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Aszódi        tükör

„Földtől eloldja az eget
a hajnal s tiszta, lágy szavára
a bogarak, a gyerekek
kipörögnek a napvilágra;
a levegőben semmi pára,
a csilló könnyűség lebeg!
Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék, a levelek.”
József Attila: Eszmélet (részlet)

NYITOTT SZEMMEL 
ÉS LÉLEKKEL...
Kádárné Jeney Judittal, a Város- 
fejlesztési, Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság, egyik külső tagjá-
val beszélgettünk.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

DIÁKKÉNT TÚLÉLNI A 
VIHART...
Milyen nehézségeket okoznak a 
diákoknak a megváltozott minden- 
napok, és hogyan találhatnak meg-
oldásokat problémáikra.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

KOMPOSZTÁLJUNK, 
DE HOGYAN? 
A zöldhulladék hasznosításának 
lehetőségei,  gyakorlati tanácsok, 
bevált módszerek, környezetbarát 
megoldások.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

Április. Talán a legszebb tavaszi hónap, amikor 
megindul az éltető nedvek keringése a növények-
ben, lassan kibomlanak a rügyek, s a hosszú tél 
alatt megfakult táj a zöld milliónyi árnyalatát 
ölti magára. A madarak szorgalmasan hordják 
a csőrükben az apró ágakat, tollpihéket és épí-
tik, rendezgetik a fészküket, készülnek az új élet 
fogadására. A gólyák is visszatértek, s lassan a 
fecskék cikázó röptében is gyönyörködhetünk. A 
természet mindig tudja a dolgát, s minden nehéz-
ség ellenére évről évre ugyanúgy feléled, s az élet 
ezernyi apró csodájával ajándékoz meg minket. 
Mi is úgy vártuk az első meleg napsugarat, mint 
a földben szunnyadó magok, hiszen ez az örök 
megújulás nekünk is reményt ad, amire az elmúlt 
egy év eseményei után nagyon nagy szükségünk 
van. Idén ismét nem tarthattuk meg a megszokott 
módon ünnepeinket, de a hagyományok ápolá-
sa azért most is fontos, mint ahogy az is, hogy 
még ebben, a heteket egy végtelen hétköznappá 
olvasztó időszakban is megtaláljuk a módját, 
hogy legyenek ünnepnapjaink. Közben bízzunk 
abban, hogy ha lassan is, de újra visszatérnek az 
életünkbe a felhőtlen napok, ahogy a hosszú böjti 
időszak után is megérkezik a tavasz, és tanúi lehe-
tünk az élet csodálatos megújulásának. A húsvét 
számtalan üzenete közül is talán az élet diadala a 

halál felett, a feltámadás dicsősége a legfontosabb 
az emberiség számára. Ebből az üzenetből kell 
most erőt merítenünk, amikor fogy a türelmünk, 
amikor hajlamosak vagyunk mindent és min-
denkit okolni a jelenlegi nehéz helyzetünkért. 
Ugyan nem mindig könnyű, de mégis célszerűbb 
a jóra koncentrálni és a megoldást keresni, hiszen 
csak így győzhetjük le mi is a minket támadó 
kétséget, félelmet és betegséget. Április hónapja 
remek időszak arra is, hogy egy verseskönyv-
vel kiüljünk a szabadba, és elolvassuk néhányat 
kedvenc költőink versei közül. Bár ezt az év bár-
melyik napján megtehetjük, április 11-én, József 
Attila születésnapján a költőre is emlékezünk ez-
zel. Magyarországon 1964 óta ezen a napon ün-
nepeljük a költészet napját, amikor országszerte 
előadóestekkel, versfelolvasásokkal és különféle 
változatos programokkal tisztelgünk a magyar 
költészet jeles képviselői előtt. Igaz, idén ezek a 
programok is főként online zajlanak, otthon, csa-
ládi körben mindenki különlegessé teheti ezt a 
napot, ha például a család minden tagja felolvas 
egy számára kedves verset. Vagy látogassunk el 
április 11-én a könyvtár bejáratához, kongassunk 
meg a harangot, és hallgassuk meg a verset, ami 
csak nekünk szól (lásd 10. oldal).

Zádori Mónika
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„Tied vagyok, tied, hazám!”

1939. március 23-án A Magyar Zsidók Lapjában egy rövid hír 
jelent meg: „Az aszódi izr. hitközség március 15-ike alkalmából 
ünnepi istentiszteletet tartott, melyen a helybeli intézmények 
képviselői is nagy számban jelen voltak. Ugyancsak jelen voltak 
az Aszódon szolgáló zsidó tüzérek és gyalogos katonák is teljes 
számban. A Hiszekegy és a Gross Mihály kántor által recitált 
zsoltár – után dr. Berg József főrabbi hatalmas ünnepi beszédet 
tartott, mely mély benyomást tett a templomot zsúfolásig megtöl-
tő közönségre. A „Tied vagyok, tied hazám” c. dalt énekelte el a 
Boros Imre tanító által betanított vegyeskar, melynek lelkes tag-
jai: Grünwald Jenő, Gross Mihály, Glásner Lajos, Megyeri József, 
Mencelesz Sándor, Radó Mihály, Weiner Endre, Stern Artur, We-
inberger István és Darvas Sándor. A felemelően szép ünnepség, 
melyet dr. Glück Adolf hitközségi alelnök rendezett, a Himnusz 
hangjaival ért véget.” Átlagosnak tűnő híradás, egy átlagosnak 
tűnő megemlékezésről – gondolhatnánk, ha nem tudnánk, hogy 
a néven nevezett fellépők közel 2/3-a 5 év múlva már nem élt, a 
túlélők pedig szinte az egész családjukat elvesztették.

Gross Mihály (1883-1944) kántort Auschwitzban ölték meg fe-
leségével és két tizenéves fiával együtt. Huszonéves fia és lánya 
Mauthausenben lelte halálát. Az első házasságából született fia 
pedig még 1942-ben Ukrajnában hunyt el munkaszolgálatosként.
Boros Imre (? - ?) tanítóról nem sok mindent tudtam kideríteni, 
az azonban biztos, hogy 1943. április 11-én kötött házasságot a te-
hetséges hegedűművész, Elovits Évával (1923-1945), aki anyjával 
együtt az átélt szenvedések és veszteségek miatt 1945 decemberé-
ben követett el öngyilkosságot.
Grünwald Jenő (1907-1943) Aszódon tett érettségit 1925-ben, majd 
pékként dolgozott. Munkaszolgálatosként hunyt el a Don-kanyar-
ban. Feleségét és két kislányát Auschwitzban ölték meg.

Glásner Lajos (1920-1942) bádogos ugyancsak munkaszolgála-
tosként a Don-kanyarban veszett oda.
Megyeri József (1909-1944) kereskedő, Aszódon érettségizett 
1927-ben. 1943-ban hívták be munkaszolgálatra. 1944. október 
8-án végezték ki SS katonák sokszáz fogolytársával együtt, a mai 
Szerbiában található Cservenkán. Özvegy édesanyja, valamint 
húga, egész családjával együtt a holokauszt áldozata lett.
Radó Mihályt (1924-1944) szüleivel együtt gyilkolták meg 
Auschwitzban.
Stern Artúr (1900 k. - ?) bádogos volt Aszódon. Családjáról nem 
tudok. 1944/45-ben bekövetkezett halálának körülményei isme-
retlenek.
Dr. Glück Adolf (1879-1944) ügyvéd. Aszódon az Izraelita Kul-
turbizottság és Iskolaszék elnöke, a hitközség alelnöke, számos 
társadalmi és jótékony egyesület tagja volt. 1910-1914 között ő 
volt az Aszódi Hírlap szerkesztője, majd az I. világháborúban két 
évnyi frontszolgálatot teljesített az orosz fronton és főhadnagy-
ként szerelt le. Halálának körülményei nem ismertek.
Weiner Endre (1912-?) 1930-ban érettségizett Aszódon, majd mű-
szerész lett. 1938-ban szabadalmaztatott egy szorzó és osztóké-
szüléket, s szeretett volna kivándorolni Amerikába. További sorsa 
ismeretlen. 
Dr. Berg József (1904-1983) rabbi 1943-ban, kilenc év után távo-
zott Aszódról Kispestre, ahol főrabbi lett. Míg településünkön 
tartózkodott megszervezte a Domonyba internáltak kóser koszt-
tal való ellátását és gondoskodott az aszódi zsidó internáltak csa-
ládjairól. A fővárosban számos mentőakciót szervezett és csodá-
val határos módon túlélte a nyilas terrort. 1950-ben kivándorolt 
Izraelbe és Natanjában telepedett le, ahol az ottani magyar zsidó 
közösség egyik meghatározó alakjává vált.
Menczelesz Sándor (1921-?) túlélte a holokausztot, de apja, anyja 
és nővére odavesztek Auschwitzban. Később a Budapest környéki 
TÜZÉP Vállalat főosztályvezetője volt. 1978-ban Raktározási és 
fuvarozási ismeretek címmel jelent meg egy kis könyve.
Weinberger István (1922-1995) 1940-ben érettségizett Aszódon, 
majd műszerészként dolgozott. Ő maga túlélte a vészkorszakot, 
szülei azonban nem. Nevét később Vinczére magyarosította. Pá-
lyája során volt újságíró az MTI-nél, majd a Lapkiadó Vállalat 
igazgatója és évekig tevékenykedett külügyi vonalon Finnország-
ban és az NSZK-ban. Több könyvet is írt külpolitikai témákban és 
regénye is jelent meg. Visszatérő résztvevője volt az aszódi érett-
ségi találkozóknak. 
Darvas Sándor (1924 k. - ?) 1942-ben érettségizett Aszódon. Ő 
is túlélte az üldöztetést és 1945 szeptemberében szüleit kereste 
újsághirdetésben, azonban édesanyja és édesapja, az I. világhábo-
rúban kitüntetett hadnagy, elpusztultak Auschwitzban.

