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Aszódi        tükör

Üde kék égbolttal, bodros bárányfelhőkkel és vi-
dám hangulattal köszöntött be a tavasz Aszódon. 
Május elsején, az Aszódi Pikniken bográcsok-
ban rotyogó, faszénen sülő, finomabbnál fino-
mabb ételek illata lengte be a Fesztivál teret 
és környékét. A főzőversenyen tizenöt csapat 
indult, baráti társaságok, civil szervezetek, 
a városi intézmények egyaránt részt vettek a 
fakanál-csatában. Délre el is készültek a za-
matos étkek, melyeknél egyetlen kikötés volt, 
virsli vagy sör legyen az alapanyagok között. A 
négytagú zsűri elnöke Baka László, az Aredo 
étterem tulajdonosa volt, aki zsűritársaival a 
kóstoló után, ha nem is könnyen, de meghoz-
ta a döntést. Az első díjat a Royal Team baráti 
társaság csapata nyerte a sörös Flamand mar-
haraguval. A séf, Fekete Sándor elárulta, már 
nem először készíti el ezt az ételt, ami neki is 
egyik kedvence. A második helyezett az Aszódi 

Polgármesteri Hivatal csapata lett, a harmadik 
díjat az Aszódi Javítóintézet kapta. Különdíjas 
lett a városi óvoda, akik a virsli és sör témá-
hoz igazodva látványban is megjelenítették 
a régi május elsejék hangulatát. A Született 
gyerekek ifjú csapata szintén különdíjat nyert. 
Az egész napos rendezvény programokban 
is bővelkedett, a színpadon egymást követték 
a fellépők, a produkciók között több is akadt, 
amely aktív részvételt kínált a nézőknek, a latin 
ritmusok kedvelői akár a zumbázást is kipró-
bálhatták. A közönség tetszéssel fogadta Nana 
Táncműhelyének bemutatkozó előadását, ahol 
a gyerekek látványos koreográfiákat adtak elő. 
A Kelet Brass Band térzenei előadását a zene-
kar tagjai rögtönzött interaktív produkcióvá 
alakították, amikor rézfúvós vezénylettel vo-
natozásra invitálták a sátrak alatt hűsölő kö-
zönséget. Sokan nagy érdeklődéssel várták a  

Napsütéses aszódi május

AHÁNY KÖNYV,  
ANNYI ÉLET
Nagy Judit gyerekkönyvtárossal az 
olvasóvá nevelés fontosságáról be-
szélgettünk, és a könyvtár diákokat is 
olvasásra ösztönző programjairól.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

DIÁKCSENDESNAP 
AZ EGÁBAN
Az aszódi evangélikus gimnázium-
ban idén újra megvalósulhatott az 
elmélyülésre, gondolkodásra kész-
tető közösségi program.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

CSENGEYSEK  
A PARLAMENTBEN
Nagy élményben volt részük a 
Csengey Gusztáv Általános Iskola 
4. c. osztályos tanulóinak, akik kör-
bejárhatták az Országház termeit.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható
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Gödöllői Kutyasport Központ bemutatóját, ahol először megis-
merkedhettünk a négylábú főszereplőkkel és gazdáikkal, majd 
megnézhettük, kitartó munkával és határozottsággal mennyi 
minden megtanítható a kutyáknak, akik a segítők részvételé-
vel őrző-védő tudományukat mutathatták meg. Akiben még a 
késő délutáni órákra is maradt elég lendület, táncra perdülhe-
tett a Vento Lento partyzenekar utcabálján. A nap folyamán a 
tér szinte minden pontján akadt valamilyen érdekes felfedez-
nivaló. A gyerekek pónin lovagolhattak, a nagyobb társaságok 
lovaskocsin járhatták be a teret, vagy kipróbálhatták célba dobó 
tudományukat a Galgamenti Darts Club sátrában, a Felhőút 
Se standjánál pedig a siklóernyőzéssel ismerkedhettek. Szintén 
a gyerekek szórakozását szolgálta az elektromos kerti vasút, a 

holdjáró jármű, az ugrálóvár, valamint a kézműves és arcfes-
tő sátor. A sokszínű program megvalósulását az előadókon és 
résztvevőkön kívül rengetegen segítették, a fő támogatók a Rob-
Joe diszkont, a Podmaniczky Júlia Nőegylet, az Aredo Étterem 
és a Korona Cukrászda voltak, de köszönet illeti az önzetlen se-
gítségért Kovács Józsefet, a Felhőút Sportrepülő Egyesületet, a 
Galgamenti Darts Clubot, a Podmaniczky Alapfokú Művészeti 
Iskolát, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetét és az 
Aszód Katasztrófavédelmi Őrsöt, valamint a zsűri tagjait, Baka 
Lászlót, Bobál Zitát, Major Lászlót és Budai Józsefet. Külön kö-
szönet jár a Városüzemeltetés összes dolgozójának, akik a ren-
dezvény lebonyolításában vettek részt, a nagyszerű szervezésért 
pedig az AIKI munkatársainak. Zádori Mónika

