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Aszódi        tükör

Programok sokaságával köszöntött be a nyár 
Aszódon, és az elszigeteltség hosszú hónapjai 
után végre korlátozások nélkül találkozhat-
tak egymással a családok és barátok a városi 
rendezvényeken. 

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 
a főtéren összegyűlve, színvonalas műsor kere-
tében emlékeztünk meg a trianoni események-
ről. Mukk József magánénekes előadását és Dr. 
Pénzes Tiborc Szabolcs, polgármester beszédét 
követően Egy az ország címmel irodalmi ösz-
szeállítást hallgathattunk meg Huzella Péter,  

Kossuth-díjas zeneszerző, énekes és Gáspár 
Sándor előadóművész tolmácsolásában.
Július 12-én levendulaszüretre készültek ki-
csik és nagyok, az időjárásnak azonban más 
tervei voltak. Alighogy elkezdődött a program  
Gryllus Vilmos gyermekkoncertjével, hatal-
mas vihar kerekedett, és az egész programot 
pillanatok alatt elmosta a lezúduló heves eső. 
A merészebbek nem adták fel, kivárták a ziva-
tar végét, és kihasználták a Fabatka Porta népi 
játszóházának lehetőségeit, így végül mégis 
egy családias hangulatú délutánnal fejező-
dött be a nap. Az elmaradt programok pótlása 
és a levendula learatása a következő szomba-
ton szerencsére megvalósulhatott, és ha addig 
panaszkodtunk a borús, szeszélyes idő miatt, 
ez alkalommal igencsak kijutott a melegből. A 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei csodás előadással örvendeztették meg 
a közönséget, utána pedig a Csupa Csoda Ván-
dorjátszótér érdekes játékai okoztak nagy örö-
met az apróságoknak. Végre a beérett levendulát 
is begyűjthette mindenki, aki arra vágyott, a 
kreatívabbak különleges díszeket, koszorúkat is 
készíthettek belőle a kézműves foglalkozásokon. 

Nyári események, élmények

GYERMEKORVOS AZ 
OLTÁSRÓL
A tizenkét éven felüliek oltásával 
kapcsolatban sok kérdés merült fel a 
szülőkben.   Dr. Fischl Anna Tuovi, 
gyemekorvos választ ad ezekre.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

SIKERES PÉNZÜGYI 
PROGRAM A PSG-BEN
A Petőfi gimnázium idén harmadik 
alkalomal nyerte el a Kimelt Pénz-
iránytű Iskola címet, és a pénzügyi 
projektnap is eredményesen zárult.

Cikkünk a 9. oldalon olvasható

NEMES CÉLOK  
ELKÖTELEZETTJEI 
Szilágyi Zitával, a Podmaniczky 
Júlia Nőegylet elnökével beszél-
gettünk a civil szervezetek fontos 
szerepéről és a valóra vált álmokról.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható
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Nem kellett sokat várni a következő nagy 
eseményre sem, június 26-án, az országos 
Múzeumok Éjszakája programhoz csat-
lakozva, az AIKI szervezésében az aszódi 
Petőfi múzeum körüli terek is megteltek 
élettel. A város egyik legromantikusabb 
szeglete most, ha lehet még vonzóbb ar-
cát mutatta. A színes lampionok ünnepi 
díszbe öltöztették a sokat megélt épületet, 
a berendezett kis zugok, a dombra terített 
színes szőnyegek és képzőművészeti fog-
lalkozások a rézsűn nyüzsgő élettérré va-
rázsolták a helyszínt. A népi mesterségek 
bemutatója már önmagában is bőséges 
látnivalóval szolgált, de aki kedvet ér-
zett hozzá, kipróbálhatta a kenyérsütést, 
a liszt őrlését, sőt, még a kovácsolást is. 
A zenés program a győri Well Brass réz-
fúvós zenekar koncertjével indult, akik 
már az első percekben valódi fesztivál-
hangulatot teremtettek. A fiatal zenészek 
nemcsak profi hangszeres tudásukat csil-
logtatták meg, de nagyszerű előadó ké-

pességüket is, olyan humorral és végtelen 
lelkesedéssel átitatva, ami rövid idő alatt 
a közönséget is magával ragadta. Ezután 
a gyerekek szórakozhattak Csernik Szende 
székely lábbábos előadásán, aki sajátos 
mesemondásával folyamatosan lekötöt-
te a kicsik figyelmét és féktelen jókedvre 
hangolta őket. A továbbiakban Szaniszló 
Richárd és Bögöthy Ádám vibrafon- 
bőgő duóján csendesedhettek el egy időre 
a résztvevők, a meditatív dallamok lassan 
kúsztak körbe a légben megalapozva a 
hangulatot a képzőművészeti csemegék 
rajongói számára, akik a galériában az 
Asztalos Tamás által rendezett Ladócsy 
László és Ladócsy Márk festőművészek 
kiállításának megnyitóján vehettek részt. 
Az alkotások a két művész, apa és fia kap-
csolatát is hűen tükrözték és betekintést 
adtak saját belső világukba, egyedi lá-
tásmódjukba a színek és formák sugallta 
érzéseken keresztül. Később folytatódott 
a mulatságok sora, a BABinda Kompánia 

bevonulása ismét megörvendeztette az 
aprónépet, akik tátott szájjal bámulták 
az óriásbábos társaság Három kívánság 
című produkcióját. Az est fénypontjaként 
a Szentiván-éji hagyományokat idézve 
rituális tüzes játékok színterévé változott 
a múzeum előtti rész, s a fellobbanó tűz 
körül moldvai ritmusokra járta a nép a 
körtáncot, majd bátorságpróba, tüzes 
edénydobálás és tűzugrás következett. 
Aki elfáradt, vagy baráti beszélgetésre vá-
gyott, a Gasztro teraszon szürcsölhette a 
hűvös sörkülönlegességeket vagy a jeges, 
gyümölcsös limonádét. 

Az éjszakába nyúló program minden 
korosztály számára valódi felüdülést 
nyújtott és mindenkit ráhangolt a még 
előttünk álló nyárra, annak minden iz-
galmas, eljövendő eseményével. 
Még nincs vége…

Zádori Mónika

Levendulaszüret – 2021Levendulaszüret – 2021
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SIKERES PÁLYÁZATOK, BEFEJEZETT KIVITELEZÉSEK
Az Aszódi Tükör június-júliusi számának 
megjelenése óta tartalmas hetek állnak 
mögöttünk, hiszen zajlanak a nyári mun-
kák a városban, lezárult több kivitelezési 
folyamat és öt pályázatunk eredménye is 
megérkezett.

Kezdjük az utóbbiakkal! A Településfá-
sítási Program keretében a települések  
maximum 30 db konténeres vagy földlab-
dás fát igényelhettek. Önkormányzatunk 
30 db fára pályázott az alábbi helyszíneken 
és fafajokkal: Richly Emil park melletti  
füves terület (6 db amerikai hárs), Tél utca 
melletti játszótér (6 db amerikai hárs),  
Pauler Tivadar u. - Kómár Gyula u. közötti   
tér (6 db keskenylevelű kőris), Falujárók 
útja (12 db amerikai hárs). Igénylésünk po-
zitív elbírálásban részesült, azaz mind a 30 
db fát és a hozzájuk tartozó támasztókaró-
kat, takarómulcsot és védőrácsot megkap-
juk! A fákat 2022 tavaszán ültetjük ki.

Ugyancsak sikerrel zárult a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola sportpályájá-
nak felújítására beadott pályázatunk, 
mellyel 10.587.768 forint önerő mellett 
19.662.997 forint támogatást nyertünk, így 
összességében 30.250.765 forintos keretből 
valósulhat meg a kézilabdapálya aszfalt-
burkolatának felújítása, a kapuk cseréje, 
a fixen rögzített labdafogó hálók telepíté-
se és a pályavonalazás, a kosárlabdapálya 
aszfaltburkolatának javítása, a palánkok 
cseréje, továbbá a salakos helyett rekor-
tán borítású (helyszínen öntött szinteti-
kus gumiburkolatú) futópálya kialakítása.  
A megújult sportpálya napközben az is-
kolásokat, tanítási időn kívül, ideértve a 
hétvégéket is, a város lakosságát fogja szol-
gálni. A kivitelezési munkák itt várhatóan 
ősszel kezdődhetnek el.