Ők voltak hát azok, akik a gyönyörű szecessziós stílusban épített, 
de azóta már lerombolt aszódi zsinagógában énekelték, illetve 
hallgatták Petőfi Honfidalát: „De mint az árnyék nő, midőn / Az 
est közelget: / Nő búm, ha sötétedni kezd, / Hazám, fölötted. / És 
elmegyek, hol híveid / Pohárt emelve / A sorstól új fényt esdenek 
/ Szent életedre; / S kihajtom egy cseppig borát / A telt üvegnek, / 
Bár keserű... mert könnyeim / Beléperegnek!”

Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 
Ezen a napon emlékezzünk ezekre a férfiakra, s velük együtt arra 
a 250 aszódi és környékbeli áldozatra, akiket a holokauszt során 
pusztítottak el!

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Az aszódi zsidóság épített emlékei szinte kivétel nélkül eltűntek 
az elmúlt évtizedekben, de így is tovább maradhattak a helyü-
kön, mint maga a közösség, amit elpusztított az emberi gonosz-
ság. Az 1944-ben már csak 230 fős helyi izraelita gyülekezet 
lélekszáma a holokauszt nyomán, 1949-re 32 főre esett vissza, 
1957-re pedig teljesen felszámolódott a közel 250 éves városal-
kotó közösség. Ezek az adatok nem mutatják be kellőképpen azt 
a rengeteg személyes sorstragédiát és feldolgozhatatlan veszte-
séget, amit a holokauszt jelentett. 
Valamivel talán érzékletesebb lesz az a történet, ami itt játszó-
dott le Aszódon, aszódi emberekkel…
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Tájékoztatom Önöket, hogy 
a védelmi intézkedések ide-
iglenes szigorításáról szóló 
104/2021. (III.5) kormányren-
delet értelmében az Aszódi 
Polgármesteri Hivatalban a 
személyes ügyfélfogadást meg-
szüntettük a 2021. március 8. 
és 2021. március 22. közötti 
időszakban. A vírushelyzetre 
és kollégáim megbetegedésé-
re való tekintettel a személyes 
ügyfélfogadást továbbra sem 
tudjuk lehetővé tenni. Tele-
fonon és elektronikus úton 
továbbra is rendelkezésükre 
állunk, illetve kérelmeiket sze-
mélyesen a Szabadság tér 9. 
szám alatti épület földszintjén 
elhelyezett gyűjtőládába tud-
ják bedobni. 

Ezúton is köszönetemet feje-
zem ki azon kollégáimnak, 
akik a napi munka mellett a 
felnőtt házi orvosok munkáját 
segítve a telefonos oltásszerve-
zésben aktívan részt vesznek. 
Ez több órás telefonos munkát 
jelent a Hivatal munkatár-
sai számára, azonban ezzel is 
könnyítjük a háziorvosokra 
háruló nagy terhet. 

A Képviselő-testület a jár-
ványhelyzetre való tekintettel 
továbbra sem tud ülést tarta-
ni, de az önkormányzati dön-
téshozatal nem állt meg. A 
képviselők és bizottsági tagok 
véleményének kikérése után 
polgármester úr meghozza a 
döntéseket. 
A döntések rövid áttekintését 
az alábbiakban foglalnám ösz-
sze, az előterjesztések és a dön-
tések teljes terjedelmükben a 

https://aszod.hu/archivum/
ulesek/testuleti-ules oldalon 
tekinthetőek meg. 

Február hónap legfontosabb 
döntése a 2021. évi költségve-
tés elfogadása volt. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben egy biz-
tonságos, végrehajtható költ-
ségvetés került elfogadásra. A 
költségvetés 1 572 570 851 Ft 
bevétellel és ugyanekkora ösz-
szegű költségvetési kiadással 
tervez. 

Az Aszód FC Utánpótlásért 
szervezet a Magyar Labdarú-
gó Szövetség sportfejlesztési 
pályázatán való indulását je-
lezte, melynek feltétele, hogy a 
tulajdonos önkormányzat hoz-
zájárulását adja a tulajdonában 
lévő földterületen való beru-
házáshoz. Nyertes pályázat 
esetén egy új műfüves pálya és 
egy öltöző kerülne megépítés-
re a jelenlegi sportpályán.  A 
testület tagjai az előterjesztés 
véleményezésekor többséggel 
támogatták a szervezet pá-
lyázaton való elindulását, és 
hozzájárultak a tulajdonosi 
hozzájárulás megadásához. A 
pályázat megigénylése, lehívá-
sa, a beruházás megtervezte-
tése és lebonyolítása az Aszód 
FC Utánpótlásért szervezet 
feladata és felelőssége. A szer-
vezet a pályázatot határidőben 
benyújtotta, a MLSZ döntése 
áprilisban várható. 

Törvénymódosítás következ-
tében szükségessé vált módosí-
tani az anyakönyvi események 
szabályozásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet. A mó-
dosítás értelmében anyaköny-
vi esemény - az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 27. § (2) bekezdésében 
meghatározott munkaszüneti 
nap kivételével - hivatali mun-
kaidőn kívül hétfőtől csütör-
tökig naponta 1600 - 1800 óráig, 
pénteki napon 1330 - 1800 óráig, 

szombati napon 900 - 1800 óráig 
terjedő időszakban tartható. 
A közeli halállal fenyegető ál-
lapotot kivéve nem tartható 
anyakönyvi esemény vasár-
nap, január 1-jén, március 15-
én, nagypénteken, húsvétva-
sárnap, húsvéthétfőn, május 
1-jén, pünkösdvasárnap, pün-
kösdhétfőn, augusztus 20-án, 
október 23-án, november 1-jén 
és december 24-26-án illetve 
az Aszód Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete által 
elrendelt igazgatási szünet ide-
je alatt valamint az elrendelt 
munkaszüneti napon. 

A magánszemélyek kommu-
nális adójáról szóló rendelet 
módosításával elkezdődött a 70 
év feletti lakosság kommunális 
adófizetési kötelezettségének 
kivezetése. Az idei évtől kérel-
mére 50 % kommunális adó-
kedvezmény illeti meg tulajdo-
ni arányában azt az adóalany 
magánszemélyt, aki a 70. élet-
évét a tárgyi adóévet megelő-
zően betöltötte, az adótárgyat 
képező lakóingatlan van állan-
dó lakóhelye és abban életvitel-
szerűen él. A tájékoztató levelet 
és a kérelem nyomtatványt az 
érintettekhez eljuttattuk és a 
visszaérkezett kérelmek feldol-
gozását az adóiroda munkatár-
sai megkezdték. 

A Dunakeszi Tankerületi 
Központtal megállapodások 
kerültek elfogadásra a koráb-
ban megkötött gyermekétkez-
tetési feladatok módosításáról 
és a Zeneiskola által használt 
önkormányzati tulajdonú he-
lyiségek használatáról. 

Két ingatlan értékesítése kér-
désében született döntés. A 
2018 júniusában pályázatra 
kiírt 1476/8 hrsz-ú, természet-
ben a Szentkereszt utcában 
található beépítetlen terület 
értékesítéséről és az Aszód bel-
terület 681/22. helyrajzi számú 

terület telekadással egybekö-
tött adás-vételi szerződés elfo-
gadásáról. 

Ezenkívül döntés született az 
AIKI 2020. évi beszámolójáról 
és 2021. évi munkatervének 
elfogadásáról, az Aranykapu 
Bölcsőde Szakmai Programjá-
nak és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásá-
ról, a Darts Klub számára 100 
000 Ft-os működési támogatás 
odaítéléséről, a 2020. évi költ-
ségvetési rendelet módosításá-
ról és az intézményi dolgozók 
cafetéria – szabályzatának el-
fogadásáról. 

Márciusban került elfogadás-
ra Aszód Város Sportkon-
cepciója. A koncepció a 2021-
2025-ös időszakra vonatkozó 
– a város rendelkezésére álló 
lehetőségek figyelembevéte-
lével történt – elképzeléseket 
tartalmazza. A márciusi dön-
tések között szerepelt a sport-
pálya felújítására vonatkozó 
pályázat beadása, melynek 
keretében a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola kézilabda 
pályája, kosárpályája kerülne 
felújításra és a sportpálya egy 
gumiburkolatú futópályával 
gazdagodhatna.

Dr. Jólesz József felnőtt házi-
orvos kezdeményezésére mó-
dosításra került a háziorvos 
és az Önkormányzat között 
feladatellátási szerződés, mely-
nek következtében a háziorvos 
rendelési ideje négy órával bő-
vült. Ennek megfelelően a be-
tegek az alábbi időpontokban 
kereshetik fel doktor urat: 
hétfő-szerda: 1200-1600 óra között 
kedd-csütörtök-péntek: 800-1200

óra között.

Lukács Adrienn jegyző

https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/
https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/
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Nyitott szemmel és lélekkel a közösségért
KÁDÁRNÉ JENEY JUDITTAL,  A VÁROSFEJLESZTÉSI, MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS 
SPORT BIZOTTSÁG, EGYIK KÜLSŐ TAGJÁVAL BESZÉLGETTÜNK

Az önkormányzat gépezetében talán a legnagyobb témakört 
felölelő egység a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport  
Bizottság, amelynek négy képviselő és három külső tagja van. 
Ez alkalommal Kádárné Jeney Judittal beszélgettünk a bizott-
ságban betöltött szerepéről, az ott zajló munkáról és Aszód 
iránti elkötelezettségéről.

Már a bizottság neve is sejteti, hogy nagyon sokrétű munka zajlik 
itt. Melyek a fő feladatok?
A bizottság munkája több, nagyon fontos területre is kiterjed, ame-
lyek mindegyike külön-külön is kiemelt figyelmet kíván. Talán a 
legtöbb előterjesztés mégis a városfejlesztési ügyekkel kapcsolatos, 
hiszen például a még meglévő zöldterületekre folyamatosan ér-
keznek igénylések. Ezek elbírálásánál több szempont alapján kell 
mérlegelni. Az elmúlt évek során megnőtt az Aszódra betelepülők 
száma, ami egyrészről jó, de ezeket az igényeket össze kell hangol-
ni a zöld területek védelmével, hogy minél több megmaradhas-
son közülük az élhetőség és a közösség érdekében. Rendszeresek a 
lakossági megkeresések is, szintén ingatlanügyekben, útjavítással, 
aszfaltozással kapcsolatban. Jelenleg az egyik nagy jelentőségű 
ügy a közlekedési koncepció kidolgozása, de a hulladékkezelés 
problémája is egy aktuális téma, amire a mezőőri szolgálat és a 
hulladékudvar kialakítása részben megoldást jelenthet.

