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Aszódi        tükör

Beköszöntött az új év és vele az aktuális fogadal-
mak, tervek, remények. Amikor az előttünk álló 
évre gondolunk, mindig azt kívánjuk, legyen 
jobb, mint az előző volt. Szeretnénk elégedet-
tebbek lenni az életünkkel, szeretnénk előrébb 
jutni, mégis, a terveket ritkán követik tettek.
Hányan legyintünk lemondóan, amikor aka-
dályokba ütközünk, hányan választjuk inkább 
a kényelmes visszavonulást és hivatkozunk a 
körülményekre, hányszor mondjuk valamire, 
hogy ez lehetetlen? Cselekvés helyett aztán má-
sok életének mozzanatait követjük a közösségi 
oldalakon és azon gondolkozunk, vajon ők ho-
gyan csinálják, vajon miért mosolyognak olyan 
boldogan minden képen? Esetleg kritizáljuk, bí-
ráljuk, elítéljük mások tetteit, miközben értékes 
perceket veszítünk a saját életünkből. 
Mostanában gyakran eszembe jut egy régi vicc, 
amely így szól: „A székely bácsit megkérdezik: – 
Sanyi bátyám, árulja már el, mivel foglalkozik a 
fia, hogy olyan jól megy neki? – A saját dolgával.”  
Sok minden benne van ebben a rövid kis válasz-
ban, amit akár örök érvényű népi bölcsességként 
is felfoghatunk. Mert mi vihetne jobban előre, 
mint az, hogy a feladatunkra koncentrálunk, 

hogy a saját helyzetünkből a legjobbat hozzuk 
ki, és törekszünk a boldogságra? Persze olyan 
sok feladatunk van minden nap, és nem egy-
szer annyi rajtunk a teher, hogy már magunk 
sem tudjuk, mi az, ami igazán boldoggá tesz, de 
ha felidézzük az elmúlt évünket, megláthatjuk 
azokat a pillanatokat, amelyeket szívesen újra 
élnénk. Hiszen az idő mindenképp eltelik, de 
rajtunk is múlik, hogy mivel töltjük meg, s ta-
lán így minden év végén egyre több jóra tudunk 
emlékezni. A fogadalmakat akár ki is hagyhat-
juk, inkább rögtön cselekedjünk. Lépjünk rá a 
saját utunkra, és haladjunk rajta kitartóan, ak-
kor is, ha olykor méteres akadályok gördülnek 
elénk. A 8. oldalon lévő riportból kiderül, hogy 
a szerencsén kívül rengeteg kitartás, akaraterő 
és hit szükséges ahhoz, hogy  elérjük a célun-
kat, de cserébe azzal a boldog tudattal élhetünk, 
hogy megtettünk mindent, amit lehetett, s ha 
visszatekintünk, elmondhatjuk:  ma sem csele-
kednénk másképp.  

Boldog pillanatokban gazdag új évet kívánok 
mindenkinek!

Zádori Mónika

A saját dolgunk
Fotó: Nagy Nóra

FONTOS  
MEGÁLLAPODÁS
Az Aszódi Evangélikus Gimnázium 
és a Semmelweis Egyetem közötti 
együttműködés magasabb szintre 
emeli a biológia oktatást az iskolában.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

EGY CSEPP  
FRANCIAORSZÁG
90. születésnapja alkalmából Frajna 
Miklóssal, a Petőfi gimnázium egy-
kori igazgatójával, a francia tagozat 
megalapítójával beszélgettünk.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

BOLDOG ÜNNEPI  
VÁRAKOZÁS
Tartalmas év végi programok várták 
a gyerekeket a városi óvodában, akik 
az ünnepi készülődés részeként ad-
venti műsort is adtak a főtéren.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható
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ELKÉSZÜLT AZ  
EVANGÉLIKUS  
TEMPLOM ELŐTTI 
LÁMPASOR

Decemberben beüzemelésre került az evan-
gélikus templom előtti lépcsősornál és a 
templom előtti szakaszon a teljesen újjáépí-
tett közvilágítás. Minden, korábban meg-
rongált, összetört oszlop helyére új került, 
amelyek hatékony egyben takarékos módon 
szolgálják majd az erre járók biztonságát. A 
terület további védelme érdekében kamera-
rendszer kerül kiépítésre.

ÚJ GÉP A  
VÁROSÜZEMELTETÉS 
SZOLGÁLATÁBAN
A John Deere X590 típusú kistraktor a hoz-
zá tartozó adapterekkel alkalmas zárt és 
nyitott rendszerű fűnyírásra, avar aprítás-
ra, télen pedig sózásra és a hó eltakarításá-
ra olyan helyeken is, ahol eddig kézi erővel 
kellett elvégezni ezeket a feladatokat.

A PEST MEGYEI  
BALESET-MEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG  
ADOMÁNYA
Az idei évben elkészült a lakótelepi KRESZ 
park aszfaltozása és felfestése, és már meg-
érkeztek a Pest Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság jóvoltából a parkhoz szükséges 
táblák is. Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy az adományt személyesen 
Dr. Gyetvai Tibor r. ezredestől, a megyei 
rendőrfőkapitány-helyettestől vehettem át 
Aszódon a városházán. Most már minden 
feltétel adott ahhoz, hogy a parkot újjá avas-
suk. Az ünnepélyes átadás várhatóan 2022. 
május 29-én, a Gyermeknapon lesz.

Külön is szeretnék köszönetet mondani 
Nádházi Brigitta r. őrnagynak, a Pest Me-
gyei Baleset-megelőzési Bizottság titkárá-
nak és Palágyi Istvánnak, az ORFK Köz-
lekedés-rendészeti Főosztály nyugalmazott 
vezető főtanácsosának, akik támogató 
munkájukkal segítették elő tervünk meg-
valósítását.

Az adomány átvétele után jeleztem szán-
dékunkat arra vonatkozóan, hogy sze-
retnénk elindítani városunk köznevelési 
és oktatási intézményeiben a biztonságos 
közlekedésre nevelést. Dr. Gyetvai Tibor, 
aki a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság elnöke is, teljes támogatásáról biz-
tosította törekvésünket.

JÓ HÍREK A  
KÖRFORGALOMRÓL

Az egyeztetéseket követően elkészült a  
Pesti út – Kossuth Lajos utca – Szabadság 
tér csomópontban létesítendő körforgalom 
terve. A körforgalmat moduláris műanyag 
elemekkel, felfestésekkel és táblázással ala-
kítja ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a 
forgalmat pedig kamerával figyelik majd 
folyamatosan. 

Ennek a megoldásnak számos előnye van. 
Egyrészt lényegesen olcsóbb, mint a hagyo-
mányos, közműkiváltással és egyéb magas 
költségű munkálatokkal járó kialakítás, 
másrészt pedig sokkal gyorsabb a kivitele-
zés is. Fontos szempont ezek mellett, hogy a 
moduláris kialakítás nem eredményez visz-
szafordíthatatlan változást a kereszteződés-
ben, vagyis az elemek felszedésével akár az 
eredeti állapot is visszaállítható. 

A körforgalom kialakításával 6 új parko-
lóhely is létesül. Kettő a patika előtt, négy 
pedig a főtér vonalában. Az egyszerűbb ki-
vitelezésnek köszönhetően már ez év első 
felében használatba vehető lesz az átalakí-
tott csomópont.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

polgármester
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JEGYZŐI SAROK
Engedjék meg, hogy minden kedves aszódi 
lakosnak nagyon boldog és sikeres új esz-
tendőt kívánjak! Remélem, hogy az ünne-
pek alatt mindenkinek sikerült egy kicsit 
kiszakadnia a szürke hétköznapokból és 
szeretteivel békésen töltötte az óév utolsó 
napjait. 
Idén is szeretném folytatni a lakosság tájé-
koztatását a várost érintő közérdekű hírek-
ről, jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokról 
és a képviselő-testületi döntésekről ebben 
a formában. A rovatban szereplő tájékoz-
tatók háttérdokumentumai teljes terjedel-
mükben a honlapunkon továbbra is elérhe-
tőek lesznek. 

2021. december 15-én tartotta meg mun-
katervben tervezett utolsó ülését a képvi-
selő-testület. Az ülésen elfogadásra került 
a 2022. évi rendezvényterv. A tervben sze-
replő programok év közben még bővülhet-
nek. A programok szervezését Aszód Város 
Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális 
Intézménye megkezdte. Szívből remélem, 
hogy mindenki talál magának a rendezvé-
nyeink között olyan programot, amelyen 
szívesen részt vesz. 

