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PROGRAMOK
STARTRA KÉSZEN
Bár még tartanak a korlátozások, az
AIKI munkatársai készülnek a nyitásra és velünk együtt várják a nyarat és az ígéretes rendezvényeket.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

KIHÍVÁS, BÁTORSÁG,
KALAND
A budapesti Francia Intézet által
meghirdetett Frankofón dalverseny
döntősei közül idén két aszódi kötődésű csapatnak is drukkolhatunk.

Anyának lenni jó

Nemrég a lányom a segítségemet kérte egy iskolai
feladat kérdésének megválaszolásához, amely így
hangzott: Milyen áldozatot hoztak érted a szüleid?
Soha nem gondoltam, hogy egy látszólag ennyire
egyszerű kérdésre nem találok választ. Csak azt
tudom, hogy a születése óta minden alkalommal,
amikor belenézek a szemébe, eszembe jut a pillanat, amikor először kapcsolódott össze a tekintetünk. Újra átjár az a semmihez sem hasonlítható boldogság, amit akkor éreztem. Érzések és
emlékképek kavarognak, átvirrasztott éjszakák,
álmos nappalok, öröm, büszkeség, aggodalom,
kétség, de áldozat egy sem. Mert attól kezdve
valami végérvényesen átkapcsolódott bennem,
átalakult az értékrendem, megváltozott a fontossági sorrend, mást és másképp éreztem szükségesnek, mint addig. Ez áldozat lenne? Szerintem
nem, így aztán a kérdés megválaszolatlan maradt. Természetesen mindenki másképp éli meg
az anyaságot, van, aki teljesen feladja az addigi
életét, más éppen akkor kezd új dolgokba, de
mindez nem változtat a tényen, hogy az édesanya
és gyermeke között egy semmihez nem hasonlítható kötelék van, ami örökre megmarad.

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, akik a gyermekáldással a világ legszebb
feladatát kapták, s akik képesek rá, hogy a szeretetüket és az energiájukat annyifelé osszák, ahány
felé éppen szükséges. Sokan a családjuk iránti
gondoskodás mellett felelősségteljes munkát végeznek, vagy a közösségért vállalnak különféle
tennivalókat, de bármit is tesznek, példát mutatnak vele. Nőként sokan teszik fel maguknak
a kérdést, hogy vajon mit válasszanak; tanulást,
hivatást vagy az anyaságot. A 4. oldalon lévő,
édesanyákkal készített riportokból kiderül, hogy
talán nem is kell választani, hiszen mindez akár
egyszerre is lehetséges.
A hónap utolsó vasárnapja már a gyerekekről
szól, róluk, akikért bármit megtennénk, akikre
büszkék vagyunk, s akik olykor meglepnek minket különleges tehetségükkel, hirtelen jött önállóságukkal. Mert az életünk egy végtelen kalanddá
válik velük, mire megszoknánk egy állapotot már
felváltja egy másik, látjuk, ahogy változnak, egyre
érettebbek lesznek, örülünk a sikereiknek és óvjuk őket a csalódásoktól. Próbáljuk átadni nekik
az élet nagy bölcsességeit, mégis sokszor inkább
általuk leszünk mi is bölcsebbek.
Csak figyeljük őket.
Zádori Mónika

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

MOZGÁS, EGÉSZSÉG,
KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
Bemutatkozik az Aszódi Szabadidősport Egyesület, amelynek Petőfi
nyomában elnevezésű túrája bekerült a GeoGo útvonalai közé.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható

Húsvéti emlékképek
HÚSVÉT TISZTELETÉRE AZ ÓVODA, A KÖNYVÁR ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKATÁRSAI KIDÍSZÍTETTÉK VÁROSUNK FŐTERÉT.
A KEZDEMÉNYEZÉSHEZ TÖBB HELYI POLGÁR IS CSATLAKOZOTT, AKIK SAJÁT ALKOTÁSAIKKAL SZÍNESÍTETTÉK A TOJÁSFÁT.

Mészárszék Emlékmű

helytörténet

TAVASZI FELÚJÍTÁS AZ EMLÉKHELYEN
Petőfi Sándor nagyapja, Petrovics Tamás, a főtér és a Malom köz
találkozása helyén állt egykori városi mészárszéket 1783-1789
között bérelte. A Petrovics család aszódi kötődése emlékére, a
Petőfi Múzeum javaslatára, Aszód Város Képviselőtestülete
Jánosi János akkori városi főépítész terve alapján, 1998-ban
állította az emlékhelyet. Az átadó beszédet Bagyin József Aszód
Város akkori polgármestere tartotta.
A későbbiekben, a múzeum munkatársai javaslatára egy cégér is
felkerült a stilizált emlékhely timpanonjára. Miután a mészáros
céhek címereinek közös motívuma az ökörfej, ezért a Mészárszék
Emlékművön elhelyezett cégérre is egy ökörfej került két húsvágó
bárd mellett, babérkoszorúval keretezve. A kovácsoltvas címert
Nagy Pongrác hatvani kovácsmester készítette.
Idén, nemzeti ünnepünk tiszteletére Székfi László, Petrovics
Sándor és Botka Csaba a Mészárszék Emlékművet az önkormányzat anyagi támogatásával felújította. A korábban megrongált vörösrézborítást pótolták, kijavították, az emlékmű farészeit
korrózió ellen lekezelték, tisztították és lefestették, így városunk
egyik látványossága március 15-re, Petőfi napjára, megújult.
ASZÓDI TÜKÖR
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JEGYZŐI SAROK
Az Aszódi Polgármesteri
Hivatal egyik legfontosabb
feladatának tekintette az
aszódi oltásra regisztrált
polgárok oltási időpontjának szervezését. Korábban
és most is hálás vagyok és
nagyon köszönöm azon kollégáimnak fáradságos munkáját, akik aktívan részt
vesznek ebben a feladatban,
nem sajnálva a hétvégéket
vagy akár a húsvéti ünnepet.
A Képviselő-testület a járványhelyzetre való tekintettel továbbra sem tud ülést
tartani, de az önkormányzati döntéshozatal sem áll.
Polgármester úr továbbra is
a képviselők és bizottsági tagok véleményének kikérése
után hozza meg a döntéseket.
Akik nem követnék nyomon
a honlapon közzétett döntéseket és az azokat megalapozó előterjesztéseket (https://
aszod.hu/archivum/ulesek/
testuleti-ules/2021/4/),
az
alábbi rövid összefoglalóból
tájékozódhatnak.

A Római Katolikus Egyházközösség kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben kérte, hogy az
Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő 1284 hrsz-ú
ingatlanon a Római Katolikus Egyházközösség Krisztus-keresztet állíthasson.
A kereszt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan észak-keleti részén, a Mária Út
mentén kerülne elhelyezésre, ahol a zarándokút eléri

határozatok
érthetően

Kartal felől Aszódot, a Falujárók útján az utolsó ház előtti zöldterületen. Az eredeti
terv kiegészült azzal, hogy
a Mária Út mentén álló kereszt alatt kapjon elhelyezést
Mária – a Magyarok Nagyas�szonya kisméretű szoborábrázolása. A kereszt a tervek
alapján 280-300 cm, a Mária
szobor 40 cm magas lesz. A
kereszt kültéren is használható gipszből készülne, kissé
törtfehér bevonattal, míg a
Mária szobor anyaga vékony
műanyag lenne.
A Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelemmel fordult a magyarországi
önkormányzatokhoz,
intézményekhez,
cégekhez
vállalkozásokhoz, valamint
magánszemélyekhez a Magyar Légimentő Szolgálat
munkájához szükséges technikai felszereltsége javításának érdekében. A kérelem
elutasításra került, tekintettel
arra, hogy Aszód városban
működő helyi civil szervezetek is nehéz helyzetbe kerültek a pandémiás időszakban,
így az önkormányzat a helyi
civil szervezetek támogatását
kívánja előtérbe helyezni. A
helyi civil szervezetek támogatását célzó pályázat – a veszélyhelyzetre való tekintettel – az idei évben várhatóan
májusban kerül kiírásra. A
költségvetésben a pályázati
keretösszeg tervezve van.

szüleit, hogy gyermekük felvételt nyert a nevelési intézménybe. Amennyiben gyermeke még nem óvodaköteles,
lehetősége nyílik szándéknyilatkozat benyújtására, amelyben jelezheti, hogy mikortól
szeretné, hogy gyermeke
óvodai jogviszonyt létesítsen.
A szándéknyilatkozat a www.
aszod.hu honlapról letölthető. A szándéknyilatkozat
benyújtási határideje 2021.
május 8.

Rendőrkapitányság 2020. évi,
a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
szóló beszámolóját. Amint
a veszélyhelyzet megszűnésével lehetőség nyílik közmeghallgatás megtartására,
mindenképpen szeretnénk,
hogy a lakosság is közvetlenül tájékoztatást kaphasson
a közbiztonság helyzetéről,
egyenesen a rendőrség képviselőitől.

A korábban értékesítésre
kiírt 1476/9 hrsz-ú Szentkereszt utcában lévő beépítetlen területre egy pályázat
érkezett. A pályázatot határidőben benyújtotta a pályázó. A pályázat érvényes volt,
így a dr. Apjok Anna Dalma
pályázó által ajánlott bruttó
11.696.700 Ft összegben adásvételi szerződés megkötéséről
döntött a polgármester.