Melyik az a terület, amely igazán közel áll hozzád a bizottsági 
munkában?
Mivel az alapképzettségem tanító-művelődésszervező és többge-
nerációs pedagógus családból származom, leginkább a művelő-
dési, oktatási rész az, amit igazán a magaménak érzek. Ugyan-
akkor a városfejlesztési területen is átlátom a dolgokat, mert van 
egy családi gazdaságunk, aminek én végzem az adminisztrációs 
feladatait, ami azt jelenti, hogy akár a földhivatali ügyekben vagy 

adózási kérdésekben is jártas vagyok. Sokat segít ebben az is, 
hogy mezőgazdasági technikusi végzettségem is van, és egy ideig 
könyvelőként, valamint munkaügyi referensként dolgoztam. 

Miért döntöttél úgy, hogy elvállalod ezt a feladatot?
Elsősorban azért, mert tudtam azonosulni azzal az értékrenddel, 
amit az új vezetés felmutatott. Fontos számomra a családban és a 
tágabb környezetemben is, hogy egy gyökerekre épülő hitelessé-
get közvetítsek. Már kicsi koromtól arra neveltek, hogy ha nem 
tetszik egy élethelyzet, amiben vagyok és szeretnék valami mást, 
számomra elfogadhatóbbat, akkor ne csak elégedetlenkedjek, ha-
nem tegyek érte. Azt gondoltam, hogy ez egy olyan fórum, ahol 
a megfelelő háttérmunkával ez lehetséges. A bizottsági munka 
egyébként is a több szem többet lát elvén kell, hogy működjön, és 
ehhez nőként és a saját személyiségem, tapasztalataim által én is 
hozzá tudok tenni.

Hogy zajlik a munka a bizottságban? Van mód a személyes 
javaslatok, ötletek felvetésére is?
A bizottsági üléseken már konkrét előterjesztéseket vitatunk meg, 
de valóban nagyon fontos az ötletelés is, hiszen a találkozók al-
kalmával sok nagyszerű javaslat születhet. Sajnos pont ez az, ami 
most, a járványhelyzet miatt nem lehetséges, de nagyon hiány-
zik, mert a személyes jelenlét szükséges ahhoz, hogy hatékonyan 
kommunikáljunk egymással és egy-egy problémára könnyebben 
megtaláljuk a megoldást. Nyáron, amikor átmenetileg enyhültek 
a szabályok, több módunk volt az ehhez hasonló eszmecserére, 
például az augusztus 20-i ünnepség és programsorozat előkészí-
tésében is részt tudtunk venni. 

Mi az, amit igazán pozitív történésként említenél az elmúlt  
időszakból?
Kiemelten fontosnak érzem, hogy azok az emberek, akik a hát-
térben sokat tesznek a közösségért, valamilyen módon a figyelem 
előterébe kerüljenek. A város által adott díjak, elismerések éppen 
ezt a célt szolgálják. Nagy örömömre a múlt év őszén is olyanok 
kapták ezt a díjat, akiknek sokat köszönhet Aszód lakossága.  
Sajnos ezek ünnepélyes átadására még nem volt mód, remélhe-
tőleg hamarosan pótolható lesz ez az esemény. Fejlődésként ér-
tékelem, hogy az új városvezetés nyitott a civil szervezetek felé, 
mert véleményem szerint egy város lelkét mindig ezek a közös-
ségek adják, így jó, ha az önkormányzat szerepet vállal a támo-
gatásukban, és törekszik arra, hogy minden lehetséges segítséget 
megadjon nekik. A Podmaniczky Júlia Nőegylet alapító tagjaként 
példaértékűnek tartom az önkormányzat és a nőegylet együtt-
működését, amelynek eredményeképpen hamarosan átadásra 
kerül a felújított védőnői helyiség.

Mit lehetne még ezen a területen fejleszteni?
Amikor a bizottságban megvitatunk egy témát, elsősorban azt 
kell néznünk, hogy mi az aszódi emberek, az itt élők érdeke, még 
ha a szempontok néha ütköznek is egymással. A sokak által vi-
tatott Podmaniczky pince bérbeadása esetében is, én személy 
szerint arra gondoltam, hogy akár baráti társaságoknak vagy 
kisgyerekes családoknak is egy jó szabadidős tevékenységet, kö-
zösségi élményt adhat az ott működő Darts klub, mert hasonló 
lehetőség eddig nem volt, és még mindig nagyon kevés az ilyen 
irányú elfoglaltságot kínáló egyesület. A sporttevékenységek  
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FOLYAMATOSAN LEHET REGISZTRÁLNI  
A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁSRA

Aszód Város Önkormányzata úgy tud segíteni azon  
regisztrálni kívánó polgárainak, akiknek informatikai 

eszköz hiányában vagy egyéb okból gondot okoz 
a kitöltés, hogy munkatársunk a szükséges adatok 

birtokában regisztrálja az igénylőt 
 a https://vakcinainfo.gov.hu oldalon. 

Ehhez keressék fel a Polgármesteri Hivatalt  
(Aszód, Szabadság tér 9.)  

és a felsorolt adatokat diktálják be a kollégánknak,  
aki azonnal elvégzi a regisztrációt. 

FONTOS! 
A  REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉG VAN  

A TAJ SZÁMRA.

terén jó lenne elérni, hogy a gyerekeinket ne kelljen más telepü-
lésekre hordani, hanem helyben válogathassanak a különféle tö-
megsportok között. Az aszódi, Galga menti kötődésű edzőknek 
érdemes legyen helyben is létrehozni csapatokat. Szeretném, ha 
az újonnan beköltözöttek is könnyebben tudnának akár egy-egy 
helyi közösséghez kapcsolódni, hogy ne egy alvó település legyen 
Aszód, hanem rendszeres kulturális programokkal, pezsgő élettel 
teli hely. Az elmúlt évek során több kisgyermekes család költözött 
ide, az ő élethelyzetüket, problémáikat, igényeiket is figyelembe 
kell venni és megoldásokat kínálni ezekre. Régebben több olyan 
értékteremtő szervezet működött a városban, amelyek aztán az 
évek során folyamatosan megkoptak, leépültek, végül eltűntek. 
Különféle énekkarok, színjátszó kör, táncházak, klubok, amelye-
ket újra fel kell éleszteni. Az ilyen jellegű törekvéseket is szívesen 
támogatnám.

Mi szükséges ahhoz, hogy ezek az elképzelések jól működő gya-
korlattá váljanak?
Hasznos lehet, ha figyelemmel, nyitottan nézzük a környező te-
lepüléseket, vagy a hasonló nagyságú városokat, és a náluk már 
bevált, jó módszereket átemeljük. Ahogy az utazások során is 
fontos, hogy megismerjük a helyi szokásokat, kultúrát, úgy a 
mindennapi életben is segíthet, ha bizonyos jól működő dolgokat 
beépítünk a saját környezetünkbe. Sajnos sokszor tapasztalom, 
hogy az egyéni érdekek felülírják a közösségi érdekeket, és a po-
litika világszerte megosztja az embereket, de ezen felül kell emel-
kedni, ha értéket szeretnénk létrehozni. Sok pozitív példát láttam 
a világban arra is, hogy lehet úgy élni, hogy az ember tiszteli a 
környezetét. Úgy érzem, nekünk még hosszú utat kell bejárnunk, 
hogy ez itt is megvalósuljon, de minden lépés fontos, közösen kell 
ezen dolgoznunk.

Az utazás is segíthet egy tágabb látókör, másfajta szemlélet ki-
alakításában, de úgy tudom, ti egy vakációnál hosszabb időt is 
eltöltöttetek egy idegen országban. Hogy történt ez?
Csehországban, Prágában éltünk két évig, a férjem munkája ré-
vén. Előtte már többször gondoltunk rá, hogy külföldön is kipró-
báljuk magunkat, de soha nem terveztük, hogy végleg máshol 
telepedjünk le. Azért arra az átmeneti időszakra ki kellett alakí-

tanunk az ottani életünket. Aki még nem próbálta, talán csak a 
jó oldalát látja egy ilyen helyzetnek, de valójában sok akadályt 
kellett legyőznünk. Én igyekeztem biztos, segítő hátteret, lelki 
támaszt biztosítani a gyerekeim és a férjem számára, de ettől füg-
getlenül a saját vállalkozásomat is vittem tovább. Kiköltöztettem 
a műhelyemet, és dolgoztam az itthoni és a kinti megrendelé-
seimre is. A gyerekek nemzetközi iskolába jártak, ami az elején 
különösen nagy kihívás volt számukra, mégis azt hiszem, ők is 
gazdagodtak ezzel a közös kalanddal. Összességében sokat lehet 
profitálni egy ilyen élethelyzetből, különösen a nyitottságot és az 
alkalmazkodást illetően, és talán a fókusz is máshová helyeződik, 
mint amikor az ember egy adott településen, akár egy zártabb 
közösségben éli le az életét. Bár nem könnyű, de néha érdemes 
kilépni a megszokottból, hogy átértékelődhessenek bizonyos dol-
gok és más rálátásunk legyen az életünkre.

Mivel töltöd szívesen a szabadidőd?
Szeretek kertészkedni, kirándulni, utazni, kellemes társaságban 
kávézni, de nem mondhatnám, hogy bármilyen különös hobbim 
lenne. Annál is inkább, mert abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy a kézműveskedés, amit annak idején hobbiként kezd-
tem művelni, mára saját vállalkozássá nőtte ki magát. Egyedi 
tervezésű textiltermékeket készítek és ezzel kapcsolatos lakberen-
dezési munkákat is vállalok. Ez persze nem történt egyik pilla-
natról a másikra, de amikor anyává váltam és éreztem, hogy a 
munkám kötöttsége miatt egyre kevesebb időt tudok fordítani a 
gyerekeimre, eldöntöttem, hogy itthon szeretnék dolgozni. Egyre 
nagyobb igény volt a kézműves termékeimre, és amikor már ki 
tudtam termelni a közalkalmazotti fizetésemet a bevételekből, 
akkor váltottam. Nagy előnynek érzem, hogy így saját magam 
oszthatom be az időmet. Igaz, legalább két éves tanulási folya-
mat volt, hogy az otthoni tevékenységeimet el tudjam választani 
a munkától, úgyhogy az alkotás csak egy része a folyamatnak, sok 
mindenre oda kell figyelni. 