Az eredményes pályázatoknak ezzel még 
nincs vége, hiszen az Aszódi Integrált 
Kulturális Intézmény a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-
től 3 millió forint támogatást kapott  
mobilszínpad vásárlására, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Előadó- 
művészeti szervezetek többlettámogatása 
pályázatán 5 millió forintot nyert szín-
házpedagógiai program megvalósítására 
és 12 millió forintot eszközbeszerzésre. 
Utóbbi forrásból megújulhat a könyvtár 
és a hozzá tartozó kisterem bútorzata, még 
vonzóbbá téve a közművelődési helyszíne-
ket. Az említett kisterem külső-belső fel-
újítása egyébként elkészült, melynek során 
megújult a vizesblokk, az elektromos há-
lózat, a padló, elkészült egy konyhapult és 
természetesen újra vannak festve a falak, 
a párkányok és a nyílászárók. Kívül javí-
tották a vakolathibákat, új festést kaptak a 
homlokzatok, az eresz és a korlátok.

Megvalósult a Kossuth Lajos u. 84. szám 
alatt található háziorvosi rendelő és Vé-
dőnői Szolgálat helyiségeinek belső fel-
újítása is. A 2020-2021-ben lezajlott mun-
kálatok során megújult a fűtési rendszer, új 
kazán, új csőhálózat, szerelvények, közte új 
radiátorok kerültek felszerelésre, megújult 
az épület teljes elektromos hálózata és a ri-
asztórendszer. Az egész épületben kiépült az 
informatikai és telefonhálózat, megtörtént a 
pince tömedékelése, fölötte pedig új födém 
készült. A belső kis udvarban megszüntetett 
pincelejáró fölött az udvar betonburkolatot 
kapott. Az orvosi rendelőhelyiségből nyíló, 
új személyzeti WC került kialakításra és új 
takarítószertár létesült. A kivitelezés során 
kicserélték az összes beltéri ajtót, az összes 
szanitert és új bojlert szereltek fel. Az orvosi 
és a védőnői helyiségek teljes egészében új 
padló- és falburkolatot kaptak. Az iskolai és 
a csecsemő védőnők részére új irodabúto-
rokat vásároltunk, a kazánhoz takarószek-
rény készült, továbbá új várótermi padokat 
és hirdetővitrint vásároltunk. Ahogyan a 
kisterem felújításánál, úgy itt is, mindvé-
gig arra törekedtünk, hogy gyermekbarát 
szemléletet érvényesítsünk. Nem kell nagy 
dolgokra gondolni, csak olyan apróságokra, 
mint a kisebb gyermekek magasságához be-
állított mosdókagyló, vagy a szűkítővel ellá-
tott WC ülőke. De ugyanígy figyeltünk arra 
is, hogy ne csak a mozgássérült WC legyen a 
kerekesszéknek megfelelő szélességű ajtóval 
ellátva, hanem maga a rendelőhelyiség is. 

A Védőnői Szolgálat helyiségeinek felújí-
tását Mága Zoltán hegedűművész adomá-
nyai segítették, melyek felhasználásáról 
áldozatos munkával a Podmaniczky Júlia 
Nőegylet gondoskodott. Köszönet érte! 
Köszönet illeti a kisterem és a rendelő ki-
vitelezési munkáiban résztvevő aszódi vál-
lalkozókat és szakembereket is, akik szívü-
ket-lelküket beletették a gondos felújításba. 
Bízom benne, hogy a felújított belső terek 
nemcsak az adományozó, az ebben épü-
letben dolgozók és a felújítási munkákban 
közreműködők tetszését nyerik el, hanem 
azokét is, akik páciensként vagy kikap-
csolódásra, művelődésre vágyó polgárként  
veszik igénybe ezeket a helyiségeket.

Időközben elkezdődtek az út- és járda-
építések, útjavítások és kátyúzások is a 
városban. Útépítés lesz a Pauler Tivadar 
utcában, aszfaltos járdát alakítunk ki a 
Pesti úton a főtértől a Lidl üzletig és a Lidl-
től a MOL kútig, valamint a Baross utcá-
ban és a Bethlen Gábor utcában a Vörös-
marty és a Honvéd utca között. Megépül 
a főutcát a bölcsődével összekötő gyalogút 
a Kossuth Lajos u. 78. szám alatt találha-
tó társasházak mellett, továbbá megújul 
a Csendes utca Berkes utca felőli torko-
lata. Egyeztetés alatt áll a Falujárók útja 
30. szám alatt található önkormányzati 
társasház előtti parkoló vízelvezetésének 
megoldása és aszfaltozása. Szintén előké-
szítő fázisban van a Csengey utcai korlát 
cseréje. Előrehaladottabb állapotban van a 
Nyár utcával szemben nyíló kis köz végén 
lévő Breda-híd és az evangélikus templom 
előtti lépcső javítása, továbbá a Breda-árok 
alsó szakaszának, valamint a főutca alatt 
futó csatornarendszer kitisztítása. Elké-
szült a Gyermekétkeztetési Intézmény füg-
gőfolyosójának új, csúszásmentes burkola-
ta és 14 vízátfolyó feletti rács javítása. 
Úgy gondolom, hogy ez a vázlatos felso-
rolás jelzi a haladást, de tudatában vagyok 
annak, hogy még rengeteg megoldásra 
váró feladat áll előttünk. Igyekszünk ezek-
ben is előre lépni.
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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Hosszú idő után újra ülésez-
hetett Aszód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. 
A Kormány döntése alapján 
a képviselő-testületek hatás-
körüket 2021. június 15-ét 
követően maguk gyakorol-
hatják, így lehetőség nyílt 
arra, hogy a városvezetők 
június hónapban ülést tart-
sanak, amelyre 2021. június 
30-án 17 órakor került sor.  

Az ülésen megválasztásra ke-
rült a város új főépítésze. 
A korábbi főépítésszel, Hayde 
Tibor Ervinnel megkötött szer-
ződés közös megegyezéssel tör-
ténő megszüntetése után Csáky 
Júlia okleveles építészmérnök 
került megválasztásra. Főépítész 
asszony ügyfélfogadását csü-
törtökönként tartja az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal Kossuth 
Lajos utca 59. szám alatti telep-
helyén. Előzetes időpontfoglalás 
a 06/28/ 500-666-os telefonszá-
mon, vagy a foepitesz@aszod.
hu e-mail címen lehetséges. 
Polgármester úr jó munkát és 
sikeres együttműködést kívánt 
főépítész asszonynak, mely-
hez én is csatlakozom. Kérem 
Önöket forduljanak hozzá bi-
zalommal az ügyintézés során! 

A városvezetők döntöttek új 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzat elfogadásáról. A szer-
vezeti és működési szabályzat 
valamennyi önkormányzat 
számára a működés alapdoku-
mentuma, az önkormányzat és 
szervei működésének alapjait 
és részletes szabályait lefektető 
dokumentum, melyet rende-
let formájában kell a képvise-
lő-testületnek elfogadnia.
 
A közutak, járdák és közte-
rület elnevezéséről, továbbá 
az utcanév- és házszámtábla 
kihelyezéséről szóló önkor-
mányzati rendelet szintén 
megalkotásra került. A koráb-
bi rendelet a 2000-es években 
látott napvilágot, így szüksé-
gessé vált a rendelet felülvizs-
gálata és a jogszabályoknak 
való megfeleltetése. 

Jegyzőként jogszabályi kö-
telezettségemnek eleget téve 
beszámoltam a Polgármesteri 
Hivatal 2020. évi munkájáról, 
valamint külön előterjesztés-
ben a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti keretein belül mű-
ködő közterület-felügyeleti 
és mezőőri szolgálat mun-
kájáról. Ezúton is köszö-
nöm kollégáim munkáját!
 