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a tavaszi kerti munkálatok idején is vegyék figyelembe, hogy Aszódon tilos a
kerti hulladékok szabadtéri
égetése. Kérem Önöket, hogy
ne égessenek zöldhulladékot
az udvarukban. A város honlapján a Katasztrófavédelmi
Hatóság felhívását tolmácsolva kértem Önöket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak
az ingatlanuk előtti árkok
tisztántartására.
https://aszod.hu/wp-site/
wp-content/uploads/2021/03/
arkok-tisztan-tartasa.pdf
Köszönetet mondok mindazoknak, akik rendszeresen
gondoskodnak kötelező feladatuk ellátásáról.

Dr. Nagy László r. dandártábornok, a Pest Megyei
Rendőrfőkapitányság vezetője levélben tájékoztatta
polgármester urat, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásában Szigeti János
r. alezredes úr kinevezését
tervezi. Szigeti János 2020.
november 1-jétől a Gödöllői
Rendőrkapitányság állományában látja el a kapitányságvezetői feladatokat. A
képviselő-testületnek a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joga van. Ebben
a jogkörben eljárva Szigeti
János kinevezése támogatást
kapott.

A veszélyhelyzetre tekintettel – a tavalyi évhez hasonlóan – az óvodai beiratkozás elektronikus úton
valósul meg. Az Aszódi Napsugár Óvoda és a Szivárvány
Tagóvoda intézményvezetője
határozati formában a 2021.
április 26. – 2021. április 30.
közötti időszakban értesíti
az óvodaköteles gyermekek

Szigeti János r. alezredes,
rendőrségi főtanácsos, a Gödöllői
Rendőrkapitányság
megbízott
kapitányságvezetője írásban megküldte
Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői

Végezetül egy álláslehetőségre szeretném felhívni a figyelmüket. Az Aszódi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot
hirdet közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A pályázat a https://kozigallas.gov.hu honlapon vagy a
https://aszod.hu/allaslehetosegek
honlapon tekinthető meg.
Telefonon Virágh Bálint
osztályvezető nyújt részletes
felvilágosítást a 06 (30) 2468749-es telefonszámon.
Lukács Adrienn jegyző

 06 (28) 500-666 
 06 (30) 246-8749 

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET (Virágh Bálint)
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Anyaként is sikeresek
Aszód Város Önkormányzata 2020 szeptemberében "Anyaként is sikeres" címmel pályázatot írt
ki olyan, kiskorú gyermeket nevelő édesanyák számára, akik az anyaság mellett az élet egyéb
területein is megállják a helyüket. A pályázat két nyertesével beszélgettünk a mindennapos
kihívásokról, a család támogató erejéről, valamint arról, hogyan egyeztethető össze eredményesen a hivatás és a gyereknevelés.
mények között zajlott. A cégalapítás után egy héttel tudtam meg,
hogy babát várok, ráadásul házfelújításba kezdtünk, ami felforgatta némiképp az életünket.

Puskás Anna három gyermek édesanyja és emellett ügyes
üzletasszony is, hiszen sikeres vállalkozást működtet. Példája bizonyítja, hogy az összetartó, egymást segítő család
és a kitartó munka segít abban, hogy elérhessük a célunkat.

Otthon alakítottátok ki az irodát?
Igen, és ez így kényelmes is, mert ha itthon vannak a gyerekek,
akár szünidőben, akár most az utóbbi időszakban, amikor itthon
tanultak, meg tudom oldani, hogy rájuk is odafigyeljek.

Először mesélj nekünk egy kicsit a munkádról. Milyen vállalkozást vezetsz?
Cégünk belföldi és nemzetközi szállítmányozással foglalkozik. A
Pentelei Logisztika Kft. egy sikeres családi vállalkozás. Legfőbb
irányelvünk, az ügyfelek elégedettsége és az áru pontos leszállítása, természetesen költséghatékony módon. Kis dobozoktól a
komplett 24 tonnás kamionokig minden szállítást meg tudunk
szervezni illetve lebonyolítani. Mindennapos kapcsolatban vagyunk a megrendelőinkkel és szállítmányozóinkkal.

Össze tudod egyeztetni az otthoni teendőket és a munkát?
Általában a délelőttök azok, amikor teljes erővel tudok a munkára koncentrálni, mert a lányok, a tizenhárom éves Napsugár
és a nyolcéves Flóra olyankor iskolában vannak, a legkisebb
pedig, a tizenöt hónapos Léna délig bölcsődében. Amikor őt hazahozom, már vele is foglalkoznom kell, de szerencsére azért
kialakult egyfajta rutin, hogy mikor mire van idő. Például,
amikor alszik, akkor még meg tudok csinálni néhány papírmunkát. Már a nagylányom is sokat segít nekem a Léna baba körüli teendőkben, a születése óta sokat foglalkozott vele, szívesen
dajkálta, szórakoztatta.

Ez gondolom elég összetett munka, ami nagy odafigyelést igényel.
Igen, rengeteg dologra oda kell figyelni. Partnereink egyedi igényeit ismerve szervezzük meg a szállításokat. Az új partnerekkel
sincs ez másképp, precízen próbálunk kommunikálni, szóban illetve írásban. Minden szállításnál a méreteknek, a súlynak, díjelképzelésnek megfelelő feltételeket kell figyelembe venni.

Ezek szerint otthon is jól jön a munkában már bevált szervezőkészség. Hogyan osztjátok meg a feladatokat?
A férjem szerencsére sokat segít, különösen a gyerekekkel kapcsolatos dolgokban, hozza-viszi a lányokat, ha úgy adódik, de
engem is mindenben támogat. A lányok is kiveszik a részüket
a házimunkából, mindenkinek van feladata. Nemrég kezdtem
el azt a módszert alkalmazni otthon, hogy minden héten kiteszek a hűtőre egy listát egy beosztással, hogy melyik gyereknek,
milyen házimunkát kell megcsinálni, és úgy vettem észre, ez jól
működik. Persze néha van egy kis szájhúzás, elégedetlenkedés, de
többnyire mégis zökkenőmentesen elvégzik ezeket a feladatokat.
Persze igyekszem személyre szabott dolgokat kitalálni a munka
nehézségét illetően, tehát a porszívózástól kezdve a portörlésen
keresztül a rendrakásig minden szóba jöhet.

Hogyan mertél belevágni ebbe a munkába, volt már ilyen irányú tapasztalatod?
Korábban logisztikai cégeknél dolgoztam, ahol sok tapasztalatot
szereztem. A partnerek visszajelzése alapján merült fel a gondolat, hogy egy saját vállalkozást hozzak létre. A végső elhatározásban persze a férjem biztatása is sokat számított. Szerencsére bebizonyosodott, hogy jól döntöttem, nagyon meg vagyok elégedve
a cég működésével, bár az indulás igencsak romantikus körül-

Mit tartasz igazán fontosnak a család életében?
Nagyon összetartó család vagyunk, mindig számíthatunk egymásra, és bármi akadály merül fel, meg tudjuk egymással beszélni. A férjemmel az együtt töltött évek alatt jól összecsiszolódtunk,
mellette sokkal nyitottabbá váltam, a támogatása sok erőt adott a
saját vállalkozás beindításához is. Azzal, hogy olyan sokat segít
nekem a gyerekeknek is jó példát mutat, és ők is bátran fordulhatnak hozzá bármilyen problémájukkal. Szívesen töltjük együtt
a szabadidőnket és általában figyelünk egymásra, ami szükséges
a kiegyensúlyozott mindennapokhoz. Családjainknak is sokat
köszönhetünk, mert mindig mellettünk állnak és mindenben
támogatnak.

ASZÓDI TÜKÖR
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A gimnáziumban meg is bíztak az ökoiskolához kapcsolódó feladatok koordinálásával. Ez sok mindenre kiterjedő feladatkör,
mert ha egy iskola megpályázza ezt a címet, azzal vállalja, hogy a
környezettudatos szempontokat figyelembe veszi a működésében
és lehetőleg minél több területen alkalmazza azokat, a környezetbarát tisztítószerek vásárlásától kezdve a szelektív hulladékgyűjtésig vagy akár a komposztáló létrehozásáig és használatáig. Mindezek mellett persze az otthonomban is próbáltam ezeket az elveket
megvalósítani, ami egy óriási vállalkozás. Szerettem volna minél
több módszert kipróbálni, hogy a diákok felé is hitelesen tudjam
mindezt közvetíteni. Néhány ezzel kapcsolatos akció persze nagy
türelmet igényelt a férjem részéről is, például amikor megpróbáltam vadgesztenyéből mosószert főzni, de egyébként mindenben
segített, ha kellett, magas ágyást épített vagy vízgyűjtőt alakított ki.
A feladat összességében nem egyszerű, hiszen több évtizedes rossz
beidegződésen kell változtatni és ez nem könnyű, de a gyerekek
még nagyon fogékonyak erre különösen, ha jó példát mutatunk
nekik. A nagyobbik fiam, Regő hét évesen már figyeli a boltban,
hogy ne vegyünk olyan árut, amin túl sok a felesleges csomagolás. Megtanulta azt is, hogy mi és hogyan gyűjthető szelektíven,
ezt szintén sikeresen alkalmazzuk otthon. A szabadidőnkben sokat vagyunk a természetben, kirándulunk, sétálunk, biciklizünk
és igyekszünk azt erősíteni bennük, hogy nemcsak egy tárgynak
lehet örülni, hanem sokszor az egyszerű hétköznapi dolgoknak,
élményeknek is.