Köszönöm a beszélgetést és kívánok sok erőt, kitartást és alkotó 
energiát a munkádhoz.

Zádori Mónika
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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

április 1. csütörtök 

április 8. csütörtök 

április 15. csütörtök 

április 22. csütörtök 

április 29.  csütörtök

SZELEKTÍV

április 1. csütörtök 

április 15. csütörtök 

április 29.  csütörtök

ZÖLD

április 15. csütörtök

https://vakcinainfo.gov.hu/
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
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DIÁKKÉNT TÚLÉLNI A VIHART...
Még nem tartunk ott, hogy a „pandé-
mia-tájfun” okozta károk felmérésébe 
kezdjünk, hisz a vihar még itt van felet-
tünk. Mi pedig megszeppenve kucor-
gunk a ház egy védettnek gondolt sarká-
ban. Megpróbáljuk túlélni a veszélyt, és 
megvédeni szeretteinket is. Annyit azon-
ban már most bizton állíthatunk, hogy a 
károk felmérésekor nem csak az elhuny-
tak számát, a kifizetett táppénz összegét, 
a felhasznált eszközök beszerzési költsé-
gét, és a gazdasági károkat kell számba 
vennünk, hanem a viharnak a lelkünk-
ben okozott lenyomatát is. Talán ez lesz 
a legnehezebb, hisz nem lehet forintban, 
euróban kifejezni. Mégis meg kell majd 
tennünk, ha másért nem, hogy újra tu-
datosítsuk magunkban; az élet nem csak 
a biológiai létezést jelenti. Most viszont 
még nem a kárfelmérés, hanem a káreny-
hítés a feladatunk. 

A VSzC Petőfi Sándor Műszaki Techni-
kum, Gimnázium és Kollégium diákjai 
között, mint iskolai szociális segítő, ebben 
igyekszem segíteni a pedagógus kollégák-
nak. Beszélgetve, levelezve osztjuk meg 
egymással a tapasztalatainkat arról, hogy 
jelenleg hol tartanak a ránk bízott fiata-
lok. Van-e még bennük tartalék? Ki tud-e 
tartani bennük az akarat, a koncentráló 
képesség, a céltudatosság, a bizakodás, a 
jövőbe vetett hit? - Azt látjuk, hogy nem 
mindenkinél. 
Végeztünk egy felmérést a diákok között. 
Hadd osszak meg ebből néhány figyelemre 
méltó adatot az Olvasóval! Arra a kérdés-
re, hogy milyen hatással van az online ok-
tatás a lelkiállapotodra, a 4 leggyakoribb 
válasz ez volt:
• Lustább lettem, nehezen tudom rávenni 

magam hasznos tevékenységre: 46%
• Kedvetlenné, motiválatlanná váltam: 43%
• Nem könnyű, de megpróbálom kihozni 

a legjobbat ebből a helyzetből: 40%
• Gyakran vagyok ideges, ingerült: 35%
Már most vannak tehát nem is kevesen, 
akik elveszítették a motivációt, a lelkese-
dést. Az ő hibájuk? Aligha. Miért is kel-
lene egy 15-16 éves fiatalnak olyan küz-
dőképességgel rendelkeznie, mint egy 
idegenlégiósnak a kiképzés után?
A vírushelyzet komoly hatással van a 
barátságokra is. 39 % szerint ez a hatás 
egyértelműen negatív. A párkapcsolatok-
ra vonatkozóan pedig a válaszadók közel 
2/3-a gondolja úgy, hogy személyes talál-
kozás nélkül nem lehet igazán megismerni 
a másikat.

Mi a helyzet a tanulással? 36 % nyilat-
kozott úgy, hogy romlott a tanulmányi 
eredménye az online oktatás időszakában. 
Szerencsére azért a többség tudott alkal-
mazkodni a jelen körülményekhez.
A diákoknak nyilván ebben a helyzetben 
is szükségük van a fegyelmezésre: Igen, 
most is fel kell kelni időben! Igen, részt 
kell venni az órákon! Igen, meg kell írni 
a leckét! Igen, tanulni kell! Igen, le kell 
érettségizni! - Ám egyre inkább azt látjuk, 
hogy a fegyelmezés önmagában nem elég. 
Többre van szükség, és ezt a többet csak 
mi, felnőttek adhatjuk meg, mondhatjuk 
el nekik. Nem nagy dolgokra gondolok:
„Nem vagy egyedül.” -  Lehet, hogy nem 
tudsz úgy kapcsolódni a társaidhoz, ahogy 
megszoktad. Lehet, hogy el is szakadnak 
egyes szálak. Én viszont itt vagyok, rám 
számíthatsz.
„Sokat tanulhatsz ebből a helyzetből, ami 
később majd hasznodra válik.” -  Megta-
nulhatod például, hogy nincs teljhatalmad 
a saját életed felett. Ettől még lehetsz bol-
dog és sikeres. Megtanulhatod azt is, hogy 
maszkkal eltakarva, arc nélkül milyen ne-
héz bizalmat adni és kapni; érdemes tehát 
mindig, minden fontos helyzetben vállal-
ni az arcodat.
„Lehet javítani.” - Hibáztál. Rontottál. 
Nem figyeltél. Elkéstél. Nem jó, tehát nem 
dicsérlek meg érte. De ettől még nem vagy 
egy semmirekellő. Ki tudod javítani, hely-
re tudod hozni. 
„Gyere, csináljunk valami mást!” -  
Számítógépundorod lett? Most saját bőrö-
dön érezheted, hogy nem jó egész nap a 
gép felett görnyedni. Egyszerűen nem így 
vagyunk megalkotva. Hát akkor rajta, 
kezdj hozzá valamihez, amire eddig nem is 
gondoltál! Itt az alkalom, hogy bizonyítsd 
magadnak; nem csak a Minecraftban vagy 
jó, hanem a sütésben, a geocachingben, 

vagy épp a nyúltenyésztésben. Ezzel pár-
huzamosan könnyebb kibírni azt, ami kö-
telező, amit nem lehet kikerülni.
Azt a kérdést is feltettük a tanulóknak, 
hogy van-e valami jól bevált módszerük a 
negatív hatások ellen, illetve készek lenné-
nek-e belevágni valami új tevékenységbe. 
Örömmel olvastam a sok jó ötletet, mely 
a fiatalok életrevalóságáról, kreativitásáról 
árulkodik. Csak néhány példa:
„Sokat edzek, kutyát sétáltatok és mozgok.”
„Elkezdtem könyveket olvasni (pozitív 
hangulatúakat)”
„Biblia, család, zenélés amennyit lehet, a 
problémák kibeszélése.”
„Rengeteget horgolok szabadidőmben.”
„Meg szeretnék tanulni kalimbán játszani.”
„Szívesen foglalkoznék állatokkal.”
„Sütés-főzésbe már belekezdtem.”
„Már elkezdtem kenyeret sütni.”
Tudom, ez a helyzet mindenkinek nehéz, 
megterhelő. Keresem a szavakat, hogy 
milyen pozitív, bátorító üzenettel tudnám 
zárni ezt a kis írást, de nem tudnék jobbat, 
bölcsebbet írni, mint az egyik diákunk. 
Az ő igazán optimista gondolataival kívá-
nok kitartást mindenkinek!
„… Új lehetőségek nyílnak, ha megragad-
juk őket, nem szabad szorongani semmi-
képp a jövő miatt, felesleges is, az időnket 
is elveszi és a jókedvünket is. Otthon lenni 
jó, kényelmes, nem vagyunk egy „székhez 
kötve”, sokkal szabadabb, jobb, csak már 
sok belőle. De lehet ezt is élvezni, én szere-
tem. … Tényleg a legfontosab; a cél ugyan-
az maradt, csak a körülmények mások. … 
Panaszkodni lehet, tudnak is sokan, de hát 
nincs mit tenni, most ebből, az online ta-
nulásból kell kihoznunk a legtöbbet, ami-
re képesek vagyunk. Én így gondolom.”

Kovács László 
 iskolai szociális segítő

iskolai   
élet



DIÁKKÉNT TÚLÉLNI A VIHART... EGY TAVALY  
ÉRETTSÉGIZETT 
DIÁK VISSZA- 
EMLÉKEZÉSE:
 

Nekem két dolog volt nagyon haté-
kony, ami úgy igazán segített. 

Az első az, hogy a saját javamra 
tudtam fordítani az online órák és 
bezártság helyzetét, hiszen rájöttem, 
hogy sokkal több időm van így, hogy 
nem kell utazni a suliba, ki vannak 
lőve a közös programok a barátokkal. 
Emiatt elég jól be tudtam osztani az 
időmet. Minden második napra ki-
tűztem 2-3 tétel kidolgozását, ha néha 
kevesebb sikerült, azon sem aggód-
tam, mert akkor más napra áttettem 
belőlük néhányat. Volt, hogy annyira 
belejöttem, hogy akár 5 tételt is ki tud-
tam egy nap dolgozni. A szóbeli érett-
ségi elmaradása sem vett el sokat az 
egészből, hiszen minden téma, amit a 
szóbeli vizsgára meg kellett tanulni, 
az az írásbeliben is ugyanúgy szere-
pelt. Viszont fontos, hogy produktívan 
legyen beosztva az idő, mert könnyen 
el lehet hinni, hogy sok időd van még, 
de apránként lényegesen könnyebb 
felkészülni, mint az utolsó pillanatok-
ra hagyni rengeteg anyagot. 