Az ülésen módosításra került a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 10/2015. 
(II.20.) önkormányzati rendelet. 2021-től 
az Önkormányzat egyszeri karácsonyi 
támogatásban részesítheti azokat a sze-
mélyeket, akik tárgyév november 1-jén a 
Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, vagy rendszeres gyerme-
kétkeztetési kedvezményben részesülnek 
és azon személyeket is, akik rendszeres 
létfenntartási támogatásban, rendszeres 
gyógyszertámogatásban vagy lakhatási 
támogatásban részesülnek. A módosítás 
lehetőséget teremtett arra, hogy a karácso-
nyi ünnepekhez kapcsolódóan 33 személy 
részesülhetett karácsonyi támogatásban.
A jegyzőnek folyamatos feladata a rendele-
tek felülvizsgálatának elvégzése. Elsődleges 
cél ezzel a felsőbb jogszabályok rendelke-

zéseinek való megfelelés biztosítása a helyi 
rendeletek tekintetében.  Ezt a folyamatos 
munkát egészítettük ki azzal, hogy június 
óta minden hónapban egy-egy rendeletet 
teljes körűen felülvizsgálunk és a rendelet 
addigi alkalmazása során szerzett tapasz-
talatokat beépítve annak módosítására 
vagy újraalkotására teszünk javaslatot. 
Decemberben a közterületek használatá-
ról és rendjéről szóló önkormányzati ren-
delet felülvizsgálatát végeztük el, melynek 
eredményeképp új önkormányzati rendelet 
megalkotására tett javaslatot a polgármes-
ter. Tapasztalatként elmondható, hogy a 
korábbi rendeletalkotás elérte a célját, mind 
az érintettek, mind az eljáró hatóság egy 
átlátható, közérthető és gyors ügyintézési 
eljárás alapján tesznek eleget kötelezettsé-
geiknek. A lakosság körében a rendeletben 
fogalt szabályok elfogadottakká váltak. Az 
elmúlt két év tapasztalatainak beépítésével 
készült el az új rendelet megszövegezése, 
figyelembe véve a jogalkotási törvény és a 
jogszabályszerkesztési előírások betartását. 
Célunk, hogy a lakosság számára letisztult 
szabályok kerüljenek megfogalmazásra. A 
szabályozás kiterjed a közterület használat 
elvi alapjaira, a közterület használati díj fi-
zetésének kötelezettségére, valamint a köz-
területek bontási engedélyhez kötöttségére 
és megfogalmazza, hogy mely esetekben 
szükséges közterület használati engedély 
kérése. A rendelet a teljes eljárásrendet le-
szabályozza. A közterület használati en-
gedély iránti kérelmet az Aszódi Polgár-
mesteri Hivatal Településkép-védelmi és 
Közterület-felügyeleti Osztályán lehet be-
nyújtani továbbra is. 

Beszámolt 2021. évi munkájáról a 2016-
ban létrehozott Települési Értéktár 
Bizottság, melyet a képviselő-testület 
egyhangúlag támogatott. Az ülésen a kép-
viselő-testület tagjai köszönetüket fejezték 
ki a Bizottságnak és elismerték színvonalas 
és értékes munkájukat. 

Aszód Város belterületén jelenleg 21 olyan 
önkormányzati vagy részben önkormány-
zati tulajdonú utca található, ami nem 
rendelkezik szilárd aszfalt burkolattal. A 
burkolatlan belterületi utak teljes hossza 
kb. 3100 m. A képviselő-testület minden 
évben áttekinti a burkolatlan utak listáját, 
aktualizálja, majd a lista alapján meghatá-

rozza azon utcák neveit, ahol a burkolást el 
kívánja végezni. 2020-ban a koronavírus 
járvány miatt útépítésre nem került sor, így 
a burkolatlan utak listáját sem kellett aktu-
alizálni. A jelenlegi lista a 2019-ben felál-
lított sorrendben került elfogadásra azzal, 
hogy a már megvalósított Pauler Tivadar 
utca lekerült a listáról, az Akácos utca pedig 
felkerült a listára. A képviselő-testület a lis-
ta első helyén található Kómár Gyula utca 
aszfaltozásának költségeit tervezi be a 2022. 
évi költségvetésbe. Az első nyolc helyen álló 
utca tekintetében kész tervek állnak ren-
delkezésre, a Dózsa György utca, Falujárók 
útja (lakótelepi ABC mögötti út), Városréti 
utca vége (Tél utca és Mély út közötti sza-
kasza), Vezér utca és Kard utca esetében az 
engedélyezési tervek elkészítéséhez szük-
séges feladatok előkészítése megkezdődik 
a képviselő-testület döntése alapján. Te-
kintettel arra, hogy a TOP Plusz pályázat 
forrásaiból utak építésére és felújítására is 
lehet majd összegeket lehívni, a pályázati 
lehetőségek függvényében reményeink sze-
rint több utca aszfaltozása is megvalósítás-
ra kerülhet.

A képviselő-testület döntött az ebrendészi 
feladatokat ellátó cég megbízási szerződé-
sének, valamint a Galga Televíziót működ-
tető cég vállalkozási szerződésének módo-
sításáról. 

Elfogadásra került Aszód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2022. I. 
félévi munkaterve. A döntés alapján 2022. 
január 26., 2022. február 23., 2022. márci-
us 23., 2022. április 20., 2022. május 25. és 
2022. június 22. lesznek a képviselő-testü-
leti ülések időpontjai. Az előterjesztéseket a 
szokásos módon, a honlapon közzétesszük 
a testületi ülést megelőző héten, valamint 
a bizottsági és képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyvei és a döntések is elérhetőek 
lesznek az ülések megtartása után. 

Dr. Szűcs Zsófia Eszter Aszód város 1. szá-
mú fogorvosi körzetét ellátó fogszakorvos 
tartós távolléte miatt szükségessé vált a 
feladatellátási szerződésének módosítása.  
Helyettesítését távolléte idején Dr. Kocsis 
Réka Ágnes látja el az Aszódi Szakrendelő-
ben a 2170 Aszód Baross utca 4. szám alatt. 

Lukács Adrienn jegyző
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határozatok
érthetően

https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/12/
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Buzás Pál (1931-2021)

Buzás Pál az 1950-es évek közepe óta volt közvetlen cselekvő része-
se Aszód településképe és közösségi élete alakításának. Dolgozott 
a Járási Tanács Építési Osztályának vezetőjeként, a Pest megyei 4. 
számú Szövetkezeti Közös Építőipari Vállalat osztályvezetőjeként és 
az aszódi költségvetési üzem építésvezetőjeként és párttitkáraként. 
Részt vett a Podmaniczky kastély (akkoriban iskola) felújításában, 
a Szakorvosi Rendelőintézet építésében, építésvezetőként ő irányí-
totta a gimnázium szakközépiskolai épületrészének megépítését és 
a helyőrségi klub felújítását. Már az 1960-as években tanácstaggá 
választották, az 1970-80-as évek fordulóján pedig egy ciklusban a 
nagyközségi pártbizottság titkára volt. Emellett 1983-tól az Aszódi 
Spartacus sportegyesület elnöki feladatait is ellátta. 
Az első szabad választáson az MSZMP jelöltjeként ugyan még nem 
került be városunk képviselő-testületébe, 1994-ben munkáspárti, 
1998-ban pedig független jelöltként azonban már igen. A két ciklus 
alatt igen aktív képviselő volt, vezette a Lakásügyi-, a Népjóléti- és 
a Közbeszerzési Bizottságot is. A korábbi évtizedekhez hasonlóan 
sokszor volt részese társadalmi munkáknak, melyek közül kiemel-
kedik a zsidó temető 1990-ben elvégzett tereprendezése és a Rákó-
czi úti iskola 1996-os renoválása és kapuépítése.
Nyugdíjas éveiben aktív tagja és anyagi támogatója volt a Városi 
Nyugdíjasklubnak, s azon belül a Hagyományőrző Csoportnak, 
1998-ban pedig megalapította és több, mint tíz éven át vezette a 
Cukorbetegek Egyesületét.
Tevékenységét elismerte a Honvédelmi Minisztérium, a Pest Me-
gyei Tanács, a Polgári Védelmi Parancsnokság és a Hazafias Nép-
front mellett Aszód Város Önkormányzata is azzal, hogy 2000-ben 
Aszód Városért kitüntetésben részesítette.