A civil szervezetek támoga-
tásáról szóló 17/2013. (VII.5.) 
rendelet alapján minden évben 
kiírásra kerül a civil szerve-
zetek támogatása. A pályázat 
idén is kiírásra került, melyre 4 
szervezet adta be a pályázatát. 
A támogatás fedezete az ön-
kormányzat 2021. évi költség-
vetéséről szóló rendeletében 
biztosítva volt. Az idei évben 
a keret összege emelkedett, 
így szervezetenként 300 000 
Ft – ra nyújthattak be igényt a 
pályázni kívánó szervezetek. 4 
szervezettől érkezett pályázat. 
Mind a négy pályázat megfelelt 
a pályázati kiírásnak. A meg-
pályázott összegeket a testület 
támogatta, így az Aszódi Vá-
rosi Nyugdíjas Klub 250.000 
Ft, a Cukorbetegek Egyesüle-
te 150.000 Ft, a Galga Moped 
Klub Hagyományőrző Egye-
sület 300 000 Ft és a Stellaria 
Media Nőikar Egyesület 300 
000 Ft támogatásban részesült. 
A testület kifejezte szándékát, 
hogy azon civil szervezetek 
számára, akik ebben a pályá-
zatban nem vettek részt szep-
temberben egy újabb pályázat 
kiírásával biztosítanak erre 
lehetőséget. 

Lezárult a Magyar Állam-
kincstár szabályszerűségi 
utóellenőrzése. A vizsgálatot 
még a 2019. beszámoló elfoga-
dása után kezdték meg az Ön-
kormányzat és intézményei te-
kintetében. A szabályszerűségi 
vizsgálatra 2020-ban elkészült 
intézkedési tervben foglalta-
kat vonták most górcső alá. Az 
utóellenőrzés két pontban kért 
további intézkedést, melyet a 
testület elfogadott. 

Törvényességi felhívással élt 
a Pest Megyei Kormányhiva-
tal a képviselő-testület felé. 
A felhívásban a korábbi évek 
polgármesteri jutalmazására 
vonatkozó gyakorlatot kifo-
gásolták. Felhívták a képvi-
selő-testület figyelmét, hogy 
jogszabálysértőn került a 
jutalom megállapításra, így 
kérték, hogy a 2016-2019. évi 
költségvetési rendeletek vo-
natkozó passzusai kerüljenek 
hatályon kívül helyezésre.  A 
képviselő-testület eleget tett a 
Kormányhivatal felhívásának, 
így a rendeletek jutalmazásra 
vonatkozó szakaszait hatályon 
kívül helyezte.

A jogszabálysértőn kifizetett 
jutalmak visszakövetelésének 
lehetőségeit a képviselő-testü-
let vizsgálja, annak módjairól a 
szeptemberi ülésen döntenek. 

Elfogadásra került a képvi-
selő-testület II. félévi mun-
katerve. A munkaterv alkotja 
a testületi munka vázát. A 
döntésnek megfelelően szep-
tember 22-én, október 20-án, 
november 17-én és december 
15-én kerülnek megtartás-
ra képviselő-testületi ülések, 
amennyiben a járványügyi 
előírások ezt lehetővé teszik. 

Jogszabályi előírás, hogy a 
képviselő-testület évente egy 
alkalommal közmeghallgatást 
köteles tartani. Ennek várható 
időpontja szeptemberben ke-
rül megtervezésre. A közmeg-
hallgatás pontos időpontjáról 
a későbbiekben tájékoztatjuk a 
lakosságot.

Lukács Adrienn  
jegyző

https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/6/
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A GYERMEKEK VÉDELME IS FONTOS
TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁSRÓL

A különféle védőoltásokról mindenki 
másként vélekedik, van, aki szüksé-
gesnek tartja őket, mások ellenzik, s a 
véleménykülönbségek többnyire vége-
láthatatlan vitákat, és ezek következ-
ményeként kételyeket szülnek. Nincs ez 
máshogy a koronavírus elleni oltással 
sem. A járvány kitörése és a védőoltások 
megjelenése óta már számos érv és elle-
nérv, pozitív és negatív megnyilvánulás 
zúdult mindannyiunkra a különféle csa-
tornákon keresztül. Amióta engedélyez-
ték a 12 éven felüli korosztály oltását is 
ez az ellentmondásos információáradat 
a többszörösére duzzadt, nem csoda, 
hogy a szülők nagy része bizonytalan 
abban, hogy beoltassa-e gyermekét. A 
sokakat foglalkoztató kérdésről az Aszó-
don praktizáló Dr. Fischl Anna Tuovi 
gyermekorvost kérdeztük. 

Sok szülőben felmerül a kérdés, hogy 
biztonságos-e a koronavírus elleni vak-
cina a gyermekek számára. Mi erről a 
doktornő véleménye?
Azt gondolom, hogy a szülőkben termé-
szetes az aggodalom, hiszen a gyermek 
féltése alapvető emberi reakció, és való-
ban fontos, hogy körültekintően járjunk 
el, amikor a gyermekünk egészségéről 
van szó. Viszont a mai, járvánnyal ter-
helt helyzetben látni kell, hogy a járvány 
megoldása csakis az oltás, és tudomásul 
kell venni, hogy ha egy-egy oltóanyag-
ra engedélyt adnak ki és megállapítják, 
hogy egy adott korosztálynak már lehet-
séges az oltása, azt minden esetben egy 
alapos, megfelelő számú tapasztalatra 
alapuló engedélyeztetési eljárás előzi 
meg. 

A szkeptikusok gyakran hivatkoznak 
arra, hogy ilyen rövid idő alatt lehe-
tetlen védőoltást kifejleszteni, az új 
technológiájú oltásokat is kétkedve fo-
gadják, pedig ezek fejlesztése már sok-
kal régebben elkezdődött. Mik a tények 
ezzel kapcsolatban?
Maga a koronavírus eddig sem volt isme-
retlen csak nem embereket, hanem álla-
tokat fertőzött, így a virológusok kuta-
tásai között már régóta szerepel. Ennek 
köszönhető, hogy ilyen rövid időn belül 
használható oltóanyagot tudtak létre-
hozni, tehát nem a járvány adta hevü-
letben kezdek el kapkodni, hanem már 
meglévő anyagokhoz nyúlhattak. Az új 
típusú oltásokat korábban már az ebola 

ellen is eredményesen alkalmazták, mi 
akkor azért nem kerültünk kapcsolatba 
vele, mert szerencsére az a betegség nem 
tudott ilyen világméretben elterjedni. 
Arra, hogy most így felgyorsult az oltás 
engedélyezése, inkább isteni ajándék-
ként kell tekintenünk. 

Sokan tartanak attól, hogy éppen az 
oltástól betegednek meg. Lehetséges ez?
Nem, mivel a COVID-19 oltások nem 
tartalmaznak élő koronavírust! A 
12-18-évesek oltására engedélyezett 
mRNS alapú oltóanyag pedig csak a 
vírus burkának egy fehérjéjét kódoló 
örökítő anyagot tartalmaz, mely beadás 
után néhány órán belül el is bomlik. Én 
úgy fogalmaznék, hogy úgy kell elkép-
zelni, mintha a koronavírus egy kabát 
lenne és az oltóanyag annak a gombjáról 
egy fényképet tartalmaz, ami megmu-
tatja az immunrendszernek, hogy mit 
kell felismernie. Nincs benne  megbe-
tegedést okozó részlet. Ahogy más oltó-
anyagoknak, ennek is az a feladata, hogy 
az immunrendszert stimulálja, és lehe-
tőleg semlegesítő-ellenanyag termelésé-
re ösztönözze.

Többen aggódnak az oltás esetleges szö-
vődményeitől, legutóbb például lehetett 
olyan esetekről is hallani, hogy egyesek-
nél szívizomgyulladás lépett fel. Meny-
nyire reális ez a félelem?
A koronavírus egy fehérjén keresztül 
kapcsolódik a sejtjeinkhez, hogy be 
tudjon férkőzni. Ez a fehérje, amellyel 

a szervezetünkhöz kapcsolódik, egyéb-
ként egy vérnyomást is szabályozó re-
ceptora a testünknek. Megtalálható a 
tüdőben, a szívben és egyéb szerveink-
ben is, erre tud rácsatlakozni a vírus. Ez 
a természetes útja a fertőződésnek. Ezért 
nagyon elenyésző esetben előfordulhat, 
hogy a saját szervezetünk fehérjéje ha-
sonló a víruséhoz, így valóban nagyon 
ritkán kialakulhat az oltás hatására szí-
vizomgyulladás. Ilyenkor saját immun-
rendszerünk fordul ellenünk. Azt ki kell 
hangsúlyozni, hogy ez egy igen ritka 
dolog, mRNS oltóanyagból világszerte 
már 177 millió adagot adtak be és ebből 
145 esetben fordult elő ilyen megbetege-
dés. Amikor ezt nézzük, nagyon fontos-
nak tartom az arányokat, valamint azt 
is, hogy bár valóban volt ilyen eset, de 
egyik sem volt halálos kimenetelű, amit 
viszont a vírus okozta megbetegedések-
ről nem lehet elmondani. Belegondolni 
is rossz, hogy ezeknek az embereknek a 
szervezetében mekkora pusztítást vég-
zett volna maga a vírus.