Másodjára, nekem a Zanza tv 
weboldal és a különböző érettségi-
re felkészítő vagy érettségire készülő 
diákok által megalkotott Facebook 
csoportok, oldalak jelentettek nagy 
segítséget. Egymással lehet tanulni, 
tételeket kidolgozni, cserélgetni. A rö-
vid vagy akár hosszabb összefoglaló 
videók pedig segíthetnek egy-egy té-
mát átismételni, vagy jobban megér-
teni az új anyagot. Osztályon belül is 
fontos fenntartani a kapcsolatot, heti 
egyszer vagy többször online összeülni 
és együtt tanulni. Megnyugtató is, hi-
szen rájössz nem vagy egyedül ebben 
az egészben.

OKTV döntős a PSG diákja
Juhász Ákost, 11. A osztályos kiváló tanulónkat 
szerencsém van a kezdetektől, 2017-től , differen-
ciáltan, speciális tanrend szerint tanítani. Már az 
első, bevezető órákon feltűnt nagyfokú kíváncsi-
sága, tudásvágya, nyitottsága. Minden érdekel-
te, ami a nyelvben lehetőség vagy játék. Folyton 
kérdezett. Játszva, élvezettel foglalkozott a fran-
cia nyelvvel. Nem tanulta, hanem ízlelgette azt. 
Élvezte felfedezésének mindegyik pillanatát. Jel-
lemző rá, hogy mennyire tud és szeret önállóan, 
egyedül dolgozni, elmélyülni egy-egy feladatban. Ezért már a nyelvi előkészítő évfolyam 
első hónapjaitól kezdve vele másként, más tankönyvcsalád segítségével foglalkoztam. 
Mindig más felmérőket írt. Mindig más elvárásokat kellett teljesítenie. A tanórákon is 
igényelte a másfajta foglalkozást, a kihívásokat jelentő feladatokat. Az elérendő célokat 
elsősorban önmagának jelölte ki közös beszélgetéseink során. Elfogadtam belső kész-
tetéseit, mert ezzel segíthettem a fejlődésben, hisz pontos pálya- és életcél elképzelései 
voltak. Együtt választottuk ki az adott időszak számára legmegfelelőbb témáit, módsze-
reit. Igyekeztem tiszteletben tartani speciális nyelvi tehetségének minden megnyilvánu-
lását. Volt, hogy a szépirodalmi művek olvasása helyett a nyelvtani feladatok felé fordult. 
Ahogy a tehetséggondozás szakirodalma is hangsúlyozza, nála elsősorban a gazdagításra 
kellett figyelni, mivel motiváltsága, egyéni fejlődési tempója már kódolva volt. A lehető-
ség benne rejlett, csak segíteni kellett sokféle módszertani trükkel utat nyitni neki. Ha 
megtaláltuk számára a legmegfelelőbb feladatokat és témákat, megmutatkozott benne az 
intellektuális, nyelvi teljesítményorientáltsága is. 
Látványos eredményekre képes szóban és írásban egyaránt. Ennek egyik jeles bizonyí-
téka, hogy a francia nyelvi OKTV döntőjébe (amelyet sajnos hivatalosan lemondtak) az  
5.-6. pozícióban került be. Kimondhatatlanul büszke vagyok rá.
Elégedettséggel tölt el, hogy tanári életutam utolsó éveiben is megadatik nekem az a 
nagy-nagy lehetőség, öröm, hogy újabb tehetséges tanítványokkal kalandozhatok a fran-
cia nyelv felfedezésének nem mindig könnyű terepén. Évfolyamonként vannak számo-
san. Ám kétségkívül közülük az egyik legkiemelkedőbb Juhász Ákos. 
Szívből gratulálok megérdemelt sikeréhez.

Márton Ildikó 
a PSG francia tagozatának tanára

Olasz és spanyol nyelvoktatás  
, 

ASZÓDON, tapasztalt nyelvtanárral, minden szinten.
Idegenforgalmi szaknyelv is. Személyesen vagy online.

Kiss Virág  06 (20) 222-9759



A KIRÁLY ÚJ RUHÁJA
EGY ANGOL NYELVŰ SZÍNDARAB AZ EGA-BAN, AVAGY AZ  
IDEGENNYELV TANULÁS ÖRÖMEI

8ASZÓDI TÜKÖR

A közösségépítésre, a kooperációra és az 
élményszerű oktatásra egy nyelvóra kere-
tei ideálisak. Mivel a közösségi alkalmak 
– iskolai rendezvények, osztályprogra-
mok – száma a korlátozások miatt vissza-
szorult, a tanórai keretek adta lehetőségek 
az elmúlt időszakban még inkább felér-
tékelődtek. A 6.a és 6.b osztály tanulói a 
Király új ruhája c. tankönyvi olvasmány 
angol nyelvű előadására készültek fel lel-
kesen néhány tanóra keretében. A rövid 
darabot zenei betétekkel, díszletekkel, 

jelmezekkel sikerült élvezetesebbé tenni, 
és még a farsangi időszakban, pár másik 
nyelvi csoportnak az iskola dísztermében 
bemutatni. It’s a kind of magic, magic, 
magic… – szólalt meg a Queen együttes 
száma a jelenetnél, ahol a szabók a ki-
rálynak a varázsruhát készítik, az is egy 
varázslat volt azonban, ahogyan a színé-
szi képességek felszínre kerültek már a 
gyakorlás során is. A jó hangulatú, vidám 
jelenetek remélhetőleg mindenki számára 
emlékezetesek maradnak. A diákok meg-

tapasztalhatták csoportként az összefogás 
érzését is, és a saját korlátaik legyőzésére 
kapott lehetőséggel élve, társaik előtt a 
színpadon bátran szólaltak meg angolul. 
Az előadás végén pedig őszintén örülhet-
tek az ajándék cukorka mellett az őket jo-
gosan megillető és munkájukat elismerő 
tapsnak. Remélem, nemsokára viszont-
látjuk egymást a valós osztályteremben 
is, mert  The show must go on….                                                                         

Szovics Timea  
angol nyelvtanár

Kedves Olvasó!

A járványhelyzetre való tekintettel idén 
sajnos nem tudtuk megszervezni hagyo-
mányos alapítványi bálunkat, amely-
nek bevételével mindig a tanulóinkat 
szoktuk támogatni. A digitális oktatásra 
való átállás viszont továbbra is terheket 
ró diákra, pedagógusra egyaránt. Ezért 
az Alma Materért Alapítvány kuratóri-
uma úgy határozott, hogy ebben az év-
ben a tanulók, illetve a tanárok digitális 
eszközeinek (hardver és szoftver egya-
ránt) fejlesztésére, illetve digitális tan-
anyagfejlesztés költségeire gyűjtenénk. 

Az Alapítvány ezúton is kéri azon diákok 
vagy szüleik megkeresését, akiknek az 
elmúlt időszakban éppen az eszközhiány 
miatt okozott komoly gondot az online 
oktatás. Igyekszünk az igényeket felmér-
ni, és lehetőség szerint támogatni, hogy 
a jövőben iskolánk minden diákja, köl-
csönzés útján, hozzájusson a tanuláshoz 
szükséges eszközhöz. 
Amennyiben támogatni kívánja célun-
kat, kérjük, hogy az alábbi bankszám-
laszámon juttassa el adományát Alapít-
ványunkhoz. A közleményben, kérjük, 
tüntesse fel: „digitális eszköz- és tan-
anyagfejlesztés”. 

Továbbá kérjük Önöket, hogy adójuk 
1%-val is támogassák iskolánkat.  

Ebből a pénzösszegből szoktuk minden 
évben finanszírozni a versenyek nevezési 
díjait, a versenyen jól szereplő diákjaink 
ajándékait, valamint külföldi cserekap-
csolatok tetemes útiköltségéhez is hozzá-
járulást biztosítunk. De eszközfejlesztésre, 
házi versenyekre, vagy színház- és üzemlá-
togatások útiköltségeinek csökkentésére is 
felhasználtuk már ezeket a támogatásokat. 
Ha egyetértenek Alapítványunk célki-
tűzéseivel, akkor kérjük, hogy az adózás-
nál a következő adószámot szíveskedje-
nek megjelölni:
18665006-1-13

Támogatásukban bízva, nagyon jó egész-
séget kívánva, a Kuratórium nevében  
köszönetemet fejezem ki:

Péter Katalin
A VSZC Petőfi Sándor Műszaki  

Technikum, Gimnázium és Kollégium
 Alma Materért Alapítványának elnöke

Számlaszámunk: OTP Bank 11742166-20008983
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Megfeszített munka az egészségügyben
DR. LÓSKA IZABELLA DOKTORNŐ VÁLASZOLT AKTUÁLIS KÉRDÉSEINKRE

Az elmúlt időszakban hatalmas nyomás ne-
hezedett az egészségügyben dolgozókra, ez 
alól a háziorvosok sem kivételek. Az aszódi 
rendelőkben is folyamatosan csörögnek a 
telefonok, miközben már hetek óta zajlik a 
lakosság oltása is. A jelenlegi helyzetről, a 
rendelés és az oltások menetéről Dr. Lóska 
Izabellát kérdeztük.

Talán már mindenki érzékeli, hogy ez a mos-
tani valóban rendkívüli helyzet, amikor új 
szabályok szerint kell élni a mindennapi éle-
tünket. A korábbi gyakorlattól eltérően a házi-
orvosunkat sem kereshetjük fel bármikor sze-
mélyesen, de telefonon sem mindig egyszerű 
a kapcsolatfelvétel. Doktornő, mit tanácsol a 
betegeknek?
Jelenleg a rendelési időben három telefonvo-
nalon érkeznek a hívások, miközben betege-
ket is fogadunk. Mivel minderre csak ketten 
vagyunk, előfordul, hogy foglalt a vonal, vagy 
nem tudjuk felvenni a telefont, ezért kérem, 
hogy próbálkozzanak türelmesen, lehetőség 
szerint mindenkivel beszélünk, aki keres min-
ket. A rendelési idő utolsó órájában általában 
oltunk, ezért akkor egyáltalán nem tudunk 
reagálni a telefonhívásokra. Személyesen csak 
időpontra bejelentkezve lehet jönni, de itt ki-
emelném, hogy felső légúti, Covid gyanús tü-
netekkel semmi esetre se jöjjenek a rendelő-
be, inkább telefonon jelezzék, ha ilyen jellegű 
panaszaik vannak, és mi el fogjuk mondani a 
további teendőket. A gyógyszerfelírást szintén 
meg tudjuk oldani telefonon keresztül, de az is 
bevált gyakorlat, hogy leírják az adataikat egy 
papírra, nevet, címet, valamint, hogy milyen 
gyógyszert szeretnének felíratni és azt beadják 
nekünk.