Zsemberovszky Veronika két kisfiú édesanyja, aki saját
gyermekei nevelése mellett fontosnak tartja, hogy a számára fontos értékeket és tudást másoknak is átadja. Biológiakörnyezet szakos tanárnőként és magánemberként is a környezettudatos életmód lelkes híve és hirdetője, ezen kívül a
helyi evangélikus gyülekezet életében is aktívan részt vesz.

Mesélj egy kicsit a munkádról, mivel foglalkozol jelenleg?
Most éppen gyesen vagyok a másfél éves kisfiammal, Lócival,
de egyébként 2012 óta a Petőfi gimnáziumban tanítok biológiát.
Még az államvizsgák előtt beadtam a jelentkezésem az iskolába, és
mintegy isteni jelként az vizsgáról kilépve rögtön megcsörrent a
telefonom és behívtak állásinterjúra. Ma is hálás vagyok az akkori igazgató úrnak, hogy pályakezdőként is bizalmat szavazott nekem. Az utóbbi években újabb hivatással gazdagodott az életem,
2018-tól az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója vagyok
hittanár-nevelőtanár szakon. Az evangélikus gyülekezetben évek
óta aktívan tevékenykedem táborok szervezésében és lebonyolításában, gyülekezeti hittanórák megtartásában. Egy ideje az aszódi,
a kartali és a versegi óvodákban, valamint a Rákóczi úti iskolában
is tanítok hittant. A gyülekezettel nemrégiben csatlakoztunk a
Műveld és őrizd! teremtésvédelmi programhoz, amelynek a koordinátora lettem. Ez valóban testhezálló feladat számomra, hiszen a
program lényege a környezettudatosság a környezetvédelem népszerűsítése, megvalósítása az egyház berkein belül is.

Az egyházi életbe is be tudod őt vonni?
Természetesen, már pici kora óta visszük őt templomba, később
a vasárnapi iskolákban és a gyerektáborokban is rendszeresen
részt vett, a gyülekezetben pedig rengeteg barátja van. Számára
már természetes ez az életforma, mert így nőtt fel, mindig ezt látta
maga körül.
A pályázat egyik kulcsszava a sikeresség volt. Hogy érzed, mi a te
sikerességednek a titka?
Én azt gondolom, hogy ez nem egyedül az én érdemem, hiszen
annyi nagyszerű emberrel vagyok körülvéve a családban és a gyülekezet részéről is. Nem tudnék ennyi mindent megtenni, ha nem
lenne mellettem egy olyan férj, aki támogat, megbecsül és a segítségemre van. Jól megosztjuk a feladatokat itthon, a házimunkából
is kiveszi a részét és elfogadja, hogy nekem ilyen ambícióim is vannak. A családi háttér is éppen ilyen fontos, a nagymamák, nagynénik, akikre a gyereknevelésnél is számíthatok. A gyülekezet pedig
mindezek mellett egy biztos menedék.
Amikor a második kisfiam, Lóci a születésekor agyvérzést kapott
és ezt követően hónapokig kórházban voltunk, a gyülekezet tagjai
szüntelenül imádkoztak értünk, és ez hatalmas támogatást jelentett és erőt adott számunkra. Gyakran érzem úgy, hogy az Isten
gondviselése, a benne való hit az, ami mindig átlendít a nehézségeken és nem hagyja, hogy feladjam.

Mi késztetett arra, hogy ilyen aktív részese legyél az evangélikus
egyház életének?
Utólag visszagondolva már nem is értem, hogy az érettségi után
miért nem rögtön a hittudományi egyetemre mentem, hiszen a hit
korábban is a része volt az életemnek. Az évek során aztán egyre
erősödött bennem az igény, hogy minél jobban kiteljesedjek ebben
a hivatásban is.
Mennyire tartod időszerűnek és szükségesnek a környezettudatosságra nevelést a gyerekeknél akár iskolai kereteken belül is?
Már a tanári pályafutásom elején is nagyon fontosnak tartottam
ezt, és igyekeztem minél hatékonyabban átadni a diákoknak.

Zádori Mónika
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Mi fán terem az óvodai-iskolai szociális segítő?
Az Aszódi Tükör áprilisi számában
Kovács László a Kistérségi Gondozási
Központ munkatársa, az óvodai-iskolai
szociális segítők működését az iskolában megjelenő tevékenységen keresztül
szemléltette Diákként túlélni a vihart
című cikkében. A továbbiakban szeretnénk bemutatni az Aszódon hétköznapi nyelvezet szerint „Öregotthon”- nak,
„INO”-nak becézett intézményünk szolgáltatásait úgy, hogy a szóban forgó szolgáltatásban tevékenykedő munkatársak
mesélik el az általuk elvégzett feladatot,
annak sajátosságait. A cikksorozat első
állomása a Kistérségi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központjához tartozó óvodai-iskolai szociális
segítőinek bemutatása.
Az utóbbi években megszaporodtak azok
a híradások, melyek az iskolákban megjelenő, egyre inkább eldurvuló, időnként
erőszakba torkolló konfliktusokról szólnak. Akik ezt látjuk, bizonyára mindan�nyian egyetértünk abban, hogy valamit
tenni kell e negatív tendencia ellen. Tüneti
kezelés helyett azonban módszeres, alapos
és összehangolt munkára van szükség,
többek között a mi munkánkra is.
Óvodai és iskolai szociális segítőként hatan tevékenykedünk a Kistérségi Gondozási Központban. Az Aszódi Járás közoktatási intézményeiben végzünk segítői
feladatokat, tehát egy alapellátási intézmény alkalmazottaiként közvetlenül vagyunk jelen az iskolákban, óvodákban. Ez
egy viszonylag új terület a szociális munka
keretein belül, 2018 évtől kötelező a szolgáltatás működtetése. Többnyire más, de
rokon munkakörökből jöttünk. Van köztünk korábbi gyermekvédelmi szakember,
hivatásos gyám, szakoktató, mentálhigiénés munkatárs. Sokfélék vagyunk, de
közös bennünk a gyerekek szeretete, és az

elköteleződés az egészséges fejlődésük elősegítésére.
Mit jelent pontosan a „szociális segítő”
megnevezés? A bevezetőben említett durva konfliktusok kezelése csak egy, és szerencsére az Aszódi Járáshoz tartozó településeken nem is igazán jellemző feladat.
Ellenben gyakran találkozunk a következő esetekkel: romlott egy diák tanulmányi
eredménye, egy anyuka rendszertelenül
hordja gyermekét az óvodába, valakinek
eltűnt a mobiltelefonja az iskolában, egy
lány rosszul lett a tornaórán, egy fiút hazafelé megvertek az úton, ismeretlen okból
felhalmozódik az igazolatlan hiányzás.
Bármelyik oktatási-nevelési intézményben előfordulhat ilyesmi. Talán nem is tulajdonítunk neki nagy jelentőséget. Ezek
a jelek azonban gyakran komoly, megoldatlan problémák tünetei, melyeknek a
gyermekek az elszenvedői, épp ezért nem
hunyhatunk szemet felettük. A feladatunk
az, hogy ezeket a problémákat a jelzőrendszeri tagok, érintett szakemberek bevonásával feltárjuk, és mozgósítsuk azokat az
erőforrásokat, amelyek esélyt adhatnak a
megoldásra.
Abban bizonyára mindannyian egyetértünk, hogy minden gyermeknek folyamatos törődésre, támogatásra van szüksége
az egészséges fejlődéshez, felnőtté váláshoz. A támogatást ideális esetben megkapják a családtagoktól és a pedagógusoktól. Gyakran azonban ez a támogató
környezet hiányosságokkal, zavarokkal,
konfliktusokkal terhelt. A családok működési nehézségei pedig megjelennek az
iskolákban. Feladatunk, hogy a lehető legszélesebb összefüggésben lássuk a gyermekek elakadását, tanulási, viselkedési
problémáit. Megfigyeljük, hogy egy adott
osztályközösségben, tanulói csoportban
előfordulnak-e egészségtelen folyamatok,
és ha igen, akkor ott mindenképp van ten-