fotók: Prokop Adél Mia, Zádori Mónika



2022. április 21-én délután került sor az idei első közmeghallgatásra a Kistérségi Gondozási Központ 
Falujárók úti épületében. A korábbi alkalmakhoz hasonlóan először Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs pol-
gármester tartotta meg beszámolóját a megjelentek számára, amelyben ismertette az elmúlt időszak 
eredményeit és reagált a lakosság felől érkező észrevételekre is. Elmondta, hogy számos tervük meg-
valósításához, valamint ahhoz, hogy ezekből a város idővel profitálni tudjon, elengedhetetlen az elő-
re gondolkodás és tervezés a helyi adottságok figyelembe vételével. Bár az elmúlt időszakban többen 
szóvá tették, hogy a város vezetősége túl nagy hangsúlyt fektet a kultúrára, érdemes elgondolkodni 
azon, hogy Aszódnak jelenleg szinte semmi bevétele nincs a turizmusból és ezen csak a meglévő tár-
gyi és eszmei értékek megóvásával és fejlesztésével lehet segíteni, ezért is olyan fontos többek között a 
múzeum felújítása. Szintén kitért az iparűzési adóra, mint bevételi forrásra, amelynek pillanatnyilag 
számottevő részét a Sisecam aszódi üzeme adja a város számára, így magától értetődő, hogy minden 
eszközzel támogatni kell a működésüket. A polgármester úr felhívta még a figyelmet a lakosság fele-
lősségére is a közterületek tisztántartása szempontjából, különös tekintettel a szemétgyűjtő konténerek 
megfelelő használatára és az útszéli árkokba dobált háztartási hulladékokra vonatkozólag. Kitért arra 
is, hogy sokan az önkormányzattól várnak megoldást olyan problémákra is, amelyek valójában az 
ingatlantulajdonosok feladata lenne, például az ingatlanok előtti területek és árkok tisztántartása. Bár 
a közmeghallgatáson a lakosság részéről igencsak kevesen vettek részt, a polgármester úr válaszolt a 
levélben kapott és a helyszínen feltett kérdésekre egyaránt, s biztosította a kérdezőket afelől, hogy az 
önkormányzat minden esetben igyekszik együttműködni a lakossággal a problémák megoldásában és 
adott esetben segítséget nyújtani, ehhez azonban szükséges a közvetlen megkeresés és jelzés feléjük. A 
közmeghallgatásról a Galga Televízió felvételt is készített, amely megtalálható Aszód Város facebook 
oldalán, vagy közvetlenül a következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=y4O7IYdSUWk

KÖZMEGHALLGATÁS 2022
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Tisztelt Aszódi Lakosok! 

Jelen cikkben a 2022. április 3-án megtartott vá-
lasztások lebonyolításáról és a választókerületi 
eredményről szeretném Önöket tájékoztatni. 
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 
3. (vasárnap) napjára tűzte ki az országgyűlé-
si képviselők általános választását, valamint az 
országos népszavazást. Az előkészületek és a le-
bonyolítás nem kis feladatot rótt a polgármesteri 
hivatalokban működő Helyi Választási Irodák-
ra, így az Aszódi Helyi Választási Irodára is. A 
választópolgárokat városunkban 6 szavazókör-
ben 3-3 választott és 4-5, a jelölő szervezetek és 
jelöltek által delegált bizottsági tag fogadta, va-
lamint a Szavazatszámláló Bizottságok mellett 
közreműködő, az Aszódi Polgármesteri Hivatal 
képviseletében jelen lévő jegyzőkönyvvezető. 
A Helyi Választási Iroda székhelyén vezetésem 
alatt 10 munkatárs koordinálta a szavazókörök 
működésének és ellátásának feladatait a válasz-
tás napján. A választás hetében azonban sokkal 
több kollégám dolgozott azon, hogy április 3-ra 
minden rendben legyen a szavazókörökben, így 
ők gondoskodtak a szavazókörök berendezésé-
ről, a szavazáshoz szükséges kellékek beszerzésé-
ről és szállításáról. A választás lebonyolításának 
megszervezése nagyon összetett feladat, hiszen 

a választás napi élelmezést, a szavazókörök nyi-
tását és zárását, a portaszolgálatot kizárólag a 
szavazóköröknek helyt adó intézményekkel és 
a Gyermekétkeztetési Intézménnyel szorosan 
együttműködve tudtuk megszervezni.  Nem sza-
bad elfeledkezni a Rendőrség munkájáról sem, 
akik aktívan részt vettek a bombakutatásban és 
a választás napján is ügyeletben álltak az esetle-
ges rendbontások miatt, de szerencsére sem ér-
tesítésükre, sem beavatkozásukra nem volt szük-
ség.  A választás napján az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) holland 
megfigyelője kora reggel a 3. számú szavazókör-
be látogatott, míg a szervezet horvát megfigyelői 
a délelőtt folyamán a 4. és a 6. szavazókörben 
jártak. Munkájuk kapcsán beszéltek a szavazat-
számláló bizottság elnökével és a jegyzőkönyv-
vezetővel, megfigyelték a munkát, a szavazólapok 
kiadását, és azt, volt-e bármilyen, a választópol-
gárok döntésének befolyásolására irányuló ese-
mény. A délután folyamán Dr. Szőke Pál, a gö-
döllői székhelyű Pest Megyei 06. számú Országos 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság el-
nöke és Dr. Kovács László, a bizottság egyik tagja 
is meglátogatta a Helyi Választási Irodát. 
Az aszódi szavazóköri jegyzőkönyveket – a sza-
vazóköri eredmények Nemzeti Választási Rend-
szerben történt rögzítése után - még hétfő haj-
nalban beszállítottam Gödöllőre és leadtam az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Irodának.  Kifogás, fellebbezés Aszódon nem 
történt sem a választások lebonyolításával, sem 
a szavazóköri eredményekkel kapcsolatban.   

