-
gek állnak is előttünk, bizalommal tekint-
hetünk a jövőbe. 

Hogyan tartsuk meg a hétfői áhítatokat, 
hogy a megszokott kereteiből minél többet 
megőrizzünk? 
Az általános iskolában arra fókuszáltunk, 
hogy jelenjen meg a közvetítésben a temp-
lomi belső, így Lőrincz Csaba lelkész úr 
az aszódi evangélikus templomból, ahol 

csak ő van jelen, online közvetíti a színes 
iskolában lévő tanulóknak az áhítatokat. 
A gimnáziumban a diákokat vontuk be 
jobban, így hétről hétre a jelenléti oktatás 
más-más osztálya vesz részt személyesen 
az aulában az áhítaton, melyet diákok se-
gítségével közvetítünk a többi osztály szá-
mára. 

Hogyan tanítsunk természettudományo-
kat a digitális oktatás idején?
Osgyáni Zoltán tanár úr a digitális okta-
tásban lévő diákok tanóráit a fizika előadó-
ban tartja: vázlatot ír a táblára, érdekes és 
látványos kísérleteket mutat be, gyakorlati 
példákat hoz, magyaráz, kérdez, olykor 
kicsit viccelődik, mintha nem is lenne ví-
rushelyzet. Csak a tanterem üres, a diákok 
a tanár úr laptopjának kameráján keresz-
tül, a virtuális térben követik a tanórát. A 
matematika bonyolult összefüggéseinek 
levezetése, képletek, számok és változók 
hosszú sora nehezen magyarázható tábla 
nélkül. A tantestületben többen digitális 
tábla segítségével tanítanak, de van olyan 
pedagógus, aki a raktárban porosodó, 
használaton kívüli kockás táblát vitte 
haza, s a saját nappalijából közvetíti az 
otthonlévő diákoknak a táblára krétával 
felírt komoly egyenletrendezéseket.
A nevelés és oktatás tehát a járványhely-
zetben is megvalósítható a pedagógusok 
leleményességével, mégis pedagógus, diák 
és szülő egyaránt várja már, hogy vissza-
térjen az élet az eredeti kerékvágásba.

     
Veizer Valéria

intézményvezető

A pedagógusok leleményessége határtalan, 
AVAGY VÁLASZOK A JÁRVÁNYHELYZET KIHÍVÁSAIRA AZ EGA-BAN

Fotók: Dr. Roncz Béla, Koncz István, Rácz Zoltán
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Az elmúlt év nehézségei sajnos az isko-
lák életére is hatással voltak, éppen ezért 
különösen nagy öröm számunkra, hogy 
ebben az időszakban is lehetőségünk 
nyílt emlékezetes élményeket nyújta-
ni diákjainknak. Iskolánk részt vett 
a Versenyképes Közép-Magyarország  
Operatív Program (VEKOP) 7.3.4-17 szá-
mú: „Oktatás a kultúrában, kultúra az 
oktatásban” című pályázatban. 
A program lényege, hogy egy közműve-
lődési intézmény, vagy egy közművelő-
dési közösségi színteret fenntartó ön-
kormányzat – esetünkben Hévízgyörk 
Község Önkormányzata – vezetésével ne-
velési-oktatási intézmények különböző 
kulturális eseményeket szerveznek és va-
lósítanak meg. A projekt 2019 májusában 
kezdődött, és 2021. január 31-én zárult. 
Intézményünk mellett más aszódi, illet-
ve környékbeli óvodák és iskolák is részt 
vettek benne.

A Csengey iskolában a következő progra-
mokat valósítottuk meg:
A „Kultúra és történelem” témanapok 
keretében minden felső tagozatos osztá-
lyunk részt vett tanulmányi kirándulá-
sokon. Ennek keretében megismerkedtek 
Esztergom, Gödöllő és Vác kulturális és 
művészeti látnivalóival, értékeivel.
A „Kulturális barangolás Magyarorszá-
gon” projekt által harminc alsó tagozatos 
tanulónk táborozott Visegrádon. 
Itt a történelmi ismeretek mellett a gyer-
mekek környezettudatosságát is volt le-
hetőségünk fejleszteni: geológiai foglal-
kozásokon, az erdő élővilágát bemutató 
programokon, növénygyűjtéseken, s még 
számos programon vettek részt tanulóink.

A „Házi művészeti- és kulturális vetél-
kedők” keretében Kazinczy szép magyar 
beszéd, vers- és prózamondó versenyt, 
dalversenyt és több más programot is 
szerveztünk. Ezeken a pályázat keretéből 
díjaztuk a résztvevőket.