Oltás nélkül a vírussal találkozva a 
gyerekeknél is előfordulhat komolyabb 
megbetegedés?
Kevés esetben, de előfordulhat. Ebben 
pedig mindig az a valódi kockázat, hogy 
előre nem lehet tudni, ki hogyan reagál. 
Magyarországon a Heim Pál kórház és 
a SOTE I.sz. gyermekklinikája a koro-
navírusos gyermekek ellátására kijelölt 
ellátóhelyek. Valóban kezeltek néhány 
olyan gyermeket, akiknél komolyabb 
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A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL

A családsegítő nem varázsló
Sokan bizonytalanok abban, hogy ér-
demes-e családsegítőhöz fordulni prob-
lémáikkal, akár egy nem várt esemény 
kapcsán, vagy ha például hivatali ügyeik 
intézése során nehézségekbe ütköznek. 
Ugyanakkor sajnos többen félre is értik a 
családsegítő szerepét. Tisztában kell lenni 
azzal, hogy nekünk sincs varázspálcánk, 
nem tudunk minden bajt egy csapásra 
megszüntetni. Nem tudjuk azonnal el-
tüntetni a nehézségeket ügyfeleink útjá-
ból, azonban segíteni tudjuk őket céljaik 
elérésben, szociális és anyagi gondjaik 
enyhítésében, problémáik leküzdésében.
Szükség esetén információval szolgálunk 
és tanácsot adunk, ügyeik intézésében se-
gítünk, és mellettük állunk krízis esetén. 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat alap-
szolgáltatás, térítésmentesen vehető igény-
be. Az önkormányzatok kötelezően ellátan-
dó feladatai közé tartozik a működtetése, 
ezért minden településen van családsegítő, 
akihez bátran be lehet kopogtatni akár ta-
nácsért, akár konkrét segítségért.

A felnőtt lakosságnak, többek között, 
ügyeik intézésében, hivatalos levelek, 
kérelmek megfogalmazásában tudunk 
segíteni és ügyintézéshez ingyenes telefo-
nálási lehetőséget biztosítunk. 
Segítünk önéletrajzot írni, állást keresni. 
Anyagi segítséget nem tudunk nyújtani, 
de az ügyfeleink számára igénybe vehe-
tő családtámogatási ellátásokról, koruk, 
szociális és egészségügyi állapotuk okán 
igényelhető lehetőségekről, települé-
si támogatásokról tájékoztatást adunk 
és segítjük az ezekhez való hozzájutást. 
Forrásteremtő munkánk részeként kap-
csolatban állunk karitatív szervezetekkel, 
egyesületekkel, alapítványokkal, jó szán-
dékú állampolgárokkal, akik jóvoltából 
tartós élelmiszereket, ruhákat, bútorokat, 
háztartási cikkeket, egyéb használható 
eszközöket és szolgáltatásokat közvetí-
tünk a rászorulók felé. Kérésre idősott-
honi elhelyezésben is közreműködünk, 
felvesszük a kapcsolatot az otthonokkal, 
segítünk az adatlapok kitöltésében, szük-
ség szerint egyeztetünk a háziorvosok-

kal, hogy minél előbb a megfelelő helyen 
tudják szeretteiket a hozzátartozóik. 
Kiemelten foglalkozunk a megváltozott 
munkaképességű és a fogyatékossággal 
élő személyekkel, igyekszünk az állapo-
tuktól és a munkaképességüktől függően 
jövedelmet intézni a számukra és eset-
legesen támogató személyek, egyesüle-
tek, alapítványok bevonásával javítani 
az életminőségükön. Pszichés, mentális 
problémákkal küzdő ügyfeleink esetében 
támogatjuk a folyamatos orvosi kontroll 
megvalósulását, segítő beszélgetésekkel, 
illetve ingyenes pszichológiai tanácsadás 
közvetítésével segítünk. Gyereknevelési, 
párkapcsolati és jogi problémák esetén 
is érdemes hozzánk fordulni, mert köz-
pontunk pszichológust, családterapeutát 
és jogászt alkalmaz, hogy az ügyfelek 
megfelelő szakemberekhez tudjanak el-
jutni, és a felmerülő kérdéseikre választ 
kapjanak.
A családsegítő azonban nem kizárólag fel-
nőttekkel foglalkozik. A Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálatok a gyermekvédelmi 
rendszer alapját képezik, és ennek értel-
mében a látókörünkbe került veszélyezte-
tett gyermekekkel és családjaikkal végzett 
esetmunka és ennek dokumentálása teszi 
ki a feladataink jelentős részét.              

megbetegedést okozott a koronavírus és 
emiatt hosszabb távú kórházi kezelésre 
volt szükségük. 

Szükséges tehát a gyermekeket is beol-
tani?
A mostanában elszabaduló Delta vari-
áns miatt minden eddiginél fontosabb-
nak tartom az oltást, mert ez gyorsabban 
szaporodik a szervezetünkben és sokkal 
korábban ad PCR pozitivitást, amelyhez 
már nagy mennyiségű vírusnak kell je-
len lenni a szervezetben. Az eddigi va-
riánsokhoz képest két nappal korábban 
kimutatható a szervezetből, és ennek 
megfelelően sokkal fertőzőbb is. Eddig, 
ha megbetegedtünk, a környezetünkből 
két-három embert fertőztünk meg, a 
Delta variánssal fertőződöttek legalább 
kétszer annyi embernek adják át a vírust 
maguk körül, és a megfertőződés után is 
kétszer nagyobb az esélye, hogy kórház-
ba kerülnek. Gyorsabban szaporodik, 
ezáltal nagyobb mennyiségű vírus van 
jelen a szervezetben és így nyilvánvaló-
an a célszerveket is előbb utoléri. Ezzel 
szemben, ha oltottak vagyunk, akkor 
már eleve a vérünkben keringenek az 
ellenanyagok és sokkal kisebb száza-
lék tud megtapadni és betegséget okoz-
ni, így gyorsabban le tudjuk küzdeni 

az esetlegesen elinduló fertőzést. Oltás 
nélkül az immunrendszernek legalább 
két hétre van szüksége, hogy megfelelő 
mennyiségű ellenanyagot termeljen, de 
addigra már régen győzött a vírus. So-
kan szívesen hasonlítják az inf luenzá-
hoz ezt a betegséget, de valójában lénye-
ges különbség, hogy míg az inf luenza 
inkább kaput nyit a bakteriális fertőzé-
seknek, tehát először egy vírusos, majd 
esetlegesen egy bakteriális fázis követ-
kezik, addig a koronavírus önmagában 
azonnal képes megbetegíteni a tüdőt, a 
szívet és egyéb létfontosságú szerveket. 
Ez nem annyira az immunrendszer ál-
lapotán múlik, hanem inkább genetikai 
dolog, egyéni adottság, amely mindad-
dig rejtve marad, amíg nem találkozunk 
a vírussal. Ennek fényében egyértelmű, 
hogy nem félni és tartózkodni kell az 
oltástól, hanem inkább örülni annak, 
hogy van a kezünkben egy olyan megol-
dás, amellyel védhetjük gyermekeinket, 
felnőttjeinket és idősebbjeinket.