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS  
ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

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

https://www.youtube.com/watch?v=y4O7IYdSUWk
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Jelölt 1. szk. 2. szk. 3. szk. 4. szk. 5. szk. 6. szk.

Vécsey László (Fidesz-KDNP) 281 272 311 259 297 351

Hohn Krisztina (Ellenzéki Összefogás) 169 225 244 231 255 167

Halász Géza (Mi Hazánk) 40 33 33 44 37 30

Bősze Gábor (MKKP) 16 8 20 15 20 10

Kopka Sándor Zoltán (MEMO) 15 6 8 11 16 6

Antal Tamás (Független) 3 6 8 6 12 4

Szibilla László (Normális Párt) 3 2 1 1 6 2

Jelölő szervezet 1. szk. 2. szk. 3. szk. 4. szk. 5. szk. 6. szk.

Fidesz-KDNP 289 279 326 277 310 354

DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd 172 219 239 229 247 160

Mi Hazánk 35 36 37 41 38 32

MKKP 15 12 19 16 23 17

MEMO 11 3 8 5 13 5

Normális Párt 3 2 1 3 8 3

A listás szavazóköri eredmények alakulását Aszódon az alábbi táblázat foglalja össze: 

Aszódon az országgyűlési választások egyéni választókerületi eredménye szavazókörönként az alábbiak szerint alakult:

Országgyűlési 
választás 2022

VÉGEREDMÉNYEK
az aszódi  

szavazókörökben

ASZÓD



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 – május 12.,26., június 9., 23.

ZÖLD – május 5., 19., június 2., 16., 30.
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A Pest Megyei 06. számú egyéni választókerületi választás 
eredményét az alábbiakban foglalom össze:  

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:  90 850
Máshova átjelentkezett: 1 454
Külképviseletre jelentkezett: 800
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma:  66 320
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók  
beérkezett borítékjainak száma:  2 065
Szavazó választópolgárok száma összesen: 68 385

Szavazási adatok
Urnában és beérkezett borítékokban lévő  
szavazólapok száma:  68 331
Érvénytelen szavazólapok száma: 673 (0,98%)
Érvényes szavazólapok száma: 67 658 (99,02%)

A szavazatok száma jelöltenként: 
Kopka Sándor Zoltán (MEMO):  1178
Antal Tamás (FÜGGETLEN): 880
Bősze Gábor (MKKP):  2290
Szibilla László (NORMÁLIS PÁRT):  385
Halász Géza (MI HAZÁNK):  3911
Vécsey László (FIDESZ-KDNP): 33 188
Hohn Krisztina (ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS):  25 826

A Pest megyei 06. számú Egyéni Választási Választókerületben 
megválasztott képviselő: 

VÉCSEY LÁSZLÓ
Az országos népszavazás eredményéről röviden: az országos 
népszavazáson a jogosultak mintegy 70%-a jelent meg a szava-
zókörökben, a választópolgároknak csupán mintegy 44 száza-
léka adott le érvényes szavazatot. Országos népszavazáson az 
érvényességhez 50 százalék feletti szavazat kell, a népszavazás 
érvénytelen lett. 

Több fórumon és személyesen is igyekeztem mindenkinek meg-
köszönni, de itt is megragadnám az alkalmat, hogy köszönetemet 
fejezzem ki mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy az 
országgyűlési választás és az országos népszavazás jogszerűen, 
precízen és szakszerűen lebonyolításra kerülhetett Aszódon. 

dr. Lukács Adrienn 
HVI vezető

JEGYZŐI SAROK
A képviselő-testület, a húsvéti ünnepekre való tekintettel, egy hét-
tel később tartotta ülését, mint ahogy azt a 2022. I. félévi munka-
tervében tervezte. A napirenden szereplő előterjesztéseket a honla-
pon a zárt ülés kivételével megtekinthetik. 

Az áprilisi ülésen beszámolt a Hatvani Albert Schweitzer Kór-
ház-Rendelőintézet Aszódi Járóbeteg Szakrendelő, a Magyar Pro-
testáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona és az Aszódi 
Központi Orvosi Ügyelet a 2021-ben végzett tevékenységéről. Dr. 
Haklik Edina a Rendelőintézet vezető