Kaáli-Nagy Kálmán (1926-2021)

Iskoláit szülővárosában, Gyergyószentmiklóson végezte, majd két 
évig a kolozsvári tanítóképzőbe járt. Tanulmányait az orosz front 
közeledése szakította meg, s ennek hatására 1944 őszén apjával és 
nagyszüleivel együtt Magyarországra menekült, ahol besorozták 
a honvédségbe. Alig két havi katonáskodás után – melynek során 
harcokban nem vett részt –, katonaszökevényként Ausztriába, majd 
Csehszlovákiába került, ahol hadifogságba esett. A háború és a há-
rom évig tartó szovjet kényszermunka emlékeit 2014-ben saját ki-
adásban jelentette meg, Oktalanul – jogtalanul címmel. Ez a könyv 
is része volt annak az igazság kimondására irányuló törekvésének, 
mellyel a hadifoglyok kényszerű feledésre ítélt sorsát kívánta meg-
ismertetni. Helytállását és munkáját a kormány 2018. augusztus 
20-án a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel 
ismerte el.
Hasonló kitartással dolgozott az aszódi elektromos gyűjtemény 
fejlesztésén és bemutatásán is. A javítóintézet tanáraként eltöltött 
munkás évei után nagy lendülettel és komoly tervekkel vágott bele 
a feladatba. Talpalt, kérvényeket írt a pénzügyi alapok megterem-
tése és a rövidesen igen komoly méretűvé nőtt gyűjtemény elhelye-
zése érdekében. Szakkönyvtárt és alapítványt hozott létre, a gyűj-
teményt ismertető brosúrákat adott ki és múzeumi kapcsolatokat 
épített. Segítséget csak ritkán kapott, de ez sem szegte kedvét. Élete 
végéig munkálkodott álma megvalósításán, mellyel szándéka sze-
rint Aszód ismertségét szerette volna növelni. Ezt a kitartó áldo-
zatvállalást ismerte el Aszód Város Önkormányzata 2006-ban az 
Aszód Városért Emléklap, 2007-ben pedig az Aszód Városért ki-
tüntetés odaítélésével.
Áldott legyen az emlékük!

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

polgármester

BÚCSÚZUNK
A 2021-es év végéhez közeledve két olyan polgárunkat veszítettük el, akik bár világnézetükben markán-
san különböztek egymástól, Aszódért való cselekvéseikben nagyon is hasonlítottak egymásra. Életrajzuk 
tanulsága éppen az, hogy a lokálpatriotizmus független a politikai ideológiáktól, s egyetlen vezérelve a 
településért és a közösségért való tenni akarás.
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Könyvtári ajánló
Mészöly Ágnes: MÁRTA EVANGÉLIUMA

A Márták köztünk élnek. Arról lehet őket megismerni, hogy láthatatlanok. De ott vannak, amikor vissza kell 
varrni egy leszakadt gombot, kezük nyomán kerül friss virág az asztalra, és ők simítják el a konfliktusokat. 
Odaadásuk nélkül semmi nem működik jól, mert náluk az ember előrébb való, mint az eszme. Így volt ez már a 
bibliai időkben is. Jézus és tanítványai élelmezéséről és elszállásolásáról nem Mária és Lázár, hanem testvérük, 
Márta gondoskodott. Ő is szívesen hallgatta volna a tanításokat, de akkor mindenki éhesen maradt volna.
Márta - akárhogy is hívják - Márta marad, mert minden korban szeretjük kisírni magunkat valakinek a vállán. 
A regény egyik szála a bibliai Márta története, amely összefonódik egy negyvenpluszos nőével a szomszédból.  
Ő az, akinél mindenkit sikeresebbnek látunk. "Csak" feleség, anyuka, barátnő, családösszetartó, kertész, szakácsnő, és persze még 
munkahelye is van. Meg titkai. Történetét és közös életük történetét a férjének meséli, a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él.
Mészöly Ágnes könyve a megelevenedett élet, annak minden fájdalmával, örömével, könnyeivel és nevetésével.

Anne Girard: MADAME PICASSO

Vidékről Párizsba kerülve Eva Gouel minden álma és vágya, hogy sztár legyen. Fiatalon, tapasztalatok 
híján is sikerül varrónőként elszegődnie a Moulin Rouge-ba. Itt figyel fel rá Pablo Picasso, akinek a neve 
ekkor már nem ismeretlen a párizsi művészvilágban. A zseniális és különc Picasso szemet vet Evára, a 
fiatal nő pedig nem tud neki ellenállni, és bár a viszony könnyű kalandnak indul, végül Eva lesz Picasso 
élete első nagy szerelme.
A Madame Picasso sokrétűen és szenvedéllyel mutatja be csodálatos hősnőjét, közben pedig bevezeti az 
olvasót Gertrude Stein szalonjába, betekintést nyújt a káprázatos Moulin Rouge kulisszái mögé, és feltárja 
a huszadik század rejtélyes és ikonikus művészének szíve mélyét.

VACKOR ÉLETRE KEL
A városi pálinka története

Egyik kora őszi este, amikor a Podmaniczky Júlia Nőegylet tagjai csinosították a felújított  
Kossuth Lajos utcai gyermekorvosi rendelőt, kíváncsiskodva meglátogattuk őket Polgármester úrral. 
Nagyon tetszett mindkettőnknek a díszítés, s miközben ácsorogtunk, megláttuk az udvaron álló fáról 
az akkor már hulló, elvadult vilmoskörtéket. Egymásra néztünk, s nem kellett mondani, de mindketten 
ugyanarra gondoltunk.
Párommal meg is kezdtem a körte összegyűjtését egy műanyag hordóba, amikor kezdett kibomlani a 
történet. A Gesztenye-soron, a lakótelep alsó részén, a nagy termést nem bírva kettéhasadt egy elvadult 
almafa. Kollár László kivágta a fát s a Városüzemeltetés munkatársaival összegyűjtötték az összes gyü-
mölcsöt, elhozták hozzám, amit én ledaráltam, s ebből is hozzáláttam a cefre előállításához.
Igen ám, de a könyvtárban szüreti programot szerveztek a kollégák a családoknak, és a megrendelt szőlő 
soknak bizonyult, a kisajtolt törköly ott állt ládákban az intézmény udvarán. Molnár Sándor képviselőtársammal hazavittük hát 
hozzám, s folytatódott a munka.
A történetnek azonban még mindig nincsen vége, ugyanis kiderült, hogy rengeteg vadkörte, azaz vackor van a zsidó temető alatt 
az AIKI hátsó udvarán. Kollár Lászlóval össze is szedtük s az újabb anyag csatlakozott a cefrésedő elődeihez, így összesen négy-
száz liter cefre érlelődött a garázsban.
Pénzes Tiborc Szabolcs megtervezte a címkéket, miközben a Két Barát Pálinkafőzde főzőmestere, Stvorecz Viktor kifőzte a leszál-
lított anyagot, amelynek főzdei díját városunk képviselői adták össze. E városi összefogás eredményeképpen kétféle, összesen 40 
liter 50 % (V/V) pálinka készült el. Az egyik vegyes pálinka, körtéből, almából, szőlőből és törkölyből, míg a másik birskörtével 
együtt cefrézett vackorpálinka lett.
A félliteres és negyedliteres kiszerelésben rendelkezésre álló reprezentatív italok ajándéktárgynak készültek. Idén negyven féllite-
res és nyolcvan negyedliteres üveg pálinkát adott a termés. Reméljük, jövőre még nagyobb összefogással, mindannyiunk örömére 
tovább gyarapítjuk ezen Aszód intézményeiben és közterületein gyűjtött és a város alkalmazottai által készített hungarikumot.

Ebben bízva, az összetartozást erősítő munkafolyamatban résztvevők nevében, jó egészséget, kellő szomjúságot és bölcsességet  
kívánok a fogyasztásához!

Asztalos Tamás
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Aki már egész fiatalon elhivatottságot érez egy tantárgy iránt és 
határozott elképzelése van arról, hogy milyen irányban szeretné 
majd folytatni a tanulmányait, a legjobb, ha már a középiskolá-
ban emelt szinten tanulja a választott tárgyat.
Az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban 2013 óta, a kilencedik 
évfolyamtól emelt biológia képzésre is jelentkezhetnek a tan-
tárgy iránt érdeklődők, amely az iskola modern, jól felszerelt 
laborjának és a kiváló szaktanári háttérnek köszönhetően egyre 
népszerűbb a diákok körében. Az iskola a közelmúltban a vi-
lágranglistán is tekintélyes helyen lévő Semmelweis Egyetem-
mel kötött együttműködési megállapodást, amely újabb szintre 
emeli a természettudományos ismeretek oktatását, és növeli a 
diákok bekerülési esélyeit az egyetemre. A már meglévő és a ha-
marosan megnyíló újabb lehetőségekről Veizer Valériával, az 
intézmény vezetőjével beszélgettünk.

A nemzetközileg is elismert, neves egyetemekkel kötött partne-
ri szerződés amellett, hogy remek lehetőségeket kínál a diákok 
számára egyfajta elismerést is jelez az intézmény felé? 