nivaló. Gyakran a pedagógusoktól kapunk
olyan jelzést, hogy egy probléma megoldására nem elegendőek a pedagógiai eszközök. Személyes adottságainktól függően
önállóan, vagy esetleg külső szakember
bevonásával előadást, csoportfoglalkozást
szervezünk. Lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy az életkoruknak megfelelő
formában, őszintén feltehessék a kérdéseiket. Itt nem csak a sokszor, de nem
elégszer kibeszélt témákra kell gondolni,
mint a szerhasználat veszélyei, az iskolai
bántalmazás, játék- és internet-függőség,
hanem olyanokra is, mint pl. a kapcsolataink minősége, az érzelmi intelligencia,
önismeret, jövőkép stb. Egyszóval minden
olyan témát átbeszélünk, amely segíti a
gyerekek gondolkodásbeli és érzelmi fejlődését, gazdagodását.
Ha majd elmúlik a járványügyi veszélyhelyzet, nagy hangsúlyt fogunk fektetni
a tanórán kívüli közösségi programokra.
Úgy számolunk, hogy nyáron már lesz
lehetőségünk táborokat is szervezni. A
táborok olyan gyerekek számára is nyitottak, akiknek a szülei a költségeket nem
tudják megfizetni. Nem csak a problémákra akarunk tehát koncentrálni, hanem minden olyan lehetőségre, amely a
családok megerősítését szolgálja. Ennek
érdekében keressük a kapcsolatot, az ös�szefogás lehetőségét a pedagógusokkal, a
szülőkkel, más szakemberekkel, helyi közösségekkel, egyszóval mindenkivel, aki
valamilyen módon a gyermekek egészséges fejlődéséért fáradozik.
A következő számban a Kistérségi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti
Központ esetmenedzsereinek működését
mutatjuk be a munkatársak szemléltetésén keresztül.
Az óvodai-iskola szociális segítők nevében
Márta Bettina
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL
KOMMUNÁLIS
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május 6., 13., 20., 27. csütörtök

május 13. csütörtök
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május 27. csütörtök

május 27. csütörtök

A hulladékgyűjtési naptár a Zöld Híd honlapján is megtekinthető: www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak
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PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ
A Napsugár Óvodában 2021. január 31-én lezárult az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támogatott „Oktatás a
kultúrában, kultúra az oktatásban” című VEKOP-7.3.4-17-2017-00005 azonosítószámú pályázat megvalósulási időszaka. A két évig
tartó – többször is módosított, – az óvodapedagógusoktól nagyfokú rugalmasságot, állandó újratervezést kívánó időszakról szeretnénk Önöket ezúton tájékoztatni.
A pályázat keretén belül szervezett, térítésmentesen létrejött programok:
1.) Óriás társasjáték- játék bérlése animátorral (amelyet végül megvásároltunk)
2.) Heti tehetséggondozó szakkörök az iskolába készülő gyermekeknek (óvodapedagógusok által vezetett foglalkozások)

•
•
•
•

Meseszínház- drámapedagógiai
foglalkozás
Manókezek - kézműves szakkör
Szélforgó-mozgásos népi gyermekjátékok
Okosovi-gondolkodás fejlesztése
játékosan

3.) Népi gyermekjátékok, népi gyermekjátszó
(2 alkalom)
4.) Varázslatos Meseország-nyári egy hetes
tematikus könyvtártábor (2 alkalom)
5.) Tarsoly Zenekar népzenei koncertje,
táncházzal az óvoda udvarán

6.) Fővárosi Növény- és Állatkert: kirándulás
autóbusszal (2 alkalom)
7.) Zenepedagógiai foglalkozás korcsoportonként, külön-külön-zenepedagógussal
8.) Bűvészműsor és ugrálóvár a búcsúzó,
iskolába készülő gyermekeknek és szüleiknek
9.) Múzeumpedagógiai foglalkozások az
aszódi Petőfi Múzeumban
10.) „Búzától a kenyérig”-kenyércipó sütése
udvari kemencében
11.) Népi Mosoda-nyári időszakban az udvaron, vízzel teli teknőkben, mosószappannal,
népi „mosógéppel”, interaktív módon
12.) Mezőgazdasági Múzeum látogatása
autóbusszal, múzeumpedagógiai foglalkozás
Tervezett kulturális eseményeinket, programjainkat 2020 márciusáig, – a kialakult
járványhelyzetig – zavartalanul élvezhették
óvodásaink. A legtöbb élményben a 7 éves,
leginkább most első osztályos gyermekek részesülhettek.

2020 szeptemberétől, a rendkívüli intézkedések értelmében minden betervezett kulturális
programot törölni kellett. A projektből megmaradt összeget eszköz- és anyag vásárlására
fordíthattuk.
Eszközök, melyekkel gazdagodott óvodánk:

•
•
•
•
•
•

Csoportonként 1-1 db vezeték nélküli
JBL hangszóró
JBL hangszóró/erősítő berendezés
Böngésző könyvek -csoportonként
Bábok
Okosovi-fejlesztő társasjáték
Gyermek íj-szettek

Köszönjük a szülőknek, hogy együttműködésükkel hozzájárultak pályázatunk sikeres
megvalósításához.
Barnáné Vankó Mónika
pályázati koordinátor
Nyíryné Gazdik Andrea
intézményvezető

ALAPÍTVÁNY AZ ASZÓDI ÓVODÁSOKÉRT - BESZÁMOLÓ 2020
ALAPÍTVÁNYI BEVÉTEL 2020
1. Jótékonysági bál 2020. február
A tavalyi év februárjában megrendezett jótékonysági bál ismét sikert hozott. A szülők
részéről pozitív visszajelzések érkeztek, és az
Alapítvány számláján is ez az elégedettség
tükröződött, hiszen a megfogalmazott célok
megvalósulhattak.
2. Szja 1%-os felajánlások
A 2020-as évben lehetőségünk volt a személyi jövedelemadó 1%-át fogadni. Megtettük
a megfelelő intézkedéseket, szórólapokat
nyomtattunk, az Aszódi Tükör havi lapban, és
a közösségi médiában is reklámoztuk a szülők
körében ezt a lehetőséget. Felhívtuk a figyelmüket, hogy ily módon is tudják támogatni
az óvodás korú gyermekeket. Sikeres volt az
első ilyen év, hiszen a novemberi hónapban
321 698 Ft érkezett az alapítvány számlájára.
Köszönjük!
3. Sulizsák program – Szivárvány óvoda
A Szivárvány Tagóvoda ruhagyűjtési akcióba
kezdett. Megfelelő reklámnak köszönhetően
Aszód lakossága összefogott, és akik tehették
a használt ruhákat leadták az óvodában. Sikerült összegyűjteni 90 000 Ft-ot.
4. Rápolty Dávid és családjának felajánlása – Napsugár Óvoda udvari játékra

Alapítvány keretén belül megvalósult
célok 2020-as évben.
1. Az Óvoda jótékonysági bál bevételéből
megvalósult álmok
• Szivárvány Óvoda
Az óvoda épületének, udvarának szépítése.
Informatikai rendszer kiépítése, a meglévő
korszerűsítése.
• Napsugár Óvoda
Elkészült a közel 50 méteres közlekedési pálya, amit a gyerekek és felnőttek is örömmel
vettek birtokba.
2. Állatkerti kirándulás nagycsoportosoknak – busz költség
Tavasszal az iskolát kezdő nagycsoportosoknak lehetőségük volt ellátogatni az állatkertbe. A busz költséget pedig az alapítvány biztosította.

• Szivárvány Tagóvoda a tornaszoba eszköztárának korszerűsítését tűzte ki célul.
• Napsugár Óvoda egy udvari LÉPEGETŐ
EGYENSÚLYOZÓ játékot szeretne vásárolni a
támogatásból.

Szja 1 % felhasználása – tervek
Alapítványunk életében meghatározó fontosságú volt, hogy a tavalyi évtől tudjuk fogadni
a szja 1%-át.

Adószám: 18944132-1-13

Jövőbeli Céljaink
• Lehetőség szerint Jótékonysági bál szervezése.
• Nagycsoportos kirándulás támogatása.
Célunk, hogy a következő évben minél több
támogatót vonjunk be céljaink eléréséhez.
Kérjük, hogy adója 1 %-ával továbbra is
támogassa óvodánk alapítványát!
Köszönjük!
Petréné Magyar Mária
Kuratórium elnöke
ALAPÍTVÁNY AZ ASZÓDI ÓVODÁSOKÉRT