Azt hiszem mostanában mindenkit leginkább 
az oltás és az ezzel kapcsolatos kérdések fog-
lalkoztatnak. Ez nyilván az orvosokra is ren-
geteg plusz feladatot ró. Hogyan kezelik ezt a 
helyzetet? 
Az oltások szervezésében nagy segítségünkre 
van az önkormányzat, akik az adminisztra-
tív feladatok nagy részét átvállalták tőlünk. 
Jelenleg ők szervezik az oltásokat, a rendelke-
zésünkre álló listák alapján felhívják a regiszt-
ráltakat és egyeztetnek velük, hogy ki milyen 
időpontra tud menni oltásra. A legnagyobb 
problémát még mindig azt jelenti, hogy sokan 
válogatnak az oltások között. El kell fogadni, 
hogy e tekintetben nagyon korlátozottak a le-
hetőségek, hiszen egy adott oltóanyagból csak 
bizonyos mennyiséget kapunk, és további ne-
hézséget okoz, hogy bizonyos vakcinákat csak 
az oltópontokon, többnyire Budapesten lehet 
megkapni, ahová fel kell utazni ezért. Én ma-
gam azt vallom, és mindig fel is hívom rá a 
pácienseim figyelmét, hogy minden oltás jobb, 

mint a vírus, hiszen mi napi szinten látjuk, 
hogy milyen nagy számban fordulnak elő az 
újabb megbetegedések, ami egyre inkább érinti 
a fiatalabb korosztályt is. Aki ragaszkodik egy 
bizonyos vakcinához, annak számolnia kell 
azzal, hogy sokkal később kerül majd sorra. 
Sokan hívnak amiatt is, hogy jöhetnek-e már 
oltásra, de itt szükséges megemlíteni, hogy ne-
künk a NEAK, vagyis a Nemzeti Egészségbiz-
tosítási Alapkezelő küldi a listát minden héten 
frissítve, és csak azt tudjuk beoltani, aki ezen 
szerepel.

Előfordulhat, hogy valaki regisztrált de nincs 
a listán?
Igen, ilyesmi is megtörténhet. Mi csak azt tud-
juk megmondani neki, hogy a jelenleg nálunk 
lévő listán szerepel-e, és ez hétről hétre frissül. 
Tehát, ha valaki regisztrált, de még nincs a lis-
tán az adatvedelem@neak.gov.hu email címen 
jelezheti ezt, és így nagy valószínűséggel, ha 
nem is azonnal, de egy-két héten belül felke-
rül a listára. Nagyon fontos, hogy a regisztrá-
ciókor okvetlenül adjunk meg telefonszámot, 
mert több esetben is előfordult, hogy ezt valaki 
elmulasztotta vagy hibás telefonszámot adott 
meg és így egyáltalán nem, vagy csak hosszas 
nyomozás után tudtuk elérni. Tehát a regiszt-
rációnál nagyon oda kell figyelni, hogy minden 
adatot helyesen adjunk meg. Mindenki, aki 
regisztrált és vár az oltásra, legyen elérhető és 
vegye fel a telefont, mert mi sem tudjuk előre, 
hogy mikor fogjuk keresni.

Ha valaki átesett már a Covid fertőzésen 
mennyi idő múlva kaphat oltást?
Igazolt fertőzöttség után három hónap múlva 
oltunk. Tünetes betegek a háziorvoson keresz-
tül juthatnak tesztelési lehetőséghez, de többen 
magánúton teszteltetnek. Erre például a hatva-
ni kórházban is van lehetőség. Sajnos sok olyan 
eset is van, amikor valakinek minimális tünetei 
vannak csak, és ezért elmegy dolgozni, de köz-
ben ugyanúgy fertőz és ezzel másokat is veszé-
lyeztet, tehát ha valaki csak egy kicsit is gyanak-
szik, hogy fertőzött lehet, inkább kérjen tesztet, 
de mindenképp maradjon otthon. Tudom, hogy 
már hosszú ideje tart a bezártság és mindenki 
türelmetlenebb, de mégis, jelenleg csak az se-
gíthet, ha betartjuk ezeket a szabályokat és fe-
lelősen viselkedünk. Nagy probléma az is, hogy 
szinte bármilyen időpontban nagyon zsúfoltak a 
boltok, ezért lehetőség szerint ne a teljes család 
menjen vásárolni, és igyekezzünk célirányosan 
haladni, gyorsan végezni. Amikor a városban 
járok, látom, hogy sokan nem hordják a masz-
kot, pedig ez akkor is kötelező, ha valaki már 
mindkét oltást megkapta, hiszen az oltás nem 
zárja ki teljesen a megfertőződés lehetőségét, 
csak a komolyabb megbetegedéstől véd.

Zádori Mónika
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Csoda a dobozban
„Egy fakeret az asztalon. Vajon mit rejt ez a varázslatos doboz? 
Rejtély. Egyik ajtó, másik ajtó, harmadik – sorra kinyílnak, és 
feltárul előttünk egy keretbe foglalt szép kép. Csoda. A kép las-
san csúszik, miközben a mesélő hangját halljuk, majd újabb kép 
következik, és egy újabb...” (forrás: Papírszínház módszertani 
kézikönyv. - Csimota, 2016.)

Sokan feltették a kérdést mostanában, hogy mi az a papírszínház. 
Röviden így tudnám leírni: mese, színház, játék. Egy japán tech-
nika. Kamishibai. 

Ez a technika a mesét, a mesekönyvet alakítja színházzá. Több, 
mint egyszerű mesélés, felolvasás. A történetek megelevenednek 
a lapok mozgatásával, ezzel téve érdekesebbé, izgalmasabbá a szö-
veget. Mi kell hozzá? Először is egy mesélő, aztán egy speciális 
fakeret és  természetesen a mesék. Hogyan működik? „Kinyitom 
a varázsdobozomat, lássuk, milyen mesét rejt ma.” 
Egy papírszínház mese 12-20 lapból áll, amelyek egyik oldalán (a 
közönség felőlin) egy-egy részlet jelenik meg képben elmesélve, 
míg a hátoldalon a mesélő a hozzá tartozó szöveget látja, és a ké-
pet egy kisebb, fekete-fehér felvételen. Egyszerre dolgozik a kép 
és a szöveg, így a néző figyelmét képes maximálisan fókuszálni, 
és ébren tartani. A képek mozgatása egyfajta dinamizmust ad az 
illusztrációknak, életre kelti a figurákat.

Többféleképp mesélhetek. Bebújhatok a keret mögé, ez egyfajta 
biztonságot ad, látom a szöveget, kapaszkodhatok a történet fona-
lába. Mesélhetek a keret mellett is. Ehhez kell némi szövegtudás, a 
mese biztos ismerete, a történet fonalának kézben tartása. Közben 
játszunk, énekelünk, bábozunk, zenélünk együtt a gyerekekkel 
(de akár felnőttekkel is). Színesíthetem aláfestő zenével, különbö-
ző zörejekkel, zajokkal. Nem titok, ehhez bizony gyakorolni kell, 
még akkor is, ha „csak” mesélni szeretnék. A képek biztos moz-
gatásához ez elengedhetetlen. Ha mindez összeáll, biztos a siker. 

A Gyermekkönyvtárban készült papírszínház felvételek megte-
kinthetők az intézmény youtube csatornáján.

      Nagy Judit
gyermekkönyvtáros
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Április - Tavaszhó - Szelek hava - Szent György hava
Marcus Terentius Varro – az ókori Róma egyik legnagyobb írója – a hónap nevének eredetét népi 
etimologizálással a latin „aperire”igéből eredezteti, melynek jelentése „kinyílni, feltörni” – a szó 
utalván a most nyíló, virágzó, megújuló természetre. E hónapot ősi magyar nevén ’Szelek havának’ 
is nevezik, a népi kalendáriumban „Szent György hava”.

Ahogy Tóth Árpád is írja: „bolondok hónapja” – e nevezetes titulus pedig – mint az időjárás –  
szeszélyes, bolondos, kiszámíthatatlan jelleme, és az ehhez köthető ókori, tréfás tavaszkezdő örö-
münnepekre vezethető vissza. 
Április számos jeles dátummal dicsekedhet, közülük az egyik József Attila születésének a napja - 
1905. április 11. -, melynek évfordulója a „magyar költészet napja” is egyben. A fentebb olvasott 
költemény írója, Tóth Árpád 1886. április 14-én látta meg a napvilágot, továbbá 23-án emlékezik 
meg a kalendárium a „könyv napjáról”, aminek célja az olvasás szépségének felfedezése, illetve hogy 
ösztönözzön a jó könyvek forgatására.

Benkó Norbert segédkönyvtáros

Könyvtári ajánló
Roderick Cave – Sara Ayad: 
A KÖNYV TÖRTÉNETE
A barlangfestményektől az e-könyvig

Az emberek szeretik a listákat. A könyvek 
világában a listák külön műfajjá váltak: „az 
évszázad legjobb könyvei”, „100 könyv, ame-
lyet el kell olvasnod, mielőtt meghalsz” és így 
tovább. Ez a kötet is egy ilyesféle lista: csodá-
latos tárgyak csodálatos felsorolása, amely 

korszakokon és kultúrákon átívelő összefüggéseket tár az olvasó elé. Annyi más, könyvek listáit 
összeállító könyvtől eltérően ez a kötet elég merész és éleslátó ahhoz, hogy figyelembe vegye a tánc-
ról vagy a titkosírásról szóló szövegeket, a képregényeket, a mini- és nanokönyveket, a palimpszesz-
teket, a gyógyszertani munkákat és a jóskönyveket, Nyugatról és Keletről, vagyis bármit, ami a 
könyvtörténet és az egyetemes kultúra szempontjából fontos. 
Az a hatalmas mennyiségű tudásanyag, történelem, irodalom, tudomány, szórakoztatás és művelt-
ség, ami ebben a száz könyvben megtestesül, csak kis része annak, amit a szerzők a művelődéstör-
ténet, a nyomtatás és a könyvtörténet világáról tudnak.