Mindenképp, hiszen a Semmelweis Egyetem évről évre előrébb 
kerül a világ egyetemeinek ranglistáján, és ezt a folyamatos fejlő-
dést csak úgy érheti el, ha minél több tehetséges diákot vonz az in-
tézménybe, így a partneriskoláit is körültekintően választja meg. 
Jelenleg összesen 30 partneriskolájuk van, amelyek között hatá-
ron túli iskolák is szerepelnek. Iskolánk tanára, Dr. Péterfi Gábor 
figyelt fel erre a lehetőségre és Könczöl Bernadett biológia szakos 
tanárnő szakmai támogatásával elérték, hogy mi is a részesei le-
hetünk ennek a programnak, amely, az eredményeink elismerése 
mellett, nagyszerű lehetőséged ad arra, hogy még magasabb szin-
ten oktathassuk a biológia tantárgyat. Az egyházi iskolák közötti 
és az országos versenyeken egyaránt jól szerepelnek diákjaink, a 
Szent-Györgyi Albert Tanulmányi Versenyen mindig dobogósok 
vagyunk, de az OKTV-n is jó helyezéseket érünk el kémiából és 

TERMÉSZETTUDOMÁNY MAGAS FOKON  
FONTOS MEGÁLLAPODÁS A SEMMELWEIS EGYETEMMEL

biológiából is, valamint a fiatalabb korosztály számára rende-
zett Kaán Károly és Herman Ottó versenyeken is rendszeresen 
vannak díjazottjaink. Tehát az alapozás már az 5-8. évfolyamon 
megkezdődik, már ekkor kiválasztódnak azok a tehetségek, akik 
kiteljesedhetnek az emelt biológia képzésen. Ehhez persze szük-
séges egy nagyfokú pedagógusi lelkesedés is, valaki, aki felkelti a 
gyerekekben a tudás iránti vágyat, s szerencsére itt ez is megvan.

Milyen előnyökhöz juttatja az iskolát és a diákokat ez a szer-
ződés?

A Semmelweis Egyetemmel a partneriskolai program valójában 
már két éve elindult, de a vírushelyzet és az ahhoz kapcsolódó 
korlátozások miatt most kerülhetett csak sor a megállapodás alá-
írására. A ceremónia után tudtunk egy kicsit beszélgetni Merkely 
Bélával, akit nagyon közvetlen embernek ismerhettünk meg, és 
meghívtuk, hogy a szülők akadémiáján tartson majd egy előa-
dást, e téren is több lehetőség nyílik ezután, több neves előadót 
tudnak majd küldeni az iskola által szervezett programokra. A 
partnerséggel járó kiváltságokat már a novemberi pályaorientá-
ciós napon is érezhettük, az egyetem magas szinten képviseltette 
magát, Dr. Hankó Balázs, rektorhelyettes tartott előadást a di-
ákoknak. Az egyetem bemutatása szerves része a programnak, 
de ennél sokkal többről szól, rengeteg olyan lehetőséget kínál, 
amelyek csak a partneriskolák számára elérhetők. Ilyen például 
a nyílt nap, amelyet a partneriskolák diákjai számára egy külön 
időpontban tartanak, és ilyenkor az intézmény bemutatásán túl, 
számos program közül választhatnak a diákok. Így azon felül, 
hogy megismerik az egyetemet, betekintést nyerhetnek az ott 
zajló munkába is, olyan speciális laborgyakorlatokon keresztül, 
mint például a boncolás, de több klinikára, intézetbe is látoga-
tásokat tehetnek, hogy közvetlen tapasztalat útján ismerhessék 
meg, milyen sokféle lehetőség, szakirány közül választhatnak. A 
résztvevők mind a hat karon folyó képzésről átfogó képet kap-
hatnak, nem csak az orvosi pályáról, de az egészségtudományi 
szakmákról, mint például az ápoló, dietetikus, gyógytornász. 

Az egyetemen 2007. óta működik a Kerpel-Fronius Ödön  
Tehetséggondozó Program, amely arra hivatott, hogy felkutassa 
és segítse a tehetséges diákokat, és szintén nyitott a partnerisko-
lák számára. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek, akik 
rendszeresen bekapcsolódnak ezekbe a programlehetőségekbe, 
felkínálják, hogy aktívabban is bevonódjanak az egyetem kuta-
tásaiba. A legtehetségesebbek mellé mentor tanárt adnak, és már 
középiskolásként élvezhetik ennek előnyeit. Aki pedig bekerül az 
egyetemre már lesz egy kapcsolata ezáltal, és a személyes mentora 
segíti a szakmai előrehaladását az egyetemi tanulmányai alatt. A 
két intézmény viszonylagos közelsége módot ad arra is, hogy az 
egyetem oktatói iskolánkba látogatva előadásokat tartsanak di-
ákjainknak a legújabb eredményeikről.

Milyen lehetőségeket kínál a program azon diákok számára, 
akik nem kifejezetten orvosi pályára készülnek, de természet-
tudományos érdeklődésűek?

Bár a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó programja kifeje-
zetten az oda készülőknek nyújt segítséget, a tudományos előa-
dásokkal és laborgyakorlatokkal a biológia egyéb területei iránt 
érdeklődők is speciális ismeretekre tehetnek szert, függetlenül 

A Semmelweis Egyetem Szenátusi termében Dr. Merkely Béla, az egyetem rektora 
és Veizer Valéria intézményvezető írta alá a partneriskolai kapcsolatot szentesítő 
oklevelet.
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attól, melyik egyetemen folytatják tanulmányaikat. Ez elsősor-
ban a biológia, kémia fakultáción lévő tanulókat érinti. Annak 
érdekében, hogy tovább szélesítsük a lehetőségeket a természet-
tudományos tantárgyak gyakorlásának terén, folyamatban van 
egy partnerségi szerződés a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudo-
mányi Egyetemmel is, amely számos karának köszönhetően, már 
a fizika iránt érdeklődőknek is alternatívát kínál. Ráadásul ren-
delkezik egy komoly botanikus kerttel, ami a többi egyetemhez 
képest egy plusz lehetőséget jelent, és ahova a biológia tagozato-
sok rendszeres látogatásokat tesznek majd. Számukra az egyetem 
oktatói mutatják be a botanikus kertet. A MATE-n a közösségi 
szolgálatba is bekapcsolódhatnak a gyerekek, például a kutatók 
éjszakáján a programok körüli segédkezésbe, amelyek mindegyi-
ke további lehetőséget ad a tanulásra. Míg a Semmelweis Egye-
temnél egy már meglévő partneriskolai rendszerbe kerültünk 
be, a MATE-nél lehetőségünk van arra, hogy összeállítsuk, mit 
szeretnénk partnerintézményként az egyetemtől, és mit tudunk 
mi nyújtani. A most körvonalazódó megállapodás a mi ötleteink 
alapján valósul majd meg, kölcsönös egyeztetéssel.

Miért szükségszerű a partneriskolai kapcsolatok kiépítése és 
folyamatos bővítése?

A természettudományos tantárgyaknál különösen fontos, hogy a 
gyerekek élményközpontú oktatásban vehessenek részt, hogy tu-
dományos kísérleteken és valódi, gyakorlati tapasztalatokon ke-
resztül sajátítsák el az alapokat. Ennek érdekében csatlakoztunk 
négy évvel ezelőtt a Szegedi Tudós Akadémia tehetséggondozó 
programjához. Évente négy laborgyakorlaton való részvételt biz-
tosítanak a partneriskolák tanulói számára, amelyeket a viszony-
lag nagy távolság miatt, a könnyebb elérhetőség érdekében regio-
nálisan szerveznek. 

Számunkra a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium a 
kijelölt helyszín ezekre az alkalmakra, ahol ilyenkor a különfé-
le iskolákból érkező gyerekek együtt dolgozhatnak. A laborgya-
korlatok egyike mindig egy marhaszív boncolás, ami ebben az 
évben a járványhelyzet miatt nem egy központi helyen, hanem a 
programban résztvevő intézményekben került megvalósításra. A 
feltétel az volt, hogy legyen egy olyan vállalkozó szellemű kollé-
ga, aki a boncolást itt helyben, az iskola laborjában megcsinálja. 
Szerencsére iskolánk biológia szakos tanára, Könczöl Bernadett 
vállalta ezt a feladatot, aki egyébként amellett, hogy rengeteg öt-
lettel és munkával segíti a partneri együttműködést, a szegedi 
egyetemmel is jó kapcsolatot ápol egykori diákjukként. Szegeden 
minden ősszel tartanak egy konferenciát, amelyen partnerintéz-
ményenként 3-3 diák vehet részt. A háromnapos rendezvény szá-
mos érdekességet kínál, például minden alkalommal meghívnak 
egy külföldi Nobel-díjas kutatót, aki előadást tart a munkájáról. 