A „Színházlátogatás foglalkozássorozat” 
témában 5 budapesti színházlátogatást 
terveztünk. A koronavírus járvány miatt 
nem mindegyiket sikerült megvalósíta-
nunk. Az alsósaink látták a Palacsintás  
király és az Országjáró Mátyás király 
című zenés meseelőadásokat.

A meghiúsult színházlátogatásokra szánt 
összegből lehetőségünk nyílt a végzős lá-
nyok számára 19 darab keringő ruhát vá-
sárolni, melyeket használhatnak az idei 
és a következő évek szalagavató báljain is. 

A pályázati pénz mellett iskolánk diák- 
önkormányzata százezer, a szülői mun-
kaközösség harmincezer forinttal,  a 
Lenke Esküvői Ruhaszalon egy ruhával, 
5 abronccsal és egyéb kiegészítőkkel segí-
tette célunk elérését.

A pályázati összeg iskolánk vonatko-
zásában 2.976.000 Ft, így a programok 
biztosítása mellett eszközbeszerzésre is 
jutott pénz: egy hordozható hangosító 
berendezést, s egy jó minőségű laptopot 
vásároltunk.

Úgy gondoljuk, hogy a pályázati célja-
inkat sikerült eredményesen megvaló-
sítanunk.  Sokszínű programokat, új és 
hasznos ismereteket, örömteli pillanato-
kat adtunk tanulóinknak. A jó eredmény 
eléréséhez szükség volt a pedagógusok 
áldozatos munkájára, a szülők támogatá-
sára és együttműködésére, valamint arra 
a nagyon komoly háttérmunkára, melyet 
a pályázati projekt vezetői, és Hévízgyörk 
Község Önkormányzata végzett. Tanuló-
ink nevében köszönjük munkájukat!

Skuczi Erika intézményvezető és  
Boda János intézményvezető helyettes

Oktatás a kultúrában, kultúra az oktatásban
IZGALMAS, SZÍNES PROGRAMOK A CSENGEY ISKOLÁBAN

iskolai   
élet
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Február – Böjtelő hava – Télutó – Jégbontó hava
Februarius - a hónap latin neve - a klasszikus szerzők szerint a szabin februm, „tisztulás” szóból 
ered. Február már az ókori Rómában is a decemberi, januári vígságos időszakot követő, testi-lel-
ki megtisztulás idejének számított. A húsvétot megelőző, arra felkészülő negyven napos nagyböjt 
kezdő napja a hamvazószerda, mely idén február 17-re esik – e nap egyben a farsangi időszak vé-
gét is jelenti. A költő által említett ’bálak’ most sajnos elmaradnak, így a „farsang farka” is, a far-
sangi időszak csúcspontja, vagyis a farsang-vasárnaptól – a hamvazószerdát megelőző – húshagyó 
keddig tartó utolsó három nap, amely a télbúcsúztató ünnepségek ideje, mikor számos városban 
megrendezik a híres mulatságokat, mint a Riói karnevált, Velencei karnevált, illetve hazánk legne-
vesebb farsangi hagyományát, a mohácsi Busójárást. Ha már nélkülöznünk is kell jelenleg számos, 
kedélyes, színes, hagyományőrző programot, a jó könyvek – hű társként - mindig ajánlják magu-
kat, nemkülönben a könyvtár is! Kedves Érdeklődők, honlapunkon kulturaaszod.hu és facebook- 
oldalunkon www.facebook.com/kulturaaszod folyamatosan bővülő könyvkínálatból válogathat-
nak, értékes videókat találhatnak, múzeumi érdekességeket olvashatnak!

Benkó Norbert  segédkönyvtáros

Februárius
Februáriusban alighanem tél lesz,
Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,
Édesebb piros színt adva minden rúzsnál,
Békebelibb színt már sápadt háborúsnál.
Acélkorcsolyáknak finom zaja ha von,
Láthatsz boldog népet a ligeti tavon,
S láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban,
S felkurjanthatsz vígan: Be jó február van!
Csak aztán, ha jégről s bálakból kilépnek,
Megmaradjon kedve a mulató népnek,
S ne lenne példájuk olvadó hóember,
Hanem igaz szívű, hűséges jóember...