Örömünkre szolgált, hogy sokan gondoltak
az aszódi óvodás gyermekek támogatására és
ez úton segítették intézményünket. A befolyt
összeget a gyerekek fejlesztésére fordítjuk.
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arra, hogy a jövőben ezeket az új elemeket is beépítsük a szokásos
rendezvényeinkbe.
A lezárások miatt egy ideje a könyvtár és a múzeum sem látogatható. Milyen munkálatok zajlottak, zajlanak ebben a csöndesebb időszakban?
A könyvtárban szerencsére az ablakos kölcsönzés is nagyon jól
működik, sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást. Most több időt
fordíthattunk az olyan szükséges elvégzendő feladatokra is, mint
a leltározás, selejtezés, takarítás, de többször kaptunk könyvadományokat és ezeknek a rendezése is időigényes munka. A nyári gyerektáborokra is nagyon készülünk, Nagy Judit, gyermekkönyvtáros már javában dolgozik a programtervezeten. A kisterem is elkészült, már csak néhány külső munkálat van hátra, de
a nyitáskor újjászületve várja a csoportokat és rendezvényeket. A
múzeumban a leltározás és rendrakás mellett folyamatosan zajlik
a kiadványok digitalizálása. Rengeteg pályázatot írtunk, összesen
mintegy harmincmillió forint értékben pályáztunk eszközbeszerzéstől kezdve különféle programok, előadássorozatok megvalósításához, amelyek között szerepel például gyerek és ifjúsági színházi előadássorozat és több alkalmas családi táncház is.
Ha már a programokról beszélünk, milyen tervek vannak a
nyárra, tudtok egyáltalán tervezni?
Természetesen, rengeteg jobbnál jobb programmal készülünk,
esetenként több verzióval is, különös tekintettel a közeli eseményekre, mint például a gyereknap. Amennyiben a járványügyi
intézkedések engedik a tömegrendezvények megtartását az eredeti tervek szerint több neves előadó is fellép majd ezen a napon. Csak hogy néhányat említsek a nagyobb nevek közül, itt
lesz Gryllus Vilmos, a MárkusZínház és a Talamba ütőegyüttes.
Amennyiben ez mégsem valósulhat meg, alternatív megoldásként
hasonló programsorozatot tervezünk, mint a költészet napján.
Ebben az esetben egy menetleveles családsétáltató gyermeknapi akadályjáték résztvevőiként egyesével jöhetnek a családok az
állomásokra, amelyek mindegyikén valami feladat várja őket.
Ehhez helyszínként szolgálna a könyvtár, művelődési ház udvara, illetve a múzeum körüli területek. Ettől függetlenül a már
említett előadók műsorai szintén megrendezésre kerülnek majd,
csak egy másik rendezvényhez, például a június 12-re tervezett
levendula szürethez kapcsolódva. A következő nagyobb rendezvény, a Múzeumok Éjszakája lesz, június 26-án. Ez mindig Szent
Iván napjához kapcsolódik, így a programok egy részét a Szent
Iván napi hagyományokhoz köthető virtusjáték, tűzugrás, tüzes
karika gurítás és hasonló látványosságok adják majd, de Csernik
Szende székely lábbábos produkcióját is láthatja a közönség, ezen
kívül lesz még népi mesterségek bemutatója és rézfúvós koncert
is. Július 2-án különleges programon vehetnek részt a város lakói, a PiknikMozi közös, szabadtéri filmnézésre és találkozóra
hívja a családokat és baráti társaságokat. A tavalyihoz hasonlóan
idén is három naposra tervezzük a Városnapokat, ahol ezúttal
különös figyelmet fordítunk arra, hogy több korosztály igényeit
is kiszolgáljuk. Ennek megfelelően az előadók sora is igen gazdag és változatos. Alkalmunk nyílik bepótolni a tavaly elmaradt
Hot Jazz Band koncertet, de vendégünk lesz többek között a fiatalabb korosztály kedvence a USNK és a Blahalouisiana. Itt lesz
még a Csík zenekar, Méhes Csaba pantomimművész, a gyerekeket
Szalóky Ági és a Kolompos együttes szórakoztatja majd, de a
Ládafia bábszínház előadása is különleges élményt ígér. Idén a
városi 30 éves évforduló még hangsúlyosabbá teszi ezt az eseményt, ennek fényében reményeink szerint erre az időszakra megnyitható lesz a közönség számára a Podmaniczky kastély néhány
terme, ahol protokolláris programok valósulhatnának meg, például egy kiállítás megnyitó és a városi díjak átadása.
Zádori Mónika

Programok startra készen
HÁTTÉRMUNKA ÉS KÉSZÜLŐDÉS A NYITÁSRA
Az elmúlt hónapok szigorú járványügyi intézkedései után
mostanában egyre bizakodóbbak vagyunk, hogy, ha lassan
is, de végül magunk mögött hagyjuk ezt a nehéz időszakot
és újra közös programokon vehetünk részt. A kulturális élet
különféle területein tevékenykedő szakemberek, művelődésszervezők dolga továbbra sem egyszerű, hiszen megrendezésre váró eseményekkel, koncertekkel, előadásokkal kell
zsonglőrködniük, miközben semmi biztosat nem tudunk a
közeljövő lehetséges forgatókönyvéről. Az AIKI munkatársai
is teljes erőbedobással készülnek a nyitásra, de emellett igyekeznek a jelenlegi helyzetből is kihozni a legjobbat, és rendhagyó, ötletes játékokkal színesítik a város lakóinak életét.
A friss tapasztalatokról és a tervekről Hajdú Zsófia Csengét,
az AIKI intézményvezetőjét kérdeztük.
Nyár vége óta nem egyszer fordult elő, hogy az előre eltervezett
programokat le kellett mondani, ennek ellenére mégsem hagytátok események nélkül a helyi lakosságot. Milyen visszajelzések
voltak a különleges rendezvényeitekkel kapcsolatban?
Nyugodtan kijelenhetjük, hogy az elmúlt időszak legpozitívabb
tapasztalataival gazdagodtunk ezeknek a programoknak köszönhetően. Bár valójában a kényszer szülte őket, mégis valami igazán nagyszerű és emlékezetes dolog kerekedett belőle. A március
15-éhez kapcsolódó QR kódos verskereső versenyre is rengetegen
jelentkeztek, az április 11-i, a költészet napján rendezett programjainkra pedig minket is meglepett, hogy milyen sokan voltak
kíváncsiak. Még a környékbeli településekről sőt, Budapestről is
érkeztek látogatók, hogy részesei legyenek ennek az élménynek.
Normál esetben ezen a napon egy előadóestet rendeztünk volna a
kamarateremben, így azonban egy valóban emlékezetes, kalandos
időtöltésen vehettek részt a családok. Ez a siker egyben bíztatás is
ASZÓDI TÜKÖR
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Május
Mikor május kezdi híves hajnaltájon
Édes ébresztőjét halk muzsikaszájon:
Lehet-e rossz jóslat, perben dús csodákkal,
Egy csokorba kötve friss orgonaággal?
Lészen szerelemnek örök-új divatja,
Mind az egész földet templommá avatja,
Akárhol is hajol két fej össze csókra,
Imádság lészen az, új öröm új jókra.
Csak fészek is nyíljék elég a madárnak,
Hová turbékolni szépen hazajárnak,
Édes Uramisten, végtelen kegyedben
Ne felejtsd: hol leszünk! - új házbérnegyedben!
(Tóth Árpád)

Május – Tavaszutó – Pünkösd hava – Ígéret hava
A hónap nevének eredetét illetően az ókori római Maia istennő vagy férfi párja, Maius volt a névadó
(a latin maior, maius, magnus növekedésre utal). Maia, a termékenység oltalmazója a növekedés és a
szaporulat felett bábáskodott, s májusra valóban a sarjadás, a szárba szökkenés a jellemző.
E hónapban több régi, kedves szép népszokás is kötődik egyik-másik naphoz, ilyen pl. a „májusfaállítás”, amely a természet újjászületésének szimbóluma, és szerelmi ajándék is lehet. A fát legények
készítették (színes szalagokkal, zsebkendőkkel, hímes tojással díszítették) és elsejére virradóra –
titokban, az udvarlási szándék jeleként – a lányos házakhoz állították (olykor őrizték is, nehogy a
vetélytársak elvigyék).
Volt, hol pünkösdkor a fiatal férfiak erőt, ügyességet, gyorsaságot igénylő próbákban eldöntötték,
ki a legrátermettebb, a nyertest ’pünkösdi királlyá’ választották. E cím kegyeltjeként ingyen ihatott
– akár egy esztendeig is - a kocsmában, mások őrizték állatait, illetve meghívás nélkül is elmehetett ünnepségekre. Ezt a hagyományt érzékletesen bemutatja Jókai Mór az „Egy magyar nábob”
című regényében. Pünkösd (görögül pentékoszté, jelentése: ötvenedik) ünnepét a húsvétot követő
ötvenedik napon tarja a kereszténység. I. sz. 33-ban e napon lépett érvénybe a húsvétkor megköttetett új szövetség, és megalakult az első keresztény gyülekezet.
Májust a székely-magyar naptár ’ígéret havának’ nevezi.
Benkó Norbert segédkönyvtáros

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:

Könyvtári ajánló

Vasárnap és
ünnepnapokon:

Horváth Lajos: A Galga-mente birtokos családjai 1541-ig.
Horváth Lajos nyugalmazott történész, író, levéltáros, Veresegyház díszpolgára már fél évszázada
kutatja, és számos tanulmányban dolgozza fel Galga-menti települések történetét.
Jelen kötet a – Dr. Asztalos István által útjára bocsátott – „Múzeumi Füzetek” című sorozat 55. kiadványa, illetve a szerző 5. könyve, mely ebben a sorozatban jelent meg. A tudományos alapossággal megírt mű az ország három részre szakadásáig mutatja be a Galga-mente ősfoglaló nemzetségei és őshonos családjai, valamint betelepülő birtokos családjai történetét, genealógiáját, leszármazási ábrákkal
illusztrálva.
A kézirat először 2013-ban jelent meg DVD formátumban a szerző 75. születésnapja alkalmából –
a több évtizedes kutatói munkásság tiszteletére – az Aszód Városi Kulturális Központ kiadásában,
majd 2018-ban – a díszpolgári cím elnyerésének évében – könyv alakjában is, Odler Zsolt és Veres
Gábor szerkesztésében.
A kötet kölcsönözhető a könyvtárból, illetve online is olvasható a kulturaaszod.hu weboldalon
a Múzeum – Digitális Tár-ban, ahol további értékes, Aszód- és a Galga- menti települések történetét, néprajzát feldolgozó kiadványt talál a helytörténet iránt érdeklődő Kedves Olvasó, Kutató!
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Kihívás, bátorság, kaland
A FRANKOFÓN DALVERSENY FIATAL RÉSZTVEVŐI
A közösségi média sokszor bosszantó és negatív tartalommal
van tele, éppen ezért igazán felemelő, ha olykor mégis valami
igazán nagyszerűvel találkozunk. Pont így éreztem, amikor
böngészés közben ráakadtam a Francia Intézet által meghirdetett Frankofón dalverseny döntőjébe került duettekre, különös tekintettel arra a kettőre, amelyik aszódi vonatkozású, hiszen az előadók közül van, aki Aszódon lakik, és olyan is, aki
ide jár gimnáziumba. Úgy éreztem, ezeknek a fiataloknak a
teljesítménye mindenképp figyelmet érdemel, főleg, mert mostanában inkább csak arról szóltak a híradások, hogy mekkora
megpróbáltatás volt ennek a korosztálynak az elmúlt egy év,
távol a társaiktól, a megszokott programjaiktól. Ebből a történetből kiderül, hogy néhányuk számára még ez az időszak is
adott egy-egy különleges élményt, mert volt bátorságuk belevágni valami számukra új és szokatlan dologba, ami végül sikert,
elismerést hozott és rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagította őket. A verseny hátteréről, a résztvevőkről és a felkészülésről
Péter Katalin az aszódi Petőfi gimnázium francia tagozatának
tanárnője mesél nekünk, majd a verseny résztvevői is elmondják, hogyan élték meg ezekkel az izgalmakkal teli heteket.
A Budapesti Francia Intézet minden év tavaszán a frankofón hónap
keretében versenyeket rendez a franciául tanuló magyar diákok számára. A jelentkezők több vetélkedőben is összemérhetik a tudásukat:
például a nagy helyesírási versenyen, a vitaversenyen, a francia nyelvű
novellaíró pályázaton. Ennek a sorozatnak a záróeseménye a dalverseny. A PSG által hagyományosan februárban megrendezett karaoke
versenyen is sokszor feltűnnek azok a tehetségek, akik később a nagy
frankofón dalversenyen is részt vesznek.
Az Intézetben egy francia anyanyelvű zsűri szokta véleményezni a
pályázatra beküldött demó hangfelvételeket, és közülük kerülnek ki a
legszebb hangú és kiejtésű diákok, akik később az áprilisi döntőn képviselhetik iskolájukat. Ott már egy élő zenekar kíséretében adják elő a
dalaikat a Francia Intézet amfiteátrumában, és a verseny végén a diákokat különböző kategóriák szerint díjazzák. Természetesen a három
legjobb előadó mellett jutalmat kaphat a legszebb hangú, a legszebb
kiejtést produkáló és a legtermészetesebb színpadi mozgást bemutató
énekes is. Idén csak duóban indulhattak az énekesek a megmérettetésen, és közülük csak öt páros kapott lehetőséget arra, hogy videoklipet
forgasson a dalukból.
Pettendi László

Bizonyára a járvány miatt gondoltak erre a szervezők, hogy könnyebb
legyen „távzsűrizni” a produkciókat. A döntőbe jutott énekesek közül
idén két aszódi kötődésű csapatnak is szurkolhatunk a vélhetően májusi döntőben. Forró Szinta és Pettendi Laci, a PSG diákjai, Dalida és
Alain Delon klasszikusát, a Paroles című dalt frissítették fel. Őket Péter
Katalin és Aurélie Trampert tanárnők készítették fel a megmérettetésre. A klip felvétele és vágása a diákok érdeme.
Bán Bendegúz (ő aszódi lakos) és Muratov Lea pedig a Gödöllői Református Líceum jelenlegi és volt diákjai. Az ő előadásukban hallhattuk
és nézhettük már többen a francia rapper, Grand Corps Malade és az
énekesnő, Louane tavalyi slágerének, a Derrière le brouillard (A köd
mögött) című dalának újragondolását. Őket Fehér Brigitta tanárnő készítette fel a versenyre, és a videoklipet igazi „családi vállalkozásként”
a férjével, Halmai Lászlóval forgatták, a vágást pedig fiukra, Halmai
Andrisra bízták. Igazán művészi alkotás lett mindkettő. Lélekemelő
ebben a nyomasztó időszakban.
A dalok a youtube-on itt tekinthetőek meg:
Paroles: https://www.youtube.com/watch?v=hqhOaMWjWIc
Derrière le brouillard: https://www.youtube.com/watch?v=b1Qyov89FJc
amelynek dalszövegéből idézhetünk is:
És a sötétben, a köd mögött hallom a zongora hangját
"Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter"
amely megénekli a reményt, a vágyat, hogy elhiggyük, hogy mindent
újrakezdhetünk…
"Chanter l'espoir, l'envie de croire, qu'on peut tout réinventer"
Legyen ez a mottónk ebben a lehangoló időszakban, hogy a „köd
mögött” ott van ezeknek a tehetséges diákoknak a hangja, és az
egész generációjuké, amely újra élettel tölti majd meg a Földet.
Forró Szinta
Mióta tanulsz franciául?
Én igazából még csak mostanában ismerkedem a francia nyelvvel, a
Petőfi gimnázium francia szakának előkészítő évét végzem. Laci, akivel
a duettet énekeljük egy évfolyammal fölöttem jár, de mi már egy ideje
ismerjük egymást, így sokat tudott nekem segíteni a felkészülésben.
Azt is ti találtátok ki, hogy együtt induljatok ezen a versenyen?
Péter Kata tanárnő javasolta ezt, mert bár többen érdeklődtek a verseny
iránt, az éneklést csak nagyon kevesen akarták bevállalni.
Nehéz volt begyakorolni a dalt?
Nekem sok munkával járt, mivel csak fél éve tanulom a francia nyelvet, nagyon sokat kellett dolgoznom a kiejtésemen. A tanárnő is sokat
segített ebben, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, mindig elmondta,
hogy mire figyeljünk, min javítsunk és Aurélie Trampert tanárnő, aki
francia anyanyelvű, szintén sokat csiszolt a kiejtésünkön.
Akkor nyelvtanulás szempontjából is hasznos volt ez a kaland?
Igen, főleg azért, mert ezzel egy olyan tapasztalatra is szert tettem, hogy
milyen egy előadás alkalmával megszólalni franciául és nem kizárólag
iskolai keretek között gyakorolni. Az élmény, hogy idegenek előtt nemcsak beszélek, de énekelek is franciául, valóban sokat jelentett.

ASZÓDI TÜKÖR

Kizökkentett egy kicsit a verseny, az elmúlt hónapok eseménytelenségéből?
Igen, tényleg színt vitt a hétköznapokba. Amikor láttam, hogy a
Francia Intézet honlapján sorra jelennek meg a videók a dalokkal, egyre nagyobb izgalommal ültük körül a képernyőt a családdal együtt, és
közösen vitattuk meg a véleményünket az előadásokról.
Milyenek voltak a visszajelzések?
Nem számítottam rá, hogy ennyire nagy figyelmet kapunk majd. Sokan gratuláltak, a tanáraim az órán lejátszották a videót a többieknek,
az iskola facebook oldalára is felkerült, így rengetegen látták. Nagyon
hálás vagyok a sok pozitív visszajelzésért. Sok építő jellegű kritikát is
kaptunk, ami szintén hasznos volt. Tudjuk, hogy nem vagyunk profi
énekesek, de nem is ez volt itt a lényeg, hiszen ez valójában egy diákverseny, amiben jó volt részt venni.
Pettendi László
Az előadásotok több ötletes elemet is tartalmazott, ilyen volt például a szaxofonszólód is. Te találtad ki, hogy ez is benne legyen?
Igen, nagyon szeretem ezt a hangszert, Csányi István tanítványaként
a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolában jazz szaxofon szakon tanulok. Szívesen improvizálok, ez az ötlet is hirtelen jött egy próba során,
amikor éppen azon gondolkoztunk, hogy mivel dobhatnánk még fel
az előadást és Szinta felvetette, hogy mi lenne, ha szaxofonoznék. Az
egész szóló tulajdonképpen egy improvizáció, a próbán csak odaálltam
a mikrofon elé, és fújtam, ami a szívemből jött.
Hogy választottátok ki a dalt?
Valami olyat szerettem volna, ami igazán jelképezi a frankofóniát,
megjeleníti a franciaságot, mint ez a sláger, ami nagyon híres és igazán
ikonikusnak számít a francia kultúrán belül is.
Honnan van az érdeklődésed a francia nyelv és kultúra iránt?
Édesapám hosszú ideig Franciaországban élt, így nagyon kiterjedt az
ismeretségi köre ezen a nyelvterületen. Én tulajdonképpen ebbe nőttem bele, apukám gyakran énekelt nekem franciául altatódalokat.
Egyébként is nagyon szeretek nyelveket tanulni, a zene mellett ez a másik meghatározó dolog az életemben.
Mit adott neked a felkészülés időszaka és ez a verseny?
Számomra mindenképp egy szorosabb kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgoztam ezen az egészen. Jó tapasztalat volt a
zene szempontjából is, de a tervezés, a szervezés terén is valódi kreatív
feladat.
Bán Bendegúz
Volt valamilyen zenei előképzettséged?
A Csengey általános iskolában zenetagozatos voltam és ott jártam
énekkarba, de ezen kívül nem tanultam külön énekelni.
Hogyan zajlott a felkészülés?
A vírushelyzet miatt csak néhányszor tudtunk személyesen találkozni és az online gyakorlásnak is voltak technikai akadályai, ezért
külön-külön mindenki a maga részét próbálta otthon tökéletesíteni
Forró Szinta