A programsorozat részeként a Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
laborgyakorlataira is ellátogatnak a diákok, így a legújabb kutatá-
sokról szerezhető elméleti információ mellett a gyakorlati isme-
reteik is bővülnek. A Szent-Györgyi Diák elnevezésű szakkollégi-
um a legtehetségesebb diákok számára létesült, akik az egyetemi 
éveik alatt már komoly kutatásokba kapcsolódnak be, amelyekről 
rendszerint beszámolnak a konferencián, és az előadásaikat köve-
tő kerekasztal beszélgetésen sok apróságot is meg lehet kérdezni 
tőlük. Nagy büszkeség számunkra, hogy a szakkollégiumba egy 
volt tanítványunk, Mohácsi Gábor is bekerült, amely által az is-
kolánk megítélése nagyon pozitív irányba változott. 

Mennyire érdeklődnek a gyerekek a biológia, mint tantárgy 
iránt?

A biológia mindig a népszerűbb tantárgyak között volt, az emelt 
szintű képzés is az ilyen irányú igények miatt született, sokan  
választják, és a fakultációs csoportokban is a természettudomá-
nyos tantárgyak közül a biológia fakultációban vannak a legtöb-
ben. Talán azért is, mert a továbbtanulásnál a biológiát többféle 
területhez lehet választani. Ezek a partneri kapcsolatok nem csu-
pán az egy bizonyos szakterület iránt érdeklődők számára lehet-
nek gyümölcsözőek, hiszen jelenleg három teljesen más típusú, 
mást kínáló együttműködésről van szó. Azért is próbáltuk minél 
jobban kiszélesíteni a témában a lehetőségeinket, hogy minél töb-
ben profitálhassanak belőle.

Zádori Mónika 

Marhaszív boncolás az iskola laborjában Könczöl Bernadett tanárnő vezetésével.

Látogatás az egyetemen
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Sokan inkább visszavonulót fújnak, 
amikor egy akadály gördül az útjukba, 
de Miklós bácsit soha nem tántorították 
el a nehézségek. Fiatalemberként megáll-
ta a helyét egy idegen országban, később 
vállalta a mellőztetést a hazájáért és a 
célért, hogy átadhassa a tudását mások-
nak, majd amikor nem látott más járha-
tó utat, egyenesen a francia köztársasági 
elnöknek írt levelet, amelyben támoga-
tását kérte a francia kéttannyelvű okta-
tás elindításához Aszódon. Mi indítot-
ta arra, hogy ezt a tervét minden követ 
megmozgatva keresztülvigye?

Az egészet egy személyes élmény, ta-
pasztalat indította el. Matematika szakos 
tanárnak készültem, az Eötvös Loránd  

Tudományegyetem hallgatójaként, ami-
kor 1955-ben, az államvizsgám előtt öt 
hónappal kizártak az egyetemről, és vi-
lágosan az értésemre adták, hogy én itt 
soha az életben nem lehetek tanár. Mind-
ezt egy korábbi incidens miatt, miszerint 
a családom szerepelt a kuláklistán, s ezt 
a tényt nem tüntettem fel annak idején 
az egyetemi jelentkezési lapomon. Ugyan 
a föld akkor már hosszú ideje nem volt a 
birtokunkban, ennek ellenére a megbé-
lyegzés megmaradt. Majd elérkezett 1956 
ősze, amikor a forradalom sokunkban 
felébresztette a reményt. A fegyveres ese-
ményekben nem vettem részt, de jártuk 
a vidéket a fiatalokkal, teherautóval, és 
mindenkinek elmondtuk, hogy mi zajlik 
a fővárosban. Lelkesen, meggyőződéssel 

hittük, hogy lehet változás. A forradalom 
leverése kilátástalanná tette a helyzetet, 
s mikor már látszott, hogy minden elve-
szett, több társammal együtt én is „vi-
lággá mentem”. Akkor még gyakorlatilag 
semmilyen idegen nyelvet nem beszél-
tem, mert az iskolában tanult orosz nem 
sok mindenre volt elég. Így csöppentem 
bele egy egészen más világba, ahol csak 
kézzel-lábbal tudtam megértetni magam. 
Nagy szerencsémre egy olyan családhoz 
kerültem, ahol hatalmas szeretettel fogad-
tak. Franciaország déli részén, Montpelli-
erben éltek, s a következő hat évre nekem 
is ez lett az otthonom. Végig családtagként 
bántak velem és attól fogva úgy éreztem, 
hogy hálával tartozom nekik. Amikor 
Magyarországon elindult a lehetőség a két 
tannyelvű középiskolák indítására, már 
Aszódon tanítottam és egyértelműnek 
tartottam, hogy élek vele. Gyorsan kide-
rült, hogy ez nem olyan egyszerű, mint 
ahogy elképzeltem. Amikor bejelentettem 
a minisztériumban, hogy szeretnék Aszó-
don egy francia kéttannyelvű tagozatot 
indítani, azt válaszolták, hogy mindössze 
három középiskolai képzésre van megál-
lapodásuk a francia kormánnyal, és mivel 
ezt a keretet már kimerítették, így ők nem 
tudnak ez ügyben többet tenni. Én ebbe 
nem nyugodtam bele, egyenesen a fran-
cia kormányhoz, nevezetesen az akkori 
köztársasági elnökhöz, Francois Mitter-
randhoz fordultam segítségért. A levelem 
ugyan nem valószínű, hogy eljutott sze-
mélyesen hozzá, de szerencsére olyasva-
lakihez került, aki tudott vele foglalkozni, 
és ígéretet tett, hogy a francia kormány 
minden szükséges támogatást megad eh-
hez. Ezután mindenkit mozgósítottam a 
környéken, akit csak lehetett, a területi or-
szággyűlési képviselőt, és a megfelelő em-
bereket minisztériumi szinten is, így végül 
mégis létrejöhetett a tagozat.

Mit szeretett volna elérni az intenzív 
francia oktatással és mennyire volt en-
nek jelentősége a térség életében, fejlő-
désében?

Egyrészt úgy éreztem, hogy köszönettel 
tartozom Franciaországnak és a család-
nak, azért, hogy befogadtak és egyengették 
az utamat, így a legkevesebb, amit tehetek, 
hogy magam is megismertetem a francia 
nyelvvel és kultúrával azokat, akik érdek-
lődnek iránta. Másrészt szerettem volna 
tenni valamit a szülőföldemért, a Galga 
völgyért, ahol, különösen abban az időben 

riport
Egy csepp Franciaország Aszódon
90. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL FRAJNA MIKLÓSSAL  
BESZÉLGETTÜNK, ÉLETÉNEK FONTOS ÁLLOMÁSAIRÓL

Bonjour! - hangzik fel egyszerre egy osztálynyi diák szájából immár 32 éve nap mint 
nap a köszöntés az aszódi Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium 
egyik tantermében. A magyar-francia két tanítási nyelvű képzés országos szinten is ku-
riózumnak számít, hiszen nem sok iskolában lehet ilyen intenzíven ismerkedni ezzel a 
nyelvvel. Persze ahhoz, hogy valami igazán nagyszerű elinduljon és működjön, mindig 
kell valaki, aki ezt fontosnak tartja, aki hiszi, hogy minden elérhető, és akiben van elég 
erő és kitartás, hogy megvalósítsa az elképzelését. Frajna Miklós, a gimnázium egykori 
tanára és igazgatója az 1980-as évek végén fontos mérföldkövet tett le az intézmény 
életében, amikor a francia kormányhoz folyamodva megalapozta és 1990-ben elindí-
totta Aszódon a kéttannyelvű tagozatot. Pedagógiai tevékenységéért, a francia nyelv 
és kultúra terjesztéséért a francia és a magyar állam részéről is több kitüntetésben ré-
szesült, 1992-ben megkapta az Akadémiai Pálma Rend lovagi fokozatát, 1997-ben az 
Akadémiai Pálma Rend tiszti fokozatát, 1996-ban pedig az Arany János Pedagógiai 
díjat. 2010-ben elnyerte az Aszód Város Díszpolgára címet, de számára ma is minden 
érdemrendnél fontosabb, hogy hozzájárulhatott ahhoz, hogy diákok százai kapjanak 
lehetőséget a francia nyelv és kultúra tökéletes elsajátítására. Tanárként a legnagyobb 
elismerés a diákok és kollégák felől áramló szeretet, amelyet sokszorosan érezhetett 
azon a decemberi napon, amikor a 90. születésnapja alkalmából egész seregnyi tisztelő-
je köszöntötte. Különleges ajándék volt számára az egykor általa alapított Öregdiákok 
Baráti Egyesületének meglepetése, a doboznyi levél és fénykép a volt diákoktól, akik 
így fejezték ki hálájukat és nagyrabecsülésüket kedves tanáruk és igazgatójuk iránt.  
Szerencsésnek tartom magam, hogy beszélgethettem vele, és a szavai által feltárulhatott 
előttem egy valódi értékekkel teli világ.
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sokak számára nem volt elérhető a színvo-
nalas nyelvtanulás. Pesten több lehetőség 
nyílt a nyelvvizsga megszerzésére, de a 
környéken keveseknek adatott meg, hogy 
messzire vigyék a gyerekeiket nyelvisko-
lákba. Én a saját bőrömön éreztem annak 
idején a nyelvtudás hiányát, így szüksé-
gesnek tartottam, hogy elinduljon egy ko-
molyabb idegennyelv oktatás itt, helyben. 
Azt tapasztaltam a gyerekeknél, hogy ha 
valaki egy idegen nyelvet alaposan meg-
tanul, a többi már könnyebben megy. A 
kéttannyelvű képzés pedig lehetőséget ad 
a nyelv tökéletes, magas szintű elsajátítá-
sára, s innen is úgy kerülnek ki a diákok, 
hogy már egy második nyelvet, a németet 
vagy az angolt is magas szinten beszélik.