Hány gyermeket oltottak már be, és mik 
a lehetőségek helyben azok számára, 
akik ezután szeretnék beoltatni a gyer-
meküket? 
Aszódon, a 12 és 18 év közötti korosz-
tályból, 323 gyerek van a praxisomban 

és a harmaduk már oltott! Az oltás most 
rendszeresen zajlik hétről hétre csütör-
tökönként. Amint a szülő regisztrálja a 
gyermekét a koronavirus.gov.hu olda-
lon, azt mi itt a háziorvosi rendelőben 
is látjuk egy listán. Ezután elég, ha fel-
hívnak minket, időpontot egyeztetünk, 
és itt helyben megkaphatják az oltást, 
ezzel is megkönnyítve a folyamatot. Jó 
lenne, ha iskolakezdésig legalább egy ol-
tást megkapnának a gyerekek és az első 
három hétben a másodikra is sor ke-
rülhetne. Ezt azért is kiemelten fontos-
nak tartom az iskolások körében, mert, 
ha valaki oltottan találkozik a vírussal 
nemcsak a komolyabb megbetegedést 
kerülheti el, de kevésbé is fertőz, és na-
gyon nem mindegy, hogy valaki adott 
esetben egy egész osztályt fertőz végig, 
vagy csak a padtársát. Így nem csupán 
magunkat, de a környezetünket is meg-
védhetjük a súlyosabb következmények-
től, és nem utolsósorban lassíthatjuk a 
vírus terjedését.

Köszönöm doktornő, a körültekintő 
és alapos felvilágosítást, bízom benne, 
hogy sokak számára megkönnyíti a dön-
tést és minél többen élnek az oltás lehe-
tőségével.

Zádori Mónika
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A gyermekek védelmében a családsegítő 
feladata a helyi jelzőrendszer működte-
tése, melynek tagjaival (védőnő, gyer-
mekorvos, bölcsőde, óvoda, iskola, pol-
gármesteri hivatal) folyamatosan tartjuk 
a kapcsolatot, és ha jelzés érkezik, azt 
fogadjuk, kivizsgáljuk, értékeljük, majd 
megtesszük a szükséges gyermekvédelmi 
lépéseket, végül pedig visszajelzést írunk 
a jelzés küldőjének.
Munkánk során minden esetben felvesz-
szük a kapcsolatot az érintett családdal, 
igyekszünk meggyőzni a gyermek törvé-
nyes képviselőit a szükséges változások-
ról, és ha veszélyeztetést tapasztalunk, 
a gyermek érdekében együttműködést 
ajánlunk a családnak. Az együttműködés 
esetünkben a családsegítő és a család kö-
zös munkáját jelenti. Ennek során intéz-
kedési terv készül, melynek keretein belül 
az érintett család tagjai határidőre olyan 
feladatok teljesítését vállalják, melyek 
alkalmasak a gyermek veszélyeztetett-
ségének megszüntetésére. Ebben az in-
tézkedési tervben a családsegítő is aktív 
szerepet vállal, de bevonhatók a gyermek 
életében jelen lévő, meghatározó szemé-
lyek, jelzőrendszeri tagok is.   

Sikeres együttműködés esetén, az eset le-
zárásra kerül, de sajnos előfordul, hogy új 
problémák merülnek fel, vagy nem jutunk 
eredményre a családdal. Ilyenkor rendsze-
rint újra nekifogunk, új intézkedési terv-
vel, feladatokkal, eszközökkel, esetleg más 
szakemberek bevonásával próbáljuk meg-
szüntetni a gyermek veszélyeztetettségét. 
Vannak esetek azonban, amikor minden 
erőfeszítésünk ellenére sem tudunk válto-
zást elérni, vagy tovább romlik a gyermek 
helyzete a családban. Ilyenkor a családse-
gítő esetkonferenciát szervez a család és 
az érintett jelzőrendszeri tagok részvételé-
vel. Az esetkonferencián elhangzottak, az 
eddigi tapasztalatok, ill. a jelzőrendszeri 
tagok javaslatát figyelembe véve születik 
döntés arról, hogy a gyermek maradjon-e 
alapellátásban, vagy javasoljuk a védelem-
be vételét. Sajnos az is előfordulhat, hogy 
fény derül a gyermek súlyos elhanyago-
lására, bántalmazására. Ilyenkor jelzéssel 
kell élnünk a központunk, ill. a hatóság 
felé és a történtek miatt sor kerülhet arra, 
hogy a gyámhivatal kiemeli a gyermeket a 
családjából.
A Család és Gyermekjóléti Szolgálattal az 
együttműködés mindig önkéntes, és több-

nyire eredményes, amennyiben a gyermek 
törvényes képviselői megfogadják a csa-
ládsegítő javaslatait, elfogadják a speciális 
szolgáltatások adta változási lehetősége-
ket és minden tőlük telhetőt megtesznek 
a gyermek érdekében. Ha a család képes 
arra, hogy elfogadja a felkínált segítséget, 
biztosan nincs szükség a későbbiekben ha-
tósági intézkedés kezdeményezésére.
Sajnos a munkánk során egyre gyakrab-
ban tapasztaljuk, hogy az iskolakerülés 
a szerhasználat, a különböző függőségek 
és a bűnözés mennyire kiterjedt, mennyi 
család életét árnyékolja be és teszi tönk-
re, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
folyamatosan, más szakemberek erőfeszí-
téseihez csatlakozva preventív, megelőző 
munkát is végezzünk, leginkább a látókö-
rünkbe került gyerekek vonatkozásában. 
Ezen túl, a tanév során, az óvodai, isko-
lai segítők bevonásával, velük szorosan 
együttműködve igyekszünk elkerülni a 
gyerekek lemorzsolódását az iskolából, 
segíteni felzárkózásukat, beilleszkedésü-
ket. Segítségükkel a tanítási szünetekben, 
leginkább a nyár folyamán, ingyenesen 
igénybe vehető napközis táborokat szer-
vezünk elsősorban a gondozott gyerekek-
nek, ezzel is támogatva a családokat.
Családsegítőnek lenni embert próbáló, 
nehéz hivatás. Gyakran kell súlyos, lelki-
leg megterhelő döntéseket meghoznunk, 
a gyermek elvesztése miatti félelemmel, 
hazugságokkal terhelt légkörben töreked-
nünk az együttműködésre, bevonódnunk 
hatósági eljárásokba, úgy, hogy közben a 
családok bizalmát ne veszítsük el, mert 
közös célunk a gyermek érdeke. 
Minden nehézség és probléma ellenére 
érezzük, hogy nagy szükség van a mun-
kákra, sok esetben a bajba kerültek szinte 
kizárólag ránk számíthatnak, mert nin-
csenek támogató kapcsolataik az életük-
ben. Hiszünk abban, hogy a jelzőrendszeri 
tagokkal és a gondozott családokkal szo-
rosan és hatékonyan együttműködve si-
kerül változásokat elérnünk, és megszün-
tetni az érintett gyermek veszélyeztetését. 
Hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a gyer-
mekek megfelelő körülmények között, sa-
ját családjukban nőhessenek fel.

A Kistérségi Gondozási Központ család- 
segítői nevében: 

Kissné Bencsik Anita  
szakmai vezető
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Május végén kaptuk a nagyszerű hírt, hogy iskolánk harmadik alkalommal nyerte el az MNB 
által alapított Pénziránytű Alapítvány Kiemelt Pénziránytű Iskola címét. A 2020/21-es tanév-
ben az iskolahálózatban regisztrált intézmények között aktivitási pontverseny zajlott, amely-
be számos tevékenység beletartozott: tanártovábbképzéseken, workshopon való részvétel, a 
PÉNZ7 programjaiba való bekapcsolódás, a diákjaink aktivitása versenyeken, e-learning tan-
anyag elvégzése, Facebook aktivitás. A cím elnyeréséhez igazi csapatmunka, lelkes, aktív diá-
kok és tanárok kellettek. Ennek köszönhető, hogy a 2021/2022-es tanévben újra viselhetjük a 
megtisztelő címet, és iskolánk Alma Mater-ért Alapítványa 150 ezer Ft támogatásban részesül.

A siker tovább folytatódott, mert június elején, korábban a járvány miatt elmaradt pénzügyi 
projektnapunkat is nagyszerű eredménnyel zártuk. A nap témája a korszerű pénzkezeléshez, 
életszakaszok pénzügyi döntéseihez, hitelezéshez, a biztosításokhoz kapcsolódott. A diákjaink-
nak különböző, a témákhoz kapcsolódó feladatokat és szituációs játékot kellett megoldani cso-
portmunkában. A napot egy 15 kérdésből álló tudáskvíz zárta, amelynek megoldásához a nap 
során megszerzett ismereteket is felhasználták. Öröm és büszkeség számunkra, hogy a prog-
ramba bevont 145 fő, kiváló eredménnyel oldotta meg a feladatokat. 