(Tóth Árpád)

Könyvtári ajánló
Kilenc magyar aki világgá ment és megváltoztatta a világot
Kati Marton, magyar származású amerikai író, újságíró kilenc, a 
nácizmus elől menekülő magyar élettörténetét jeleníti meg, akik 
a maguk területén mind kiemelkedőt alkottak a 20. század törté-
nelmében: Teller Ede, Kertész Andor, Korda Sándor, Neumann 
János, Kösztler Artúr, Kertész Mihály, Wigner Jenő, Friedmann 
Endre, és Szilárd Leó, aki éppen februárban, 11-én született 123 
esztendővel ezelőtt. 

Kertészkedés hónapról hónapra
Februártól andalogva bár, de kifelé sétálunk a télből, az időjárás 
végre egyre kedvezőbb feltételeket teremt a szabadban való idő-
töltésre, valamint lassan a kerti munkálatok is elkezdődhetnek. 
E gazdagon illusztrált könyv januártól decemberig, hónapról 
hónapra ismertet meg a kertészeti teendőkkel. Szó esik például 
a talajtípusokról és a talajjavító módszerekről, a gyomirtásról, 
a kerti kártevőkről, a növényvédelemről, a metszésről, a szapo-
rításról, üvegházról, az új gyep telepítéséről, konyhakertről, pa-
lántákról, bokrokról, fákról, szőlőről, sziklakert gondozásáról, a 
kerti tó építéséről – és még számos praktikáról, teendőről.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 (30) 260-6054
aszoditukor2020@gmail.com

Leadhatja a már  
nyomdakész  

hirdetési anyagát,  
vagy grafikusaink  
elkészítik Önnek   

új, személyreszabott 
egyedi hirdetését.
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müller anikó
K O Z M E T I K U S

SENSE OF 
BEAUTY

INGATLANIRODA

w w w . l u x h a z a k . h u

Aszód
Szabadság tér 5.

Veresegyház Gödöllő

Erdőker tesSzadaŐrbottyán

Aszód Vác

Fót

GALGAMENTE

Megnyílt 
új irodánk 

Aszód főterén

Galgamente központjában, Aszód főterén megnyitottuk 
új irodánkat!

Eladó, kiadó, új építésű és hasznàlt 

ingatlanok 

Helyismerettel rendelkező 
szakképzett munkatársaink várják 

Önöket új irodánkban!

Fordu l j o n ho z z ánk b i z a l ommal

      A térségben o t thon vagyunk!

Közvetítése (adás,vétel,csere)

Jogi közreműködés

Ingyenes pénzügyi (hitel- csok) ügyintézés

Bemutató videó és légi felvételek készítése

További irodáink:

Veresegyház, Kálvin tér 6.

Ferenczné Éva
Referens

Nyitva: Hétfő-Kedd: 9-17h
Csütörtök-Péntek: 9-17h

Szerdán és hétvégén is, telefonos egyeztetés 
alapján tudjuk fogadni ügyfeleinket.

DESIGN & PRINT

d mon

https://luxhazak.hu/
https://www.facebook.com/Dimonidesig


LÉLEKHARANG 
TEMETKEZÉS

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS
2170 Aszód, Kossuth L. út 33. (Hátul az udvarban!)

(28) 400-113
Éjjel-nappal hívható:
Dániel Jánosné e.v. 

06 (20) 972-8675
www.temetkezésaszod.hu

facebook.com/temetkezesaszod

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

Klímát, hőszivattyút, hővisszanyerős  
szellőztetőrendszert építtetne ki?  

Kifutó klíma készülékek már 155.000 forinttól!  

Major Norbert 06 (30) 534-4632   
Facebookon: 60 Klíma

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS  
ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS  

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

APRÓHIRDETÉS

Jelencsik Zsuzsa  
gyógymasszőr 

Szeretettel várom az érdeklődőket 
masszázsra

Helyszín egyeztetése után,  
igény szerint házhoz is megyek! 

Telefonszám: 06 (20) 980 5778

https://www.temetkezesaszod.hu/
http://nederbag.hu/
http://aszodiallatorvos.hu/
https://delego.hu/


VÉDETT ÁLLATOK

Rejtélyes hangok az  
éjszakában
Február környékén egyre gyakrabban hangzik fel a vidék csend-
jében a jellegzetes, éles, ismétlődő vijjogás, a kuvik hangja. Ez a 
kistermetű, átható tekintetű, a bagolyfélék családjába tartozó ma-
dár számos mitológiai történet és népi hiedelem szereplője.