Hogyan élte meg a Franciaországi éve-
ket, távol a hazájától, a családtól, a bará-
taitól? 

Sokat segített, hogy elejétől kezdve valódi 
szeretettel fordultak felém. Járhattam újra 
egyetemre és mindenki, akivel kapcsolat-
ba kerültem, jól viszonyult hozzám, egy 
segítőkész, barátságos közegben éltem. 
Rengeteget leveleztem az otthoniakkal, 
édesanyám rendszeresen küldött csoma-
gokat a kedvenc süteményeimmel, köztük 
mákos rétessel, ami minden alkalommal 
csodálkozást váltott ki a francia családból, 
mert nem tudták elképzelni, hogyan lehet 
ennyi mákot megenni. Az egyetemen is 
barátokra találtam, némelyik ismeretség a 
mai napig tart, van, akivel minden héten 
Skype-on beszélünk. A francia családdal is 
megmaradt a kapcsolat, később ők is meg-
látogattak Magyarországon, és nagy öröm 
volt számomra, hogy megmutathattam 
nekik a szülőföldem. Akkoriban én már 
néhány kollégámat elkezdtem toborozni, 
hogy menjünk el együtt egy nyugat-euró-
pai körútra, nézzünk szét a nagyvilágban. 

A szűkös anyagi kereteink persze nem tet-
ték volna lehetővé ezt az utazást, de a csa-
lád felajánlotta, hogy vendégül látja népes, 
tizenkét fős társaságunkat, s így eltölthet-
tünk egyikük otthonában, Párizsban két 
napot, amely alatt elkalauzoltak minden-
felé a városban. Montpellierben ugyanígy 
tárt karokkal fogadtak minket.

Mire elvégezte az egyetemet már biztos 
nyelvtudással, tapasztalattal és kap-
csolattal rendelkezett ahhoz, hogy ott 
folytassa az életét. Miért döntött végül 
úgy, hogy, vállalva a következményeket,  
hazatér?

Nem azért jöttem, haza, mert rossz volt 
a sorsom. Valóban mindenem megvolt. 
Majdnem. Mindennél jobban szerettem 
volna tanítani és meg is lett volna rá a 
lehetőségem, de amikor végül sor került 
volna rá, rájöttem, hogy ott, idegenben a 
gyerekek szemében valahogy más világot 
látok, nem volt meg a kapcsolódás. Nem 

hiába mondják, hogy a szem a lélek tükre, 
nekik más csillogott benne, mint a magyar 
gyerekeknek. Szeretem a hazámat. Igazá-
ból ott döbbentem rá, hogy mit jelent a 
haza, és a szó, hazajövök. Nyilván ez addig 
is megvolt bennem, de ott ébredt fel iga-
zán. Úgy éreztem, hogy itt többet tehetek, 
mint kint, és most is úgy gondolom, va-
lóban így volt. Azt is tudtam, hogy valaki 
vár itthon, egy lány, akivel hatévnyi levele-
zés után szinte már mindent tudtunk egy-
másról, és aki immár 59 éve a feleségem.

Nagyon szép ez a történet, különösen 
napjainkban, amikor a kitartó és sze-
retetteljes kapcsolat ritka kincs. Ezek 
szerint ismerték már egymást mielőtt 
elment?

Igen, bár nagyon rövid volt az ismeretsé-
günk, csak néhányszor beszéltünk egy-
mással mielőtt elmentem. Aztán elkezd-
tünk levelezni, s a hat év alatt a levelekből 
szép lassan, de annál alaposabban megis-
mertük egymást. Kiderült, hogy nagyjá-
ból egyformán gondolkodunk a világról, s 
ez az együtt töltött hosszú évek alatt sem 
változott. 1963-ban, amikor amnesztiát 
hirdettek, visszatértem, és röviddel ezután 
összeházasodtunk. 

Származott valami hátránya abból, hogy 
1956 után elhagyta az országot?

Amikor hazatértem, azonnal állást ke-
restem, a feleségemmel együtt. Először 
mindenhol megörültek a két matemati-
ka-fizika szakos tanárnak, aztán, ami-
kor kiderült, hogy nemrég jöttem haza 
külföldről, már gyanakodva kezeltek. 
Megígérték, hogy hamarosan értesítenek, 
amire persze hiába vártunk. Végül Acsán, 
aztán Kartalon sikerült elhelyezkednem, 



10ASZÓDI TÜKÖR

A magyar-francia két 
tanítási nyelvű osztály 
a PSG-ben

A képzési idő: 1+4 év, az első 
évben intenzív nyelvi képzésen 
vesznek részt a tanulók, heti 
20 francia óra keretében. Ez-
alatt minimális óraszámban, 
szinten tartó jelleggel tanulják 
a magyar, matematika, infor-
matika tantárgyakat. A francia 
nyelvet 12 fős csoportokban 
sajátítják el. A jelentkezéshez 
nem szükséges előzetes francia 
nyelvismeret, az oktatás alap-
szintről indul. A későbbiekben 
öt tantárgyat francia nyelven 
tanulnak, ezek a történelem, 
biológia, földrajz, matemati-
ka és francia civilizáció. Több 
francia anyanyelvű tanár is 
szavatolja a képzés kimagasló 
színvonalát.
Ez a tagozat azonban nem csak 
a nyelvtanulásról szól. Ország-
szerte rengeteg, a frankofón 
kultúrához kapcsolódó tanó-
rán kívüli program várja a diá-
kokat. Az egyik legnépszerűbb 
rendezvényt, az országos fran-
cia nyelvű karaoke versenyt az 
iskola szervezi. Kiemelt part-
nerei közé tartozik a Budapesti 
Francia Intézet és a frankofón 
nagykövetségek. Előbbi min-
den év tavaszán a frankofón 
hónap keretében versenyeket 
rendez a franciául tanuló ma-
gyar diákok számára. A je-
lentkezők több vetélkedőben 
is összemérhetik a tudásukat: 
például a nagy helyesírási 
versenyen, a vitaversenyen, 
a francia nyelvű novellaíró 
pályázaton, és a közkedvelt  
dalversenyen. Az intézmény 
2016. július 30-án megkapta a 
Francia Külügyminisztérium 
kitüntetését a magas szintű 
nyelvoktatásért és a frankofón 
kultúra terjesztésért.
C típusú felsőfokú állami 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal 
egyenértékű érettségit szerez-
hetnek azok a diákok, akik 
francia nyelvből emelt szintű 
jeles, illetve még két, francia 
nyelven tanult tantárgyból kö-
zépszintű érettségit tesznek. 
Az itt végzett tanulók többsége 
a felsőoktatásban folytatja ta-
nulmányait Magyarországon 
vagy külföldön.

később Aszódon az általános iskolában, majd a gimnáziumban, ahol akkor már a feleségem is ta-
nított.

Átvett valamit a francia kultúrából, szokásokból, amit a mai napig őriz?

Ha egy dolgot kellene említeni, az a vörösbor szeretete. A házigazda nagyon pedáns ember volt, 
megvolt mindennek a helye és a rendje. Amikor vasárnaponként a családi étkezéseknél megettük 
a levest, mindig azt mondta, hogy a levesre 40 csepp jófajta bort illik inni. Azokban az években, 
az ő hozzáállásukat és önzetlen szeretetüket érzékelve alakult ki bennem az is, hogy akin tudok, 
megpróbálok segíteni. Amikor igazgató lettem, sok programot szerveztem a kárpátaljai és erdélyi 
gyerekeknek, hogy ők is részesüljenek valami jóban. Többször mentünk fél busszal Erdélybe, kivá-
lasztottunk egy iskolát Marosvásárhely környékén, aztán tele busszal jöttünk vissza, mert hoztunk 
erdélyi gyerekeket, akiket itt két hétig vendégül láttunk, vittük őket kirándulni az országban min-
denfelé.