Diákjaink sikere újabb 250 ezer forinttal gazdagítja iskolánk Alma Mater-ért Alapítványát. 
Az elnyert támogatásoknak köszönhetően bővíteni tudjuk a pénzügyi oktatáshoz kapcsolódó 
programjainkat, kirándulásokat, fejlesztéseket tervezünk.

Holló Krisztina igazgató

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Figyelem! A hulladékgyűjtési naptár új helyen, a  
DTkH Nonprofit Kft. honlapján tekinthető meg:  
https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod

SZELEKTÍV
augusztus 5., 19. csütörtök
szeptember 2., 16., 30. csütörtök

ZÖLD
augusztus 12., 26. csütörtök
szeptember 9., 23. csütörtök

Szurkolózóna a Tiszti udvarán
Valódi közösségi élmény részese lehetett, aki az EB idején elláto-
gatott a Tiszti klub udvarára, ahol erre az alkalomra hangulatos 
szurkolói zónát alakítottak ki az AIKI munkatársai. 

Az ötletes dekoráció, a kényelmes ülőbútorok és a nagy méretű 
kivetítő tökéletes helyszínt biztosítottak a baráti társaságok szá-
mára, akik a domonyi BigFoot Sörfőzde hűvös nedűit kortyolgat-
va követhették végig a meccseket. A kezdeményezés nagy sikert 
aratott a lakosság körében, így a szervezők az Olimpia idejére is 
megnyitották a Tiszti klub udvarát. A tervezett közvetítésekről az 
Aszódi Integrált Kulturális Intézmény Facebook oldalán tájéko-
zódhatnak.

Csík zenekar a Piactéren
Nemcsak friss zöldségek és gyümölcsök, de egy igazán különleges 
zenei élmény is várta a piacra látogatókat július 3-án délelőtt. A 
közkedvelt Csík zenekar KIKELET - Térzene a piacon c. koncert-
sorozatának utolsó állomásaként az Aszódi Városi Piacon adott 
felejthetetlen koncertet a közönségnek. 

Az ismerős dallamok, a népzene, az előadásmód természetes-
sége pillanatok alatt oldott hangulatot teremtettek, és érezhető 
volt, hogy már mindenki nagyon várta azt az érzést, amit csak az 
élőzene képes megteremteni és amit olyan sokáig nélkülöznünk 
kellett. A program a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és az Agrár- 
minisztérium támogatásával valósult meg.

Piknikmozi
Igazi nyáresti csemegének ígérkezett a július 2-ra meghirdetett 
Piknik mozi a Fesztivál téren. A szabadban eltöltött, filmnézés-
sel egybekötött estét már mindenki nagyon várta, a családok és 
kisebb-nagyobb baráti társaságok, pokrócokkal, piknikkosárral 
felszerelkezve érkeztek a helyszínre. ismét mindenki a jó időért 
fohászkodott, ezúttal sikerrel, mert bár melege senkinek nem 
volt, az eső visszavonulót fújt a vetítés idejére. 

A levetítendő filmet Facebook-os szavazással választhatta ki a 
közönség egy listáról, szoros versenyben végül az Életrevalók 
című vígjáték vitte el a pálmát. A szórakozásnak ez az újszerű 
formája mindenki tetszését elnyerte.

TÁJÉKOZTATÁS ELSZÁLLÍTOTT  
GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

A közterület-felügyelet 2021.02.24-én, egy  
Suzuki Swift GLX típusú gépkocsit, (for-
galmi rendszáma HNG-056) elszállíttatott. 
A felszabadított helyszín: Aszód, Falujárók 
útja 5/20 környezetében lévő közterület. 
A CAR-Star Kft. (2170 Aszód, Pesti út 27.) 
telephelyén elhelyezett gépjármű értékesíté-
se esedékessé vált.

Virágh Bálint osztályvezető

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod


AUGUSZTUS  
KISASSZONY HAVA – NYÁRUTÓ 
ÚJ KENYÉR HAVA  
A hónap római neve eredetileg Sextilis - vagyis hatodik - volt, 
mint hatodik hónap a márciusi évkezdéstől. I. e. 8-ban a római 
császár, Augustus Octavianus naptárkorrekciója alkalmával, a 
szenátus javaslatára - dicsőítvén az uralkodót - kapta az Augus-
tus nevet a hónap, melynek napjai számát a császár nyomban 31-
re toldotta (február kárára), hiszen hiúságát sértette volna, ha a 
nevét viselő hónapban kevesebb a napok száma, mint a Caesarról 
elnevezett júliusban.

A hó neve a magyar nép ajkán továbbá Kisasszony hava - e cím 
pedig a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária előtt tiszteleg, aki-
nek oltalmába (Patrona Hungariae) - 1038. augusztus 15-én - ha-
lála előtt, István király ajánlotta fel országát.

Magyarország fő védőszentjének, I. István király szentté avatásá-
nak (1083. augusztus 20.) évfordulóján, az államalapító királyunk 
tiszteletére tartott ünnep egyben az új kenyér napja is, ami a nép-
hagyomány szerint az aratás végét jelzi. Ilyenkor kerül sor az új 
búzából sütött kenyér megáldására.

Könyvtári ajánló
TÓTH ANDI: DOBD KI A 
SZEMETEST! 
Hulladékcsökkentés lépésről 
lépésre
Talán mindannyian megelégedés-
sel vesszük tudomásul, amikor 
arról értesülünk a hírekből, hogy 
politikusok és környezetvédelmi 
szakemberek újabb konferenci-
át tartanak a Föld és élővilágának 

megmentése, illetve a klímakatasztrófa elkerülése érdekében. Ha 
a nagyhatalmak érdekei nem ütköznek bizonyos kérdésekben, 
konstruktív egyezmények is születhetnek.  Mindez szükséges, de 
nem elég! 
Minden egyes embernek szerepet kell vállalnia környezetünk 
egészségéért, természeti kincseink, a növény és állatvilág, vala-
mint az emberi élet megóvásáért. Ez pedig nem lehetetlenség, 
csak elhatározás kérdése – erről szól Tóth Andi jelen kötete.
A szerző – aki családos anyuka – 2016. január 1-én döntött úgy, 
hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkenti háztartása ökológiai 
lábnyomát. Az út, amelyen jár, ahogyan Ő is fogalmaz: egy folya-
mat, és senkinek sem kötelező rögtön radikális változtatásokat 
eszközölnie életvitelében, már kisebb lépések is nagy jelentőség-
gel bírhatnak. Andi családja azóta 90%-kal csökkentette háztar-
tásuk hulladékát, és a környezettudatos szemléletmóddal 1 millió 
forintos megtakarítást realizál évente. Könyve rengeteg gyakorla-
tias, tapasztalaton nyugvó tanáccsal szolgál a mindennapi élet 6 
területéről: szemlélet, bevásárlás, konyha, fürdőszoba, takarítás, 
kert. 33 kipróbált receptet ajánl tisztító- és kozmetikai szerekhez, 
valamint listát ad a zéró hulladék életformát támogató boltokról 
és webáruházakról.

Benkó Norbert  
segédkönyvtáros

11 2021 AUGUSZTUS
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PODMANICZKY JÚLIA NŐEGYLET

Mindig a jó ügy szolgálatában

A civil szervezetek jelenléte és tevékeny-
sége segíthet abban, hogy élhetőbb le-
gyen egy város, némelyiknek hiánypót-
ló szerepe is lehet a közösség életében. 
Különösen örömteli, ha egy-egy nemes 
cél érdekében egy városi civil szervezet 
és az önkormányzat képes hatékonyan 
együttműködni. A nemrégiben felújí-
tott és átadásra került védőnői helyiség 
esete jó példa erre. A Podmaniczky Júlia 
Nőegylet tagjainak régi álma valósult 
meg, amikor az általuk megszervezett 
jótékonysági koncert bevételéből elindít-
hatták az elavult, korszerűtlen helyiség 
felújítási munkálatait. A tervek először 
csak egy esztétikai felújításról, csempé-
ről, festékről és néhány eszközről szól-
tak, de a nem várt események végül egy 
nagyszabású épület felújításhoz vezet-
tek. A Podmaniczky Júlia Nőegylet elnö-
kével, Szilágyi Zitával az elmúlt másfél 
év eseményeiről beszélgettünk, arról a 
folyamatról, amely során a gondolattól a 
megvalósulásig rengeteg önkéntes mun-
kával és kitartó lelkesedéssel vitték végig 
vállalt feladatukat.

Beszéljünk egy kicsit a nőegyletről, mi-
kor és milyen célból alakultatok meg 
Aszódon?
Több mint tíz évvel ezelőtt 2010 júliusá-
ban lettünk hivatalosan bejegyezve, de 
már azt megelőzően egy évvel korábban is 
működtünk. Az volt a célunk, hogy a vá-
rosban létrejöjjön egy keresztény nemzeti 
értékek mentén gondolkodó és cselekvő 
társaság. Különösen fontosnak tartottuk, 
hogy egy valóban közhasznú és önkéntes-

ségen alapuló civil szervezetet hozzunk 
létre. Én akkoriban a Magyar Asszonyok 
Érdekszövetségének tagjaként és buda-
pesti munkám révén jobban ráláttam 
ezeknek a szervezeteknek a működésé-
re, és én is szerettem volna egy hasonlót 
alapítani. Szerencsére sikerült olyan part-
nereket, alapító tagokat találnom ennek 
megvalósításához, akik azonosulni tud-
tak ezekkel az elvekkel és egyben azt is 
elfogadták, hogy ez főleg egy csendesebb, 
segítő háttérmunka. Fontosnak tartjuk, 
hogy egyfajta jelző szerepet töltsünk be a 
városban, folyamatosan figyeljünk és hív-
juk fel a figyelmet arra, amit nőként, csa-
ládanyaként tapasztalunk, legyen az akár 
egy megoldásra váró probléma vagy egy jó 
ötlet, amely mentén elindulhatunk.

Az adventi vásárokon rendszeresen 
megjelentek kézműves termékeitekkel, 
amelyek rendre elnyerik a lakosság tet-
szését, és sokan rendszeres látogatói és 
vásárlói a standotoknak. Hogyan kezd-
tétek el ezt az alkotó tevékenységet?
Az alapító okiratunkban az is szerepel, 
hogy támogatjuk a hagyományokat és 
fontosnak tartjuk a kézműves tudást, kü-
lönösen, amelyeket régen a nők a család-
ban többnyire maguk végeztek, mint a 
kézimunka, a varrás vagy egyéb alkotói 
munka. Az elmúlt évek alatt az is kiderült, 
hogy a nőegylet tagjai közül szinte min-
denki rendelkezik ilyen kvalitással és az 
adventi időszak egyébként is jó alkalom 
az efféle foglalatosságokra. A mézeska-
lács, a karácsonyi díszek és kisebb aján-
déktárgyak készítése már önmagában is 

értéket teremt, és arra buzdít, hogy ami-
kor ajándékot adunk, törekedjünk inkább 
az egyediségre és ne egy tömegterméket 
válasszunk. Mivel a meglévő tudásun-
kat szerettük volna gyarapítani, gyakran 
meghívtunk az összejöveteleinkre neves 
iparművészeket, akik megtanítottak egy-
egy mozzanatot az alkotói folyamatból. 
Sokat köszönhetünk például néhai Székely 
Éva népművésznek, aki pártoló tagunk 
volt és nagyon sokat tanultunk tőle. A vá-
sáron összegyűlt pénzösszeget rendszerint 
felajánljuk valamilyen nemes célra, volt 
olyan, hogy egy leukémiás kislány kezelé-
sét támogattuk vagy éppen az aszódi mély-
szegénységben élő, esetleg nehéz helyzetbe 
került családokat segítettük. Ugyanakkor 
névadónk személyisége is meghatároz-
za a szemléletünket, tevékenységünket. 
Podmaniczky Júlia életét kutatva nagyon 
megragadott az ő egész személyisége, az 
írásaiból áradó széles látókörűsége, ahogy 
a női szerepekről, háztartási praktikákról, 
kertészeti ismeretekről vagy gyermekne-
velési kérdésekről írt. Egy időben például 
a gyógynövényekkel ismerkedtünk, több 
ilyen jellegű kertészetet is meglátogattunk, 
ahol rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. 
Szerettük volna azt is közvetíteni ezzel, 
hogy jó, ha egy nő, egy családanya tisztá-
ban van a gyógynövények fontosságával, 
jótékony hatásaival. Szerencsére a kreatív 
tevékenységek tárháza kifogyhatatlan, így 
nem kell attól félnünk, hogy egyszer csak 
nem lesz mit csinálnunk. Nagyon örülünk 
annak is, hogy egyre több a városban az 
olyan program, amelyhez szívesen csatla-
kozunk, mint támogató civil szervezet.

Hány tagja van jelenleg a nőegyletnek?
Most tizenkét aktív tagunk van, ami nem 
számít nagy létszámnak, viszont megvan 
az az előnye, hogy nagyon jól ismerjük 
egymást, tudjuk, hogy a különféle fel-
adatokban kire miben számíthatunk. Így 
nagyon jól és hatékonyan tudunk együtt-
működni, és nem csak a civil szervezettel 
járó feladatok terén, magánemberként is 
segítjük egymást, hiszen mindig vagyunk 
néhányan hasonló élethelyzetben. Általá-
ban havonta egyszer ülésezünk, ilyenkor 
megbeszéljük a terveinket, megosztjuk 
egymással az ötleteinket. Gyakran jövünk 
össze egyik másik tagunknál is egy teá-
ra, beszélgetésre, elmondhatom, hogy az 
együtt töltött évek során valódi közösség-
gé kovácsolódtunk.

Fotó: Rácz Zoltán

riport
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Gyakran álltatok jó ügyek mellé, sok-
szor segítettetek az összefogás erejével. 
Mesélnél ezek közül néhányat?
A 2010-es nagy áradások idején, amikor 
Felsőzsolcán elárasztotta a Sajó az egész 
falut, gyűjtést indítottunk a károsultak 
javára. Ruhaneműkkel, háztartási esz-
közökkel támogattuk őket. Később Böj-
te Csaba dévai gyermek alapítványát is 
adományokkal segítettük egy nagyobb 
verses előadóest megszervezésével. Örü-
lünk, ha egy-egy cselekedettel a határon 
túli magyarság céljait is támogatni tud-
juk. A helyi ügyek felkarolása szintén az 
elsődleges céljaink között szerepel. A női 
egészség védelme és a betegség megelőzés 
jegyében elhatároztuk, hogy egy modern 
nőgyógyászati kolposzkóppal bővítjük az 
aszódi szakorvosi rendelő szolgáltatásait. 
Ennek érdekében 2015-ben jótékonysági 
színi előadóestet szerveztünk az evan-
gélikus gimnázium aulájában a „Legyen 
az Ön Szívügye is” alapítvány javára.  
Tervünk megvalósításához sikerült el-
nyernünk a hatvani Albert Schweitzer 
kórház anyagi támogatását is, így végül 
megvásárolhattuk ezt a fontos diagnosz-
tikai eszközt az aszódiak számára. Öröm-
mel emlékezem vissza, hogy 2015-ben kézi 
hímzéssel, azsúrozással elkészítettük a vá-
ros ünnepi terítőjét az új kenyér ünnepére, 
többször állítottunk a város főterén bet-
lehemi jászolt, és mindig az a cél vezérelt 
minket, hogy a helyi közösség összetar-
tozás tudatát, a helyi lokálpatriotizmust 
erősítsük. Pillanatnyilag a legbüszkébbek 
mégis az aszódi védőnői helyiség felújítá-
sára vagyunk, amelyet szintén a saját ta-
pasztalataink alapján kezdeményeztünk. 
Anyaként, nagymamaként mindannyian 
többször is megfordultunk ott és láttuk, 
hogy milyen lehangoló és méltatlan kö-
rülmények között zajlik a kicsik oltása, 
ezért úgy éreztük, ezen mindenképp javí-
tani kell, ha szükséges, társadalmi össze-
fogással.  Ezt leginkább egy jótékonysági 
koncert szervezésével láttuk megvalósít-
hatónak, amely szerencsére hamarosan 
elérhető közelségbe került. Egy társadalmi 
eseményen találkoztam Mága Zoltán mű-
vész úrral, akivel már régebbi az ismeret-
ségem ezáltal tisztában vagyok azzal, hogy 
milyen szívesen áll fontos ügyek mellé. 
Elmeséltem neki, hogy mi foglalkozat ép-
pen bennünket, és ez illeszkedett az általa 
már elképzelt 100 templomi jótékonysági 
koncertsorozat tervébe, így felajánlotta, 
hogy eljön Aszódra is egy koncerttel. A 
lakosság érdeklődése végül minden vára-
kozást felülmúlt, a jegyek szinte azonnal 
elfogytak, és mivel sokaknak nem jutott, 
akik pedig nagyon szerettek volna eljönni, 
a művész úr vállalta, hogy dupla koncer-

tet ad. Nagyon örültünk ennek, mert bár 
természetesen ez kétszer annyi munkával 
járt a nőegylet tagjai számára is, de a bevé-
tel is nagyobb lett ezáltal, ami lehetővé tet-
te, hogy sokkal több mindenre fordítsuk, 
mint azt eredetileg terveztük. 