Bán Bendegúz

Muratov Lea

és a végén, amikor közeledett a leadás időpontja, a felvétel alkalmával
találkoztunk.
A videón ebből semmi nem érződik, sőt, úgy tűnik egy teljesen
összeszokott páros énekel. Régóta ismeritek egymást?
Nem, korábban még soha nem találkoztunk, a tanárnő hozta össze ezt
a duettet. Viszont annyira közös volt a helyzetünk, hogy könnyen egymásra tudtunk hangolódni.
Mit adott neked ez az élmény?
Eleinte nem éreztem úgy, hogy ebből bármi komoly dolog is lehet, inkább kíváncsi voltam, hogy mit tudok kihozni magamból egy ilyen
előadás során, és hogy van-e egyáltalán tehetségem az énekléshez. Ráadásul az otthonlét időszakában rengeteg időm felszabadult, például
régóta kézilabdázom, de most szüneteltek az edzések, és a semmittevés
helyett ez jobb lehetőségnek bizonyult.
Milyen visszajelzések voltak a társak részéről?
Kicsit nehéz volt, hogy miután elkészült a videó még legalább másfél
hétig nem mutathattuk meg senkinek, és így eleinte nem tudtuk, hogy
mit szólnak majd hozzá, aztán a tanárnő először a tanárok között osztotta meg, majd órán is levetítették, és az osztálytársaim, iskolatársaim így látták először. Később rengetegen gratuláltak, és tudom, hogy
nagyon sokaknak tetszett, de én tényleg nem számítottam ilyen fajta
sikerre, úgyhogy még most is szokatlan érzés.
Muratov Lea
Meglepett, amikor kiderült, hogy nem is ismertétek egymást
korábban, mert olyan nagy összhangban voltatok a videón.
Nem okozott ez nehézséget?
Furcsa, de nem. Néhány hét online próba után találkoztunk először, amikor mp3 felvételt készítettünk. Szinte az elejétől oldott
volt a hangulat, jól éreztük magunkat abban a néhány órában.
Ezután újra online gyakoroltunk és legközelebb már csak a felvételkor találkoztunk.
Nehéz volt a felkészülés?
Bendegúznak nehezebb volt a rengeteg rap résszel, mert ott nagyon oda kellett figyelni a ritmusra és a kiejtésre is, de az igazi
kihívást az jelentette, hogy meg kellett kívülről tanulni az egész
dalszöveget.
Mikor kezdtetek el foglalkozni ezzel?
Március másodikán írt Brigi néni, aki a franciatanárnőm volt
a gimnáziumban, hogy keres embereket ehhez a dalhoz, 23-án
pedig már fel is vettük a videót.
Akkor elég intenzív felkészülési időszak lehetett.
Igen, de jól is jött, mert már éppen nagyon elegem volt abból,
hogy csak otthon ülök és nem történik semmi. A tanárnő felbukkanása hirtelen visszarepített a gimis évekbe, ami nagyon jólesett
és egy kis izgalmat, eseményt hozott az életembe.
Milyen volt a visszhangja az előadásotoknak?
Sokan írtak miután látták a klipet, anyukám, aki nyelvtanár szintén megmutatta a tanítványainak, a család, a barátok, mindenki
lelkesedett és dicsérte az előadást, a kiejtést és ez tényleg annyira
jólesett és fellelkesített, hogy nagyon szeretném, ha élőben is felléphetnénk majd a Francia Intézetben.
Zádori Mónika
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Emlékét kegyelettel megőrizzük, családja gyászában osztozunk!
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

In memoriam Dinnyés László
Kedves Laci!
Elmentél! Csendben, észrevétlenül. Nem szóltak Rólad hírek, nem volt Rólad megemlékezés, pedig tudjuk,
nagy dolgokat tettél Aszód életében. A Te vezetéseddel indult újra hosszú szünet után a Művelődési Ház,
amely tevékenységed során számtalan olyan jelentős dolgot valósított meg, amelyre méltán büszke lehetsz.
De Benned semmi ilyen vágy nem volt. Csak komolyan gondoltad, amit csináltál. Elindultál és felkerestél
embereket, és rá tudtál beszélni mindenkit arra, hogy tegyünk, csináljunk valamit. Hozzuk vissza az életet a
Művelődési Házba. Köszönöm, hogy engem is megkerestél, és tagja lehettem a megalakult néptánccsoportnak, majd a Színjátszó csoportnak. Számos versenyen, bemutatón, ünnepségen vettünk részt, tele voltunk
élményekkel, átélhettük a fellépések, szereplések izgalmát. Aztán, amikor elment a művelődési előadó, ismét
megkerestél, hogy nem volna-e kedvem Veled dolgozni. Igent mondtam és ez jelentősen megváltoztatta az
életem is. Fél szavakból megértettük egymást. Kiváló tehetséged volt az új dolgok kezdeményezéséhez, és azt
meg is tudtad valósítani. Rengeteg ötleted, terved volt, mit, hogyan lehetne csinálni egy ideálisnak éppen
nem mondható helyen, hiszen az épület nem volt alkalmas nagyszabású rendezvények megtartására. Inkább
közösségi házként működtünk.
A teljesség igénye nélkül említem azokat a dolgokat, amelyek a Te vezetésed alatt valósultak meg:
– Képesítést biztosító tanfolyamok szervezése – ABC áruházi eladó, szakács, vendéglátóipari üzletvezető, kazánfűtő szakmákban – a Váci és a Hatvani TIT közreműködésével, melyek során közel 500 ember szerzett
bizonyítványt. (Kézzel írtam a plakátokat, és közösen ragasztottuk őket fel a Galga mente településein.)
– Nyelvtanfolyamok angol és német nyelvből.
– A megszűnt kőmozi helyett a művelődési házon belül mozi kialakítása, amely megtöltötte a 100 főt befogadó nagytermet a vetítések során.
– A nyugdíjasok részére filmklub működtetése.
– Lehetőséget biztosított a ház a lakosság felől érkező kezdeményezéseknek. Így alakult meg a Nyugdíjas
klub is, amely azóta is működik, és meghatározó szerepet játszik a város mai kulturális életében. (Sajnos
a jelenlegi pandémia miatt háttérbe szorult számukra is minden tevékenység.)
– Aszódi Tükör - a város havi lapja. Te indítottad el 1989-ben. Írtuk, szerkesztettük, vittük az Ipari Műszergyár nyomdájába.
– A rendszerváltás kezdetén lehetőséget adtál a megalakult új pártok rendezvényeinek.
– Minden nap történt valami, mindig foglaltak voltak a termek.
– Nem felejtem el a Galga Menti Népművészeti Találkozókat Turán, Galgamácsán, Hévízgyörkön.
– Felejthetetlen élmény marad az egyik író-olvasó találkozó is Veresegyházán, ahol személyesen találkozhattunk Montágh Imre tanár úrral, és aktív részesei lehettünk megtartott foglalkozásainak a Te jóvoltodból.
Sok szép emléket őrzök a közösen eltöltött időszakból és ezt nagyon köszönöm Neked.
Jó volt Veled dolgozni. Te voltál az ötletgazda, ami aztán beindította az én fantáziám is. Mindig is szerettem
a kihívásokat, és Te soha nem akadályoztál meg benne, hogy azokat véghez is vigyem. Ideális főnök voltál,
soha nem parancsoltál, hanem kértél. Nagyon sajnáltam, amikor elmentél, és nagyon örültem, amikor véletlenül összefutottunk az utcán. Elmúltak a szép idők, de az emlékek örökre megmaradnak.
Kedves Laci! Én soha nem felejtelek el. Nyugodj békében!
Pardi Lászlóné
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Aszódi Szabadidősport Egyesület
SPORT ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS CIVIL SZERVEZÉSBEN

közösségi
élet

Az egyesület 2003 februárjában alakult meg.
Az eltelt időszakban sok amatőr sporteseményt,
versenyt szerveztünk, mely mindig próbált az
aktuális lehetőségekhez, igényekhez igazodni.
Néhány megvalósult program a teljesség igénye nélkül: kihívás
nap, streetball villámtorna a város főterén, tollaslabda, asztalitenisz, úszóverseny gyermek és felnőtt kategóriákban, kerékpáros
és gyalogos teljesítménytúra. Az egyesület létrejöttekor lehetőségeihez mérten segítette a szakosztályi versenysportot, így a
Dániel János által vezetett asztalitenisz szakosztályt, mely a megyei szinttől az NB II-ig jutott. Az uszoda üzemelése alatt a hatvani úszóklubbal közösen úszószakosztályt működtetett.
A versenyek szervezését, lebonyolítását az egyesület tagjai végzik
szabadidejükben önkéntes alapon. Jelenleg 28 fő aktív tagunk
van, fiataloktól a szépkorúakig, akik havi rendszerességgel vesznek részt a programokon, gyalog és kerékpártúrákon, rendezvényeken. Minden évben szervezünk többnapos „tábort” is, melyen
az ország egy-egy részét, tájegységét járjuk be, fedezzük fel gyalogosan, illetve „két keréken”. Jártunk az Örségben, Fertő-tónál,
Aggtelek környékén, a Balatonnál, Zemplénben, Cserhátban.
Több alkalommal ellátogattunk a szomszédos országokba is, így
túráztunk a Magas-Tátrában, Szlovák-paradicsomban, Felvidéken, Délvidéken, Burgenlandban.