Április
Április, április, bolondok hónapja!
Szeretlek én téged, - a föld akkor kapja
A langyos csillogó, locsogó esőket,
Melyeket hallgatni oly jó, s a szív éled...
Április, április, - bolondok hónapja!
Zöld füvét a csikó ropogva harapja,
Zsenge reménységnek harmatozó füvét
Harapja friss szájjal egész Emberiség.
Nem vagyunk mi azért, nem és nem, bolondok,
Hajoljatok reánk, derék, új falombok,
Az legyen a divat, áprilisi fényből,
Szűrjetek ránk szép szűrt legényes reményből.
(Tóth Árpád)

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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Hulladékból értékes tápanyag
Az elmúlt években jelentősen megosztották a lakosságot a kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok, amelyek településenként 
változtak. 2021. január elsejétől azonban az új kormányrendelet 
értelmében az ország teljes területén tilos a kerti hulladék égetése. 
Fontos tisztában lenni azzal, hogy ez a döntés nem egyik pillanatról 
a másikra született és alapos oka van, ugyanis a levegő minősége 
folyamatosan romlik és ez részben az égetéssel a levegőbe kerülő 
káros anyagoknak köszönhető, amelyek erősen veszélyeztetik az 
egészséget. A jó hír viszont az, amellett, hogy fellélegezhetünk, és 
a fülledt nyári estéken a kertben ülve is friss levegőt szippantha-
tunk, hogy a legtöbb kertben keletkezett hulladék remekül kom-
posztálható és nem is kell hozzá nagyobb hely, mint egy avarkupac 
elégetéséhez.  Ráadásul a komposztálással értékes humuszhoz jut-
hatunk, amit hasznosíthatunk a kertben. A komposztálás mellett 
szól az is, hogy ilyen módon a háztartásban keletkezett hulladé-
kot is legalább a felére csökkenthetjük, hiszen ezeknek nagy része 
komposztálható. További előnye, hogy a zöldség és virágágyásokba 
kevert humusz javítja a talaj szerkezetét, ezáltal jobb életfeltétele-
ket biztosít a növényeknek. Komposztládát vásárolhatunk készen a 
gazdaboltban, kertészeti szakáruházakban, de házilag is készíthe-
tünk deszkából, raklapokból, hézagosan rakott téglákból, de még 
fűzfavesszőből vagy dróthálóból is. 

Mire figyeljünk?
Fontos, hogy a komposzttároló szellőzzön, nehogy befülledjen a 
tartalma. Próbáljuk a kert egy árnyékos zugába elhelyezni, hogy 
ne szárítsa ki a nap, ugyanis fontos a kiegyensúlyozott nedvesség-
tartalom ahhoz, hogy a bomlási, átalakulási folyamat megfelelően 

történjen. Szárazabb időben ezért néha szükséges lehet kissé meg-
locsolni a komposztot, nagyobb esőzések alkalmával pedig inkább 
betakarni, hogy ne tocsogjon vízben az alja. A komposztálandó 
anyagokat minél kisebb darabokra aprítva, rétegezve tegyük a tá-
rolóba, ehhez sokat segíthet, ha a különféle anyagokat: fűnyesedék, 
felaprított gallyak, ágak, falevelek, konyhai zöldhulladék külön 
gyűjtjük. Elkerülhetjük a kellemetlen szagokat, ha mindig egy réteg 
fűnyesedékkel, vagy földdel takarjuk be a komposztot. A rágcsálók 
távoltartására a zártabb tárolók alkalmasabbak, de a sűrű szövésű 
drótháló is megfelelő.

Mi kerülhet a komposztba?
Zöldség és gyümölcsmaradék, kávézacc, teafű, virág, apróra vágott 
tojáshéj, frissen vágott fű, apróra vágott gallyak, ágak, vegyszer-
mentes fűrészpor, használt virágföld, falevelek,  növényevő állatok 
ürüléke. Azok a természetes módon rothadásnak indult zöldségek, 
gyümölcsök is belekerülhetnek, amelyek egyébként szintén a ku-
kában végeznék, hiszen a gondosan összerakott komposzt halom 
belsejében képződő hő hatására keletkező folyamatoknak köszön-
hetően ezek is maradéktalanul lebomlanak, akárcsak a gyomnövé-
nyek. A közhiedelemmel ellentétben a dió és vadgesztenye levele is 
komposztálható, azonban hosszú idejű érlelésre van szükség, hogy 
a növekedésgátló anyagok elbomoljanak. Ha sok dió vagy vadgesz-
tenye lomb képződik, érdemes neki külön tárolót létrehozni, így a 
többi, gyorsan bomló anyag felhasználásával nem kell kivárnunk 
ezek megérését. 

Mit ne tegyünk a komposztba?
Nem komposztálható a hús, kenyér, csont, záptojás, sütés után ma-
radt olaj, vegyszer, gyógyszer, a déligyümölcsök vegyszerrel kezelt 
héja, húsevő állatok ürüléke, tejtermékek. Szintén nem tehetők a 
komposztba  a gombás növényi részek, amelyek hosszú ideig ké-
pesek a talajban maradni, mint például a moníliával fertőzött gyü-
mölcságak, ezeket elkülönítve, zsákban gyűjtsük és vigyük olyan 
gyűjtőhelyre, ahol megsemmisíthetők. Erre a problémára megol-
dást jelenthetnek a zárt műanyag komposzttárolók, amelyek bel-
sejében a keletkező hő hatására a baktériumok, gombák, de a kü-
lönféle atkák és rovarok petéi is elpusztulnak. Hasonló eredményt 
lehet elérni a komposztgödörrel is, ahol minden réteget földdel 
borítunk. Egyébként a komposztálás és az általa keletkezett táp-
dús anyag, a humusz a növénybetegségek megelőzésében is fontos 
szerepet játszik, hiszen az erős, egészséges növényeket nehezebben 
támadják meg a betegségek. Szintén ebből a szempontból hasznos, 
ha alkalmanként csalánlével locsoljuk, permetezzük a kertben a 
növényeket, mert így ellenállóbbak lesznek és jobban fejlődnek.

Mennyi idő után használható fel a komposzt?
Az érett komposzt az időjárástól függően 9-12 hónap alatt készül el, 
ez jól látható az állagán, hiszen morzsalékos, barna földdé alakul. A 
folyamat gyorsabban is történhet, ha speciális, műanyag komposzt- 
tárolót használunk, a komposztba kerülő anyagokat minél kisebb 
darabokra aprítjuk, illetve kertészeti boltokban kapható komposzt-
gyorsító anyagot használunk. Utóbbi egyébként kis mennyiségben 
a kezdő komposzt halomhoz is hasznos lehet, hogy az átalakulási 
folyamatokat beindítsa.

Zádori Mónika

KOMPOSZTÁLJUNK, DE HOGYAN?
MIT KEZDJÜNK A SOKAT EMLEGETETT ZÖLDHULLADÉKKAL?

kert
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Egy aszódi lakos bevált, évtizedek óta 
alkalmazott praktikái a kerti zöld-
hulladék hasznosítására:
„Rengeteg gyümölcsfát gondozok a kertemben, amelyek köré rend-
szeresen elterítem a levágott fűnyesedéket. Ez azon túl, hogy bomlása 
során értékes anyagokhoz juttatja a fák gyökérzetét, a talajt is védi a 
kiszáradástól, ami a nyári meleg hetekben különösen fontos. 

A fák gyökérzetének kiterjedése a talajban nagyjából megegyezik 
a koronájuk kiterjedésével, ezért fontos, hogy ne csak a tövükhöz, 
hanem ebbe a nagyobb körsávba terítsük szét a mulcs anyagot. A 
mulcsozás a zöldség és virágágyásokban is porhanyósabbá, termé-
kenyebbé teszi a talajt. Fontos a megelőzés is, növényi trágyalevek-
kel erősebbekké, ellenállóbakká tehetjük a növényeket. Én gyakran 
használok hagymalevet is a növények locsolására, permetezésére.”

Hagymalé: 3 kg fokhagyma és vöröshagyma külső héját kell 10  
liter vízbe áztatni. Tíz napos meleg érlelés után következik a szűrés, 
majd tízszeres hígításban permetezhető ki. Baktériumos és gombás 
fertőzések ellen hatásos, de egyes kártevő rovarokat is elűz.

Csalánlé: Tegyünk műanyag hordóba apróra vágott csalánt, töltsük 
fel vízzel, és dróthálóval fedjük be a tetejét. Naponta kevergessük 
meg és két-három hét múlva már használható folyékony trágyát ka-
punk, ami természetes erősítőszer a növényeink számára.

További hasznos információk: 
http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/
a_komposzt_is_ertek.pdf

http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/a_komposzt_is_ertek.pdf
http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/a_komposzt_is_ertek.pdf
http://aszodiallatorvos.hu/


Az aszódiak számára nem ismeretlen a 
Richard Fritz Kft. neve, hiszen a városba 
érkezve mindenki elhalad az üzem épülete 
mellett, amely közel harminc éve több helyi 
lakos számára is munkahelyet biztosít. A 
megszokott név ez év április 1-től azonban 
megváltozik, és a cég Şişecam Automotive 
Hungary Kft. néven működik tovább. A 
névváltozás okáról, a cég nemzetközi pia-
con betöltött szerepéről és az üzemben fo-
lyó munkáról beszélgettünk Nagy Ákossal, 
a cég ügyvezető igazgatójával.

Bár az üzem az elmúlt évtizedek alatt a vá-
ros szerves részévé vált, nem mindenki tud-
ja, pontosan mi is készül itt. Mi a vállalat fő 
profilja, és mit gyártanak itt helyben?
Az 1946-ban alapított németországi vál-
lalat, a Richard Fritz Holding fontos autó-
ipari beszállító az üveg-körbefröccsöntés 
területén.  Ezen a speciális szakterületen 
már több mint 35 éves tapasztalattal ren-
delkezik,  mára a világ vezető vállalatai 
között szerepel, termékeit olyan csúcska-
tegóriás autógyárak részére fejleszti, mint 
az Audi, Bentley, BMW, Mercedes-Benz,  
Porsche és a Rolls Royce. Európán belül 
több országban is folyik termelés, a különfé-
le üzemekben más és más termékek gyártá-
sára specializálódtak, mi az aszódi gyárban  
autóüveg-körbefröccsöntést végzünk. Eb-
ben az esetben adott a nyers üveg, amely 

köré egy műanyagot fröccsöntünk, illetve 
készre szereljük, hogy gyakorlatilag a vé-
gén már csak be kelljen pattintani az autó-
ba. Ezek általában az autó oldalának hátsó  
negyedében elhelyezkedő, kis háromszög 
alakú fix üvegek. 