Bár sok nehéz időszak lehetett az életében, mégis végül minden a lehető legjobban alakult.  
El lehet azt mondani, hogy az egész életét végigkísérte a szerencse?

A jóisten, ha nem is kézen fogva vezeti az embert, de gyakran rátekint, és, ha nem a megfelelő úton 
halad, azt jelzi neki. Még egyetemista koromban hallottam egy Kölcsey Ferenc idézetet, mely így 
szól: „Háláért tenni jót, uzsorástól is kitelik”. Tehát soha ne háláért tegyünk, de hogy mi magunk 
hálásak legyünk, azt az idézet nem zárja ki. Én nem is vártam soha hálát cserébe semmiért, amit 
tettem, de magam szűnni nem akaró hálát éreztem az ország iránt, amelyik visszafogadott, a Galga 
völgye iránt, ahol magamra leltem, s reméltem, hogy visszaadhatok valamit abból a sok jóból, amit 
én magam is kaptam.  Köszönettel tartozom mindenkinek, aki segített engem az utamon, de még 
azoknak is, akik ártani szerettek volna nekem, mert az életemben történt rossz események is a jó 
irányba tereltek, olyan lépésekre késztettek, amelyeknek köszönhetően most, 90 évesen megelége-
déssel tekinthetek vissza a múltba.

Köszönöm a beszélgetést, és kívánok egészséget, boldogságot még sok éven keresztül!

Zádori Mónika

Fotók: Balogh Péter
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KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: 
2022. február 10.

Lapzárta: 2022. január 20.

Egy újabb hangzóanyaggal gazdagodott vá-
rosunk. 2018-ban két CD jelent meg az AVKK  
akkori igazgatója, Odler Zsolt gondozásában. 
(Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény ko-
rábbi elnevezése Aszód Városi Kulturális Köz-
pont volt). A két gyakorlólemezen, amelyek 
néptáncosok számára készültek, a Fix Stimm 
és a Breda zenekar játszik. A 2021 decemberé-
ben megjelent „Aszód környéki népdalok táro-
gatón” című 3. CD Schmiedt László és Magyar 
Hajnal művészi alkotása.

A CD zenei anyagának alapja az aszódi Petőfi 
Múzeum gondozásában 1990-ben megjelentetett 
„Rózsát ültettem a gyalogútra” című népdalgyűj-
temény (Galga Menti Műhely 3.). A kötet gyűjtői 
és közlői Maczkó Mária, az azóta Magyar Örökség 
Díjas népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere, 
és Rónai Lajos, az Aszódi Zene-, majd Művészeti 
Iskola igazgatója voltak. Ebből az igen terjedel-
mes gyűjtésből 23 népdal került feldolgozásra. Az 
anyag különlegessége, hogy a sok esetben több, 
mint száz éves dalokat, egy szintén több, mint száz 
esztendős tárogató hangszeren szólaltatja meg 
az Aszódon élő, fafúvós hangszereken évtizedek 
óta zenélő Schmiedt László. Három dalban a tá-
rogató mellett Magyar Hajnal előadásában ének 
is felcsendül. Az Aszódon felnövő és zenei tanul-
mányait a helyi zeneiskolában folytató Magyar 
Hajnal, az általa alapított és vezetett énekstúdió 

művésztanárának szakmai segítsége nagyban 
hozzájárult e zenei anyag létrejöttéhez. A váloga-
tott műsorban hallhatók balladák, summás dalok, 
verbunkok, és csárdások. A kiadvány célkitűzése 
az ismeretterjesztés, az értékmentés, és a hagyo-
mányőrzés. Egyben tisztelgés Aszód Város Dísz-
polgára, a közelmúltban elhunyt Rónai Lajos aszó-
di és Galga menti munkássága előtt, aki Schmiedt 
László művészetét a tárogatóhoz, mint a „magyar 
lélek hangjához” barátként közelebb segítette.
A dalok kottái és szövegei megtalálhatók az 
Aszódi Integrált Kulturális Intézmény honlapján 
(www.kulturaaszod.hu – Múzeum Digitális Tár, 
GMM 3.),  s rövidesen ízelítőt is meghallgathatnak 
az érdeklődők.

A CD MEGVALÓSULÁSÁBAN RÉSZT VETT:

ELŐADÓK: 
Schmiedt László tárogató és Magyar Hajnal ének

HANGFELVÉTEL, MIX, MASTER: 
Szabó Miklós, MMM Stúdió & Records. Budapest
GRAFIKA: Mertlik Ferenc, Dimoni Stúdió, Aszód
GYÁRTÓ: Szűcs Network Hungary Kft. Nyíregyháza
KIADÓ: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény
FELELŐS KIADÓ: 
Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető

A CD a Városi Könyvtárban és a Petőfi  
Múzeumban 2.000 Ft-ért megvásárolható.

Asztalos Tamás a CD szerkesztője

Aszód környéki népdalok tárogatón

Magyar Kultúra Napja
Az Aszód környéki népdalok tárogatón című hangzóanyag bemutatója  

az alkotók, és a kiadvány létrejöttét segítők közreműködésével

AIKI Kamaraterme 2022. január 22. 1900 óra
 (Aszód, Kossuth L. u. 72.)

Az AIK I k iadványa a helyszínen meg vásárol ható!
Aszódi Integrált Kulturális Intézmény
+36 28 400 606, +36 30 216 3667, kultura@aszod.hu

Kérjük a programra érkezőktől a hatályos 
járványügyi előírások betartását!

a kerekasztal beszélgetés résztvevői:
Schmiedt László – tárogató 
Magyar Hajnal – ének
a beszélgetés moderátora:
Asztalos Tamás  – a Petőfi Közérdekű  
Muzeális Gyűjtemény tudományos  
munkatársa
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február 13., 27.

TÁJÉKOZTATÁS  
A TELEPÜLÉSI  
OLTÁSI  
AKCIÓNAPOKRÓL

A magyar lakosság minél szélesebb körű át-
oltottsága érdekében 2022. januárjában a 
háziorvosok is tartanak oltási akciónapokat 
a rendelési időben végzett oltásokon túl is. 

Dr. Karayné Dr. Lóska Izabella háziorvos két 
háziorvosi oltási napot hirdet meg:

2022. január 28. pénteki napot és
2022. január 29. szombati napot.

Fenti napokon Dr. Karayné Dr. Lóska Izabel-
la háziorvos a 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 84. 
szám alatti helyszínen található rendelőjében 
tartja oltási hétvégéjét.

Az NNK 16427-4/2021/JF határozata értelmében 
és a járványkezelési valamint infekciókontroll 
előírásoknak megfelelően Dr. Jólesz József házi-
orvos két háziorvosi oltási napot hirdet meg:

2022. január 28-án, pénteken 1400 és 1800 óra 
között Dr. Jólesz József háziorvos praxisába beje-
lentkezettek COVID-19 elleni Sinopharm oltást,

2022. január 29-én, szombaton 1000 és 1800 óra 
között Dr. Jólesz József háziorvos praxisába be-
jelentkezettek COVID-19 elleni Comirnaty  
PFIZER oltást kaphatnak.

Amennyiben Dr. Jólesz József háziorvos praxi-
sába bejelentkezett, akkor az infekciókontroll és 
a beoltás utáni megfigyelési idő betartása miatt 
2022. január 4. és 25. között feltétlenül érdeklőd-
jön Dr. Jólesz József háziorvos rendelőjének tele-
fonszámán rendelési időben – 28/400-032.

Aszód Város Háziorvosai

KORONAVÍRUS-OLTÁS: VÁLTOZOTT A SZAKMAI AJÁNLÁS
Forrás: HáziPatika.com

Új szakmai ajánlást tett közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), még karácsony előtt.  
A dokumentum kitér egyebek mellett a harmadik és a negyedik oltás kérdésére is. 

December 23-án tette közzé az NNK a december 20-ai keltezésű, Szakmai ajánlás a COVID-19 védőol-
tások alkalmazásához című dokumentumot. Ebben szó esik a többi között a 18 éven felüliek, illetve 
a 12-17 évesek harmadik oltásáról, a Moderna-vakcina adagolásáról, a fertőzésen átesett személyek 
immunizálásáról és a negyedik dózissal kapcsolatos hazai állásfoglalásról is.

12 ÉV FELETT MINDENKINEK AJÁNLJÁK A 3. OLTÁST
A szakmai ajánlás alapján elmondható, hogy 12 év felett tulajdonképpen mindenkinek javasolt a har-
madik oltás beadatása a COVID-19 ellen. Akik a 2. alapoltás beadatása után megfertőződtek, azoknak 
a gyógyulást követően legalább 4, legfeljebb 6 hónappal tanácsos kérni a megerősítő dózist. Ellenja-
vallatként csupán a korábbi dózisok után fellépő anafilaxiás reakciót jelölik meg, egyéb kritikus hely-
zetekben - például lázas állapot, szervátültetés vagy veszélyeztetett terhesség esetén - csupán a 3. oltás 
halasztását tartják indokoltnak.