Gondolom mindez rengeteg munkával 
járt. Milyen tapasztalatokat gyűjtötte-
tek ezzel kapcsolatban?
Önkéntes alapon dolgozunk, tehát a főál-
lású munkánk és a családunk mellett a 
szabadidőnket fordítottuk arra, hogy ezt 
az eseményt megszervezzük, előkészít-
sük és lebonyolítsuk. Ebbe beletartozott 
a templom berendezése, előkészítése, a 
támogatójegyek értékesítése, a koncertre 
érkező vendégek és a művészek fogadása. 
A nőegylet ezekben a hetekben egy ren-
dezvényszervező iroda feladatát látta el, 
ami nehéz, de mindannyiunk számára 
emlékezetes feladat volt. Nagyon hálásak 
vagyunk azért, hogy a szervező munkánk 
során rengeteg segítő partnerre találtunk, 
külön köszönetet szeretnék mondani 
Lőrinc Csabának, az aszódi evangéli-
kus gyülekezet lelkészének, hogy helyet 
adott az evangélikus templomban ennek 
a koncertnek, és az evangélikus gimná-
zium intézményvezetőjének, Veizer Va-
lériának, hogy az iskolában fogadhattuk 
és láthattuk vendégül a művészeket, akik 
gyakorlatilag egész nap, a két koncert kö-
zött is megfelelő környezetben pihenhet-
tek, várakozhattak. Köszönet jár azoknak 
az aszódi polgároknak is, akik eljöttek, 
megvásárolták a támogatói jegyeket vagy 
pénzadományt ajánlottak fel a meghir-
detett célra, de mindenképpen fontosnak 
találták, hogy az aszódi gyerekek szép, 
egészséges 21. századi környezetben kap-
ják meg az oltásokat. 

Mi volt a nagyobb feladat, a koncert 
megszervezése vagy a cél megvalósítása, 
maga a felújítás?
Amikor ebbe belekezdtünk még nem lát-
tuk előre, hogy pár hónap leforgása alatt 
milyen nagyméretű világjárvány tör ki. 
Bár a tervek megvoltak és a művész úr az 
újévi koncertjeinek a bevételéből is még 
további kétmillió forint magánadomány-
nyal járult hozzá a projekthez, sokkal 
lassabban tudtunk csak haladni a meg-
valósítással, mint azt szerettük volna. A 
kijárási korlátozás és az országos járvány-
helyzet miatt hosszas tárgyalások után ta-
láltuk meg a megfelelő építési vállalkozót. 
Szerencsére Pethő László, Kiss Ferenc és 
munkatársaik személyében sikerült olyan 
csapatra lelnünk, akik aszódiként meg-
értették a célunkat és olyan jutányos és 
korrekt munkadíjat számoltak fel, hogy 

az összegyűjtött pénzből többre jutott az 
előre tervezettnél. Meg tudtuk vásárolni a 
szanitereket, várótermi padokat is. Itt meg 
kell említenem Mészáros Anna, a Manna-
szer Kft. ügyvezető igazgatójának a nevét, 
aki méltányos áron értékesítette számunk-
ra a vizesblokkok szaniter árucikkeit és fo-
lyamatosan segítőkészen együttműködött 
velünk. Mivel a nőegylet gyűjtötte össze a 
pénzt, a felújítási munkálatok lebonyolítá-
sát is mi vállaltuk, az árajánlat kérésétől 
kezdve az építőanyagok megvásárlásáig. 
Nagyon sok önkéntes munkaóra van eb-
ben a folyamatban, hiszen a vállalkozó-
val hétről hétre egyeztettünk, bejártuk, 
lemértük a helyszínt, kiszámoltuk, hogy 
miből mennyi kell és be is szereztük a 
szükséges anyagokat. Mindezek mellett 
arra is odafigyeltünk, hogy a védőnők mi-
lyen színvilágban dolgoznak majd, végig 
egyeztettünk velük, elhívtuk őket az üz-
letbe, a rendelkezésre álló keretösszegből 
közösen választottuk ki a csempéket. 

Azóta már tudjuk, hogy a leggondosabb 
tervezés ellenére is történhetnek nem 
várt események. Mikor csatlakozott be 
az önkormányzat a felújítási munkála-
tokba?
Az önkormányzattal már a kezdetektől 
fogva egyeztettünk mindenről, minden 
munkafolyamat az ő jóváhagyásukkal 
történt, ehhez képest mégis fordulópon-
tot jelentett, amikor a régi padlóburkolat 
felszedése során beszakadt az elöregedett, 
morzsalékos padozat, s ez további költsé-
gekkel járó munkálatokat vetített előre. 
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A felújítás előtt...

                                                                   ...A korszerű megújult rendelő



Mivel ezt már a nőegylet nem tudta állni, 
a polgármester úr biztosított minket arról, 
hogy ennek költségét az önkormányzat 
viseli.  Ennek a kis „meglepetésnek” és az 
önkormányzat azonnali, hatékony fellépé-
sének hála, végül egy sokkal teljesebb körű 
felújításon esett át az egész épület, ami ga-
rancia arra is, hogy hosszú évekig szolgál-
hatja a lakosság kényelmét és segítheti a 
védőnők és a háziorvos munkáját, hiszen 
ezáltal a házi orvosi rendelő is felújításon 

esett át. Így nemcsak a burkolat és a beren-
dezés újult meg, de a falakban lévő régi, 
elkorrodálódott csöveket is kicserélték, te-
hát megtörtént az épület teljes épületgépé-
szeti felújítása is. A civil társadalom és az 
önkormányzat összefogása, ez a partneri 
együttműködés lehetővé tette, hogy ter-
vünk és sokunk álma valóra váljon, ezért 
elismerő köszönettel tartozom az önkor-
mányzat vezetésének, Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármester úrnak, és a hivatal 

azon munkatársainak, akik támogató mó-
don segítették az egész munkafolyamatot.

Köszönjük, hogy megláttátok és felkarol-
tátok ezt a minden aszódi polgár számá-
ra fontos ügyet, gratulálunk a kitartó és 
eredményes munkához, és kívánunk nek-
tek sok erőt és kreatív energiát a további 
terveitek megvalósításához! 

Zádori Mónika
Pillanatképek az átadási ünnepségről  (2021. június 18.)

http://aszodiallatorvos.hu/
https://delego.hu/


INGATLANIRODA
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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.

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

GONDOLJON IDŐBEN  
AZ ISKOLAKEZDÉSRE!

HATALYÁK OPTIKA - 39 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

Ingyenes látásszűrés gyerekeknek  
a Hatalyák Optikában!

https://luxhazak.hu/
https://www.kh.hu/bank
http://hatalyakoptika.hu/


Blahalouisiana
Hot Jazz Band

Szalóki Ági
Kolompos

Csík Zenekar

USNK
A részletes programról az Aszódi Tükör augusztusi számához mellékelt 
műsorfüzet tájékoztat, ami hozzáférhető lesz a rendezvény helyszínein is.
A rendezvény a hatályos járványügyi intézkedések betartásával látogatható! A szervezők a műsorvál-
toztatás jogát fenntartják, fokozódó járványhelyzet és/vagy kedvezőtlen időjárás esetén a programok 
elmaradnak! 

és még sokan mások...

Meh and The Boi

ASZÓDI NYÁRI  
FORGATAG
2021. augusztus 20-22.

INFORMÁCIÓ 
kultura@aszod.hu 
06 ( 30) 216-3667

https://kulturaaszod.hu/