Mi a névváltozás oka, és milyen változást 
jelent ez a cég életében?
Ez valójában nem annyira újkeletű törté-
net, inkább egy hosszú folyamat végére tesz 
pontot, ezáltal jelentősen nem is érinti a cég 
életét és az ott folyó munkát. Törökország 
vezető üveggyártó vállalata, a Şişecam, 
amely napjainkban a világ legrangosabb 
gyártói közé tartozik, a fenntartható növe-
kedési és teljesítményorientált befektetési 
politikájának köszönhetően, hogy az autó- 
üveg üzletág szerves részévé váljon, 2013-
ban megvásárolta a Richard Fritz Holding 
GmbH vállalatcsoportját, mint technológi-
ailag vezető vállalatcsoportot az üveg-kör-
befröccsöntés területén. Mivel a vállalat az 
elmúlt csaknem nyolc év alatt a Şişecam tu-
lajdonában is változatlan minőséget tartott 
fenn, ez a változás inkább csak az arculat-
ban, a logóban mutatkozik majd meg, a ter-
melés, az igényesség a professzionalizmus 
továbbra is a megszokott marad.

Milyen alapképzettségre van szükségük 
azoknak, akik az üzemben dolgoznak?
A fizikai dolgozóink feladata jellemzően 
betanított munka, nem igényel különösebb 
előképzettséget. Egyre több robotot és auto-
matizált gépsort használunk, amely során 
bőven akadnak olyan folyamatok, ahol az 
emberi munkaerőt nem tudjuk kiváltani 
robottal, ilyenek például a különféle sze-
relési munkák. Manapság például nagyon 
kedvelt a magas kategóriájú divatos autók-
nál a krómozott díszléc, amely gyakran 
az ablakokon is végigfut. Ezeket például 
egy robot nem képes szépen odailleszte-
ni, rászerelni, bepattintani és ellenőrizni, 

hogy biztosan ott van-e a helyén. A tech-
nika gyors ütemben történő fejlődése már 
előrevetíti, hogy előbb utóbb szükség lesz 
több mérnökre és technikusra, akik eze-
ket a robotokat képesek kezelni, beállítani, 
programozni. Ezen a téren mindenképp 
növelni szeretnénk a következő években a 
létszámot.

Milyen létszámmal működnek jelenleg és 
mik a terveik a jövőre nézve?
Jelenleg 225 fő dolgozik nálunk, de az üzem 
teljes kapacitása még kihasználatlan. Jelen-
leg nincs éjszakai műszak, csak két műszak-
ban nappal dolgozunk, tehát még vannak 
tartalékaink, amelyek jó alapul szolgálhat-
nak a bővüléshez. Bár az elmúlt évben a 
járványhelyzet kissé visszavetette a terme-
lést, szerencsére az autóipar az év második 
felére már magára talált és úgy tűnik, biztos 
jövője van. Nem túlzás kijelenteni, hogy 
az aszódi gyár a Şişecam Automotiv egyik 
mintaértékű gyára a mutatói tekintetében 
is. Az éves árbevételünk tavaly kevéssel 20 
millió euró alatt volt, idén 20-25 százalé-
kos növekedésre számítunk, mivel elég erős 
második félévet jósolnak az autóiparban.  
Már a tavalyi év vége felé megugrott a 
megrendelések száma, ez részben annak 
köszönhető, hogy nagyon sok a prémi-
um termékünk, amire szerencsére mindig 
van kereslet. Jelenleg a gyárunk főként a  
Volkswagen autógyár számára termel, de 
szeretnénk nyitni a BMW és a Mercedes 
felé. Magyarországon a kecskeméti Merce-
des illetve a győri Audi gyárnak szállítunk, 
a termékeink jelentős része azonban a német 
megrendelőknek készül. Szeretnénk bővíteni 
a gyárat, bár jelenleg a rendelkezésünkre álló 
terület korlátozott, folyamatosan keressük a 
megoldásokat. Az aszódi üzemmel hosszú 
távú tervei vannak a cégnek, a tervezett bő-
vüléssel reményeink szerint több munkahely 
is képződik és a portfóliónk is további termé-
kekkel egészülhet ki.                               Z.M.

PR-CIKK

INNOVÁCIÓ AZ AUTÓIPARBAN
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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.

https://luxhazak.hu/
https://delego.hu/
https://www.solarbnb.hu/


ÉRDEKESSÉGEK A MÚZEUMBÓL 

A KÜNSZTLER  
HAGYATÉK
Künsztler János (1873-1945) az evangélikus 
gimnázium nagyra becsült tornatanára, aki 
az első világháború után a csehszlovák ható-
ságok miatt kénytelen volt otthagyni a sel-
mecbányai líceumot, és 1920-tól az újonnan 
szervezett testnevelési tanszéki állást 
töltötte be Aszódon. 
Érdekesség, hogy előtte nem lé-
tezett ilyen irányú szakszerű 
oktatás az aszódi gimná-
ziumban, bár 1914-ben a 
tantestület soraiba került 
Lux Sándor (1888-1916), 
hivatásos tornatanár, de 
még mielőtt betölthette 
volna a pozíciót, elkerült 
frontszolgálatra, ahon-
nan sajnos nem tért vissza. 
Künsztler János is harcolt 
az első világégésben, sőt ér-
demei elismerése okán még 
magával IV. Károly királlyal is 
találkozhatott, de a háború végén 
nem térhetett vissza korábbi állásába, 
így a felvidéki pedagógusok mentsvárává 
váló aszódi gimnáziumba került. Künsztler 
1920-tól egészen 1933-ig, nyugdíjba vonulásá-
ig szervezte a helyi iskolai sportéletet, ő volt a 
Petőfi-cserkészcsapat első parancsnoka, vala-
mint az Aszódi Levente Egyesület főoktatója. 
Ezzel kapcsolatos tevékenységeiért több em-
lékplakettet is kapott, melyek később az aszódi 
múzeum tulajdonába kerültek.
Az egyik ilyen elismerés a középiskolai sport- 
életet összefogó, 1929-ben államilag alapított 
szervezet, a Középfokú Iskolák Sportköreinek 
 

Országos Központja által adományozott 
bronz plakett, melyen egy Horatius idézet 
olvasható: „dulce et decorum est pro patria 
mori”, vagyis „édes és dicső dolog a hazáért 
feláldozni az életet”. A KISOK szervezésében 
valósultak meg a két világháború között az 
országos középiskolai sportversenyek, me-
lyeken Künsztler tanítványai többször is igen 
szép eredményeket értek el, így nem csoda, 
hogy tevékenységét ez a szervezet is elismer-

te. Másik plakettjét, az Aszódi Levente 
Egyesülettől kapta 1933-ban, a 10 

éves főoktatói tevékenységéért.  
A márványlapra erősített 

bronz öntvény Holló Bar-
nabás Wesselényi-dom-

borművének másolata, 
mely a báró az 1838 
márciusában bekövet-
kezett nagy pesti ár-
vízkor tanúsított hősi-
es viselkedésnek állít 
emléket. Az 1905-ben 
felavatott eredeti mű 

ma is látható a budapesti 
Ferences templom északi 

oldalfalán. A plaketten ol-
vasható a Szebb jövőt! felirat 

is, mely 1926 óta volt a levente 
mozgalom hivatalos köszönése. 

Habár a cserkészet és a leventemoz-
galom kapcsolata elég viharosnak mondha-
tó, különösen az 1930-as évek végétől, Aszód 
mégis szép példája a békés, nem felülről irá-
nyított összefonódásnak, hiszen Künsztler 
mindkét helyi szervezetben oroszlánrészt 
vállalt az alapításban és a működtetésben.
Mindkét plakett Ludvig József éremverő bu-
dapesti üzemében készült, mely csak úgy hir-
dette magát, hogy „az összes nagy egyesüle-
tek és szövetségek szállítója”.

A hagyaték kiemelkedő darabja Künsztler  
János portréja (olajfestmény, 60x75 cm), me-
lyet Velten Armand (1890-1973), az evan-
gélikus gimnázium művész-tanára festett. 
Ő Künsztlerrel majdnem egy időben került 
Aszódra, és szintén rendkívüli hatású peda-
gógus volt, neki köszönhetően virágzott fel a 
művészeti oktatás a gimnáziumban.

Klamár Balázs 
történész-muzeológus

2021 ÁPRILIS

AIKI  
nyári napközis 

táborai
„ZÖLDTÁBOR”

Könyvtár
06. 28. – 07. 02.

Korosztály: 7-10 évesek
Táborvezető: Nagy Judit
Jelentkezési határidő:  

2021. június 14.

GRUND TÁBOR
Könyvtár

07. 12. – 07. 16.

Korosztály: felső tagozatosok
Táborvezető: Nagy Judit

Jelentkezési  
határidő:  
2021. június 28.

ÉLETJÁTÉK TÁBOR
Művelődési ház
07. 19. – 07. 23.

Korosztály: középiskolások
Táborvezető: Prokop Adél Mia

Jelentkezési határidő:  
2021. július 12.

Tel.: +36 28 400-606
E-mail: info@kulturaaszod.hu
Web: kulturaaszod.hu

HELYTÖRTÉNETI  
TÁBOR
Múzeum

08. 02. – 08. 06.

Korosztály: 10 éves kortól  
(felsőtagozat)

Táborvezető: Prokop Adél Mia
Jelentkezési határidő:  

2021. július 12.

Minden tábor ára egységesen 25.000Ft 
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
Jelentkezési lap és a részletes program 

letölthető honlapunkról.

https://kulturaaszod.hu/
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