Megjegyzik, hogy az oltóanyag kiválasztása minden esetben az oltóorvos feladata. Általánosságban 
elmondható azonban, hogy egyik kombinációt sem "tiltják" a szakemberek, és már az mRNS-vakcina 
homológ oltási sora is bekerült az ajánlások közé, amely azt jelenti, hogy például 2 Pfizer-vakcina után 
harmadik dózisként is be lehet adni ugyanezt a típust. A Moderna esetében - bármilyen kombinációnál 
- fél dózist kell csak beadni megerősítő oltásként.

MI A HELYZET A 4. OLTÁSSAL?
A frissített szakmai ajánlás a negyedik oltás kérdésére is kitér. Mint írják, egyelőre nem tartják indo-
koltnak a negyedik ismétlő dózis általános bevezetését, még külföldi utazás vagy munkavállalás esetén 
sem. Ez a javaslat azonban a jövőben még módosulhat a koronavírus-vakcinák hatékonysági vizsgála-
tainak eredményei, illetve a járványhelyzet alakulásának függvényében.

https://www.hazipatika.com/
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„ADVENTI HÍRNÖK, FRISS FENYŐÁG...”

December hónap mindig várva várt időszak a gyerekek életében. 
Csupa öröm, fény, izgalom, várakozás. Ez idén sem volt másképp a 
Napsugár Óvodában. Minden csoportban titokzatos készülődés, 
suttogás, adventi kalendáriumok a bejáratnál és a csoportszobák-
ban, az első emeleti fán lógó csíkos zoknik, az adventi gyertyák 
fényei és a  karácsonyi dalok ebben az évben is azt hirdették: egy-
másnak örömet szerezni, ajándékot adni, várakozni milyen jó!

A legkisebbek csillogó szeme, a csengő szavára kukucskálás az 
ablakoknál, hátha meglátjuk a Mikulás rénszarvasait. Természe-
tesen nem maradt jutalom nélkül egyetlen ovis sem. Idén is meg-
látogatott minket a jó öreg Mikulás, aki csomagokkal, játékokkal 
megrakodva érkezett.
A Csiga csoport a második adventi gyertya meggyújtásakor ad-
venti köszöntőjével kedveskedett a főtéren összegyűlő érdeklő-
dőknek, nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Aztán kettőt is alig pislogtunk és máris az adventi vásár forga-
tagában találtuk magunkat, ahol az óvoda dolgozói és a segítő 
szülők is kivették részüket a portékák árusításából. Bent az ovi-
ban pedig tovább készültek a kis meglepetések, amelyeket a gyere-
kek hazavittek a karácsonyfa alá, a rajzok, amelyen rénszarvasok 
szánt húznak és feldíszített fenyőfák csillognak. Felcsendültek az 
ünnepi dalok, versikék, ezek az apró dolgok mind azt hirdették, 
hogy idén gazdag, áldott ünnep vár ránk.

Kedves Szülők, Rokonok, volt Óvodások, kedves Aszódiak!  
A Napsugár Óvoda apraja és nagyja nagyon boldog, szeretettel 
teli új évet kíván mindenkinek!
    Karácsonyné Izeli Zsuzsanna
     óvodapedagógus

ÜNNEPVÁRÁS A SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBAN

Adventi várakozás készülődés
A városi Önkormányzat által – civil szervezetek részére kiírt pá-
lyázati forrásból - óvodai alapítványunk jóvoltából színesíthettük 
a gyerekek mindennapjait. A Mesekocsi Színház előadásában a 
Csudálatos Mikulás című interaktív előadást tekinthettük meg.

Megérkezett a várva-várt Mikulás!
December 6-án ünnepi daloktól volt hangos az óvodánk, várako-
zással telve és izgatottan vártuk a Mikulás érkezését. A csoportok 
kis műsorral kedveskedtek, nagy örömünkre személyesen a Mi-
kulás adta át a finomságokkal teli csomagokat, melyet ez úton is 
köszönünk az Önkormányzatnak. 

Vásári forgatag
A szülőkkel karöltve készítettük a vásárfiákat, már hetekkel ko-
rábban gyűltek az ötletes, szebbnél-szebb kézműves portékák a 
városi adventi vásárba. Az alapítványba befolyt összegből cso-
portjaink fejlesztő játéktárát szeretnénk színesíteni, bővíteni. Kö-
szönet a szülőknek az együttműködésért, a támogatásokért.

Luca, Luca kitty-kotty…
A Katica csoportos gyerekekkel örömmel készültünk Luca nap-
jára. Csillogó szemekkel hallgatták a jeles naphoz fűződő népi 
hagyományt, mondogatták a népi rigmusokat. Gondozták az 
elültetett búzát, melyből a hagyomány szerint a jövő évi termés 
bőségét jósolták meg. Örömmel adtuk elő a főtéren a harmadik 
gyertyagyújtáskor kis műsorunkat, felidézve a népi szokásokat.
,, Luca Luca tizenhárom, kedves gazda Isten áldjon! Spájzod le-
gyen mindig tele, szerencse is férjen bele!”

Boldog új esztendőt kívánunk! 
   Lukácskóné Nagy Krisztina  

óvodapedagógus

óvodai   
hírekBoldog ünnepi várakozás 

Fotók: Koncz István



Aszód, Kossuth Lajos utcában  
95 m2-es üzlethelyiség kiadó

06 (30) 551-1346

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Hétfőtől-Péntekig: 800-1600  
06 (30) 260-6054
aszoditukor2020@gmail.com

ASZÓDI ÁLLATORVOSI  ELLÁTÁS

Aszódi Állatorvosi Rendelő
Dr. Fodor Sándor
2170 Aszód, Kondoros tér 46.
+36 20 446-0938
kalkustrade@gmail.com

Állatorvos   
2191 Bag, Vasút út 1.
Dr. Németh Mihály       
+36 30 275-4718         
Dr. Tóth Béla
+36 30 449-6319

Turul Állatorvosi Rendelő  
és Patika
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 65.
+36 30 828-1679

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                         06 (28) 500-666 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)                06 (30) 246-8749 
MEZŐŐR  (Ecker Bence)                                     06 (30) 120-1073 

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL 
A hulladékgyűjtési naptár a DTkH Nonprofit Kft. honlapján tekinthető meg: https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod

KOMMUNÁLIS
minden  
csütörtökön  

SZELEKTÍV
január 6., 20. csütörtök,  
február 3., 17. csütörtök

2022. évben Aszódon, A FENYŐFÁK BEGYŰJTÉSÉRE 
megadott dátumok a következők:  
január 13. – csütörtök,  február 3. – csütörtök

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

EGYEDI KERÁMIÁK
KÜLÖNLEGES ALKALMAKRA

ajándék- és dísztárgyak
közvetlenül az alkotótól

igény szerint megrendelésre is.

d mon
D E S I G N  S T Ú D I Ó

06 (30) 433-4802

https://delego.hu/
https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
https://www.facebook.com/Dimonidesig/


INGATLANIRODA

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

Aszód
Szabadság tér 5.

Veresegyház Gödöllő

Erdőker tesSzadaŐrbottyán

Aszód Vác

Fót

GALGAMENTE

Megnyílt 
új irodánk 

Aszód főterén

Galgamente központjában, Aszód főterén megnyitottuk 
új irodánkat!

Eladó, kiadó, új építésű és hasznàlt 

ingatlanok 

Helyismerettel rendelkező 
szakképzett munkatársaink várják 

Önöket új irodánkban!

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

      A térségben o t thon vagyunk!

Közvetítése (adás,vétel,csere)

Jogi közreműködés

Ingyenes pénzügyi (hitel- csok) ügyintézés

Bemutató videó és légi felvételek készítése

További irodáink:

Veresegyház, Kálvin tér 6.

Ferenczné Éva
Referens

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

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

FLASH VILL
V I L L A N Y S Z E R E L É S I  S Z A K Ü Z L E T

2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 63.  
ASZÓD ÉS KÖRNYÉKÉN HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

NYITVATARTÁS: hétfőtől-péntekig 730-1700; szombat 800-1200

    +36 (70) 600-1751          flashvillaszod@gmail.com          flash vill aszód

Villanyszerelési anyagok 
hatalmas választékban

Világítástechnika,  
LED-es fényforrások

Hűtés-, és  
fűtéstechnika

Szigetelt  
kéziszerszámok
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https://luxhazak.hu/
https://www.facebook.com/flashvillaszod/


https://kulturaaszod.hu/