A tudás szimbóluma? A halál hírnöke? Az éjszaka ragadozója? 
Vajon melyik illik rá leginkább? Részben mindegyik, hiszen az 
elmúlt évezredek során mindig jelentős szerepet töltött be az 
emberiség történetében kulturális és természettudományos vo-
natkozásban egyaránt. Latin neve, az Athene noctua, a görög 
mitológia fontos nőalakjára, Pallasz Athénére a bölcsesség és a 
tudományok istennőjére utal, akinek szent madara volt a bagoly. 
Az antik művészetek kedvelt témája, egyiptomi hieroglifákban, 
francia barlangrajzokon és ókori görög pénzérméken is feltűnik 
a bagoly alakja. Népszerűségét bizonyítja, hogy a régi görögök 
az országukba látogató uralkodóknak élő kuvikot ajándékoztak, 
legnagyobb tiszteletük kifejezésére. A mesékben is a bölcsességet 
jeleníti meg, és mindig egyfajta titokzatosság lengi körül. Talán 
utóbbi lehet az oka annak is, hogy számos népi hiedelem is kap-
csolódik hozzá. A népnyelv halálmadárnak is nevezi, hitték, hogy 
amelyik háznál megszólal a kuvik, ott hamarosan meghal valaki. 
Ennek a hiedelemnek valós magyarázata is van, ugyanis a bag-
lyok közül a kuvik kötődik legszorosabban az emberi lakóhelyek-
hez, így táplálékát is a lakóházak közelében kutatja fel. Hajdanán 
többnyire azokban a házakban volt világos éjszakánként, ahol 
beteget ápoltak. Az ablakokon kiszűrődő fény odavonzotta a ro-
varokat, ezáltal a vacsorára vadászó kuvikot is. Ha ilyenkor a ház 
tetejére szállt és elrikoltotta magát, baljós előjelnek vélték, s ha a 
beteg éppen azon az éjszakán hunyta le örökre a szemét, min-
denki a bagoly jelenlétével hozta összefüggésbe az esetet. Ezért 
nyilvánvalóan nem örültek neki, ha felbukkant, pedig ház körüli 
hasznos tevékenysége vitathatatlan, előszeretettel tisztogatja meg 
a területet az egerektől és patkányoktól, melyek táplálékának je-
lentős részét alkotják.  Az alkonyati órákban indul zsákmány-
szerző körútjára, melynek során rovarokra, kisemlősökre és ma-
darakra vadászik. 

Hangját is leginkább sötétedés után hallhatjuk, jelzései a költési 
időszak kezdetén megszaporodnak, hívására gyakran hallhatunk 
feleletet is a távolból. Ha párra lelnek, többnyire éveken át vagy 
akár egész életük során együtt maradnak és egész évben a költő-
hely közelében tartózkodnak. Vadászterületüket is itt jelölik ki és 
életük végéig ragaszkodnak hozzá. Fészekhelyül csupasz üreget 
vagy faodút választanak, ha módjuk van rá, szívesen költöznek 
padlásokra, istállókba. Fészket nem építenek, a tojásokat a puszta 
aljzatra rakják, amit a tojó néhány nappal az első tojás lerakása 
előtt kikapargat, megtisztogat. A tojó egyedül kotlik, a hím hordja 
neki a táplálékot, de néha maga is megmozgatja tagjait és a hajna-
li vagy szürkületi órákban rövid vadászatra indul. A kotlási időt 
befolyásolja a táplálék mennyisége, kedvező években többnyire 
24-25, szűkösebb időkben 28 nap is lehet. A tojó a fiókák kikelése 
után eleinte a fészken marad, a táplálékszerzés a hím feladata, de 
a tojó osztja szét az élelmet a fiókák között. Később már mindkét 
szülő etet. A fiatalok közel négy hétig maradnak a fészekben, ki-
repülésük után az öreg madarak még akár egy hónapig is óvják és 
etetik őket. A területhűség az utódokat is jellemzi: az önállósult 
fiókák sem vándorolnak nagyon messzire a születésük helyétől. 
Az idős, odvas fák kivágásával, és az ódon, huzatos padlások és 
állattartásra használt melléképületek számának csökkenésével 
a fészkelésre alkalmas területek száma is fogyóban van, ezért a 
madárvédő egyesületek rendszeres odú kihelyezéssel biztosítják 
számukra a megfelelő életkörülményeket.
Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke: 
100 000 Ft

Zádori Mónika

Ha szeretne a kuvikok életéről több információt  
vagy akár meglesné őket, használja az alábbi  
internetes linkeket: 

Webkamera: https://madarles.hu/kuvik
Kuvik hang:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kuvik
Információk, védelem: https://www.athenenoctua.hu/

https://madarles.hu/kuvik
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kuvik
https://www.athenenoctua.hu/
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