pályázatokon. A lehetőségeket kihasználva sportfelszereléseket
(kerékpárszállító, hátizsák, túrabot, hálózsák, kerékpártáska,
egyesületi póló) sikerült beszerezni, melyet a tagok ingyenesen
használhatnak. Kiemelném a 2012-ben elnyert TÁMOP pályázatunkat, mely öt nevelési-oktatási intézmény bevonásával valósított meg szabadidős sporttevékenységet az ott dolgozó pedagógusok segítségével, vezetésével.
Idén tavasszal el kellett halasztanunk a hagyományos gyalogos
teljesítménytúránkat, mivel a járványügyi szabályozások ennek
megszervezését nem tették lehetővé. Ennek pótlására hoztuk létre és csatlakoztunk a GeoGo túra lehetőségéhez a „Petőfi nyomában” túránkkal, mely egyénileg, tetszőleges időpontban teszi
lehetővé a túrázást meghatározott pontok érintésével. Ezúton is
biztatok Mindenkit ennek teljesítésére, mivel egy könnyen teljesíthető útvonalról van szó érdekes helyek érintésével helyben.
Természetesen amint a járványügyi szabályozások ezt lehetővé
teszik Mi is túrázunk, kerékpártúrázunk tovább, hisz mindig
vannak, illetve lesznek felfedezhető csodák, természeti szépségek,
kulturális emlékek szűkebb és tágabb környezetünkben itthon és
a szomszéd országokban. Kalandozásainkhoz szeretettel várunk
Minden érdeklődőt, aki csatlakozna hozzánk!

A pályázati lehetőségek közül többször pályáztunk Aszód Város,
Pest Megyei Önkormányzat, illetve civil egyesületeket támogató

További információk az egyesületről, GeoGo túra lehetőségről az
alábbi honlapon olvashatók: http://www.asze.freewb.hu
A túráinkon készült képek az egyesület Facebook oldalán tekinthetők meg.
Nyíry Zsolt elnök
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Tavaszi kertszépítés
Kerti bútorok, kellékek, díszek nagy választékban

Aszódon a főúton
a Kertészet mellett
sokféle termék kapható, most
akciós áron, nézzen körül nálunk!
KERTI BÚTOROK, ÉTKEZŐ GARNITÚRÁK,
GRILL TÁRCSÁK, BOGRÁCSOK, EDÉNYEK,
KERTI TÖRPÉK és még sok más

Ha bármilyen kérdése van hívjon bizalommal!

Telefon: 06 (30) 626-6055 Nyitvatartás: 8-18-ig

APRÓHIRDETÉS
GREE KLÍMA
10 ÉV GARANCIÁVAL 188900 Ft-tól!

Otthonfelújítási támogatással FÉLÁRON!

39 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

VÁROM HÍVÁSÁT: 06 (30) 534-4632

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS
ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS

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

PEDIKŰR! Aszód, Bocskai u. 33.
Gyógy, esztétikai, illetve
szike mentes Callux Professzionális pedikűr!
Kérésre házhoz megyek!
Bejelentkezés 06 (20) 452-4477

Vigyázz, kész, NYÁR!
Dioptriás napszemüveg és
fényresötétedő lencsék

40% kedvezménnyel!
VÍZVEZETÉK SZERELÉS
Duguláselhárítás 15.000 forinttól!
06 (30) 678-3949

Telefon: 06 (28) 402-121
Mobil: 06 (70) 703-3692

Aszód

Szabadság tér 5.

I N G AT L A N I RO DA
G A LG A M E N T E

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

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

További irodáink:

Veresegyház, Kálvin tér 6.

Helyismerettel rendelkező
szakképzett munkatársaink várják
Önöket új irodánkban!

Megnyílt
új irodánk
Aszód főterén

Galgamente központjában, Aszód főterén megnyitottuk
új irodánkat!

Eladó, kiadó, új építésű és hasznàlt
ingatlanok

Aszód

Ve r e s e g y h á z

Gödöllő

Vác

Őrbottyán

Szada

E r d ő ke r t e s

Fót

lo mm al
F or du lj on ho zz án k bi za
un k!
A té rs ég be n ot th on va gy

Közvetítése (adás,vétel,csere)
Jogi közreműködés
Ingyenes pénzügyi (hitel- csok) ügyintézés
Bemutató videó és légi felvételek készítése

Ferenczné Éva
Referens

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

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.

HELYTÖRTÉNETI
TÁBOR
Múzeum

08. 02. – 08. 06.
Korosztály: 10 éves kortól
(felsőtagozat)
Táborvezető: Klamár Balázs
Jelentkezési határidő:
2021. július 19.

Minden tábor ára egységesen 25.000Ft
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
Jelentkezési lap és a részletes program
letölthető honlapunkról.
Tel.: +36 28 400-606
E-mail: info@kulturaaszod.hu
Web: kulturaaszod.hu

2021 ÁPRILIS

Mit kezdjünk a használt
sütőolajjal?
Szerencsére ez manapság már
egyre kevésbé kérdés, mert a
környezettudatosság szellemében egyre több településen,
köztük Aszódon, is a háztartásokban összegyűjtött használt sütőolajat gyűjtőkonténerekbe tehetjük, ezzel is védve
a környezetünket. Jelenleg a
város három pontján találhatók meg a Biotrans Kft. gyűjtőkonténerei:

Az olaj lerakódik a csövek
falán, és mivel a zsír nem oldódik a vízben, ezért ott is
marad, majd ahogy újabb olaj
rakódik rá, egyre növekszik.
A dugulás egyrészt kellemetlen, másrészt költséges, harmadrészt sokszor csak vegyszeres úton szüntethető meg.
De nem csak ez a gond.

1. A városháza parkolójában
2. Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály telephelyén, a Kossuth Lajos u. 59.
szám alatt
3. A lakótelepi óvodánál
A használt olajat az eredeti
csomagolásába visszatöltve,
vagy lezárt befőttesüvegekben tehetjük a konténerekbe.
Fontos az is, hogy ezen kívül
semmilyen más szemetet ne
tegyünk ezekbe! Aszód Város
Önkormányzata a Biotrans
Kft.-vel támogatási szerződést
is kötött, amelynek köszönhetően a sütőolaj minden kilogrammja után 25 forinttal gazdagodik az óvoda alapítványa.

MIÉRT FONTOS A
HASZNÁLT SÜTŐOLAJ
SZELEKTÍV GYŰJTÉSE?
Fontos, hogy tisztában legyünk vele, miért nem ajánlatos csak úgy „megszabadulni”
a háztartásban keletkezett
használt sütőolajtól, ami kifejezetten veszélyes, környezetre káros hulladéknak számít.
Példának okáért nézzük meg,
mi történik, ha a használt olajat a lefolyóba öntjük?

A szennyvíztelepre érve az
olaj szétterül a víz felszínén,
még nagyobb károkat okozva
ezzel a környezetnek. Akadályozza a szennyvíz tisztítását,
és nem engedi, hogy oxigén
áramoljon a vízbe.
A szennyvíztisztító olajos
végtermékét nem lehet termékeny iszapként használni,
mert az olaj a föld légáteresztő
képességét is tönkreteszi. Az
sem jobb megoldás, ha ös�szegyűjtve a szemétbe dobjuk,
hiszen az olaj így ugyanúgy
a földbe vagy a vizekbe jut.
Egy liter étolaj akár egy millió
liter vizet is be tud szennyezni. Ezzel szemben a szelektív
módon összegyűjtött olaj remekül újrahasznosítható.

környezetünk
védelme

MI LESZ A HASZNÁLT
OLAJJAL?
A gyűjtőhelyekre szállítás és
tisztítás után biodízel gyártásra használják fel, – de kisebb
mértékben a festék- és a gipszgyártásban is használható. A
jelenlegi szabályozás értelmében Magyarországon 8,2%-os
arányban kötelező biodízelt
keverni a gázolajhoz, így tehát
a lakosságtól begyűjtött étolaj közlekedési felhasználásra
visszajuthat a lakossághoz,
vagy a logisztikai iparág szereplőihez.
Az újrahasznosítás során az
olajat kettéválasztják, az első
lépés a szűrés. A visszagyűjtés
során nekünk nem kell otthon
leszűrni az olajat, sőt azzal teszünk jót, ha benne hagyjuk a
kis maradék szemcséket is. A
tisztítás során keletkező hulladék (prézli-, ételmaradék) a
biodízelgyártás melléktermékeivel együtt ugyanis kiváló
alapanyaga a biogáz-előállításnak. Ha tehát nem öntjük
az olajat a lefolyóba, akkor
duplán is jót teszünk a környezettel.
A használt, begyűjtött zsiradékkal egyébként más kísérletek is folynak. Az Angliában
folyó kutatások szerint a jövőben egyféle bio-műanyagot, sőt implantátumokat is
elő lehet majd belőle állítani.
A felhevített olaj egyébként
sokkal több kémia vegyületet
tartalmaz, mint a nyers, így a
használt olajat érdekes módon
sokkal szélesebb rétegben lehet
felhasználni, mint a nyerset.
forrás: tudatosvasarlo.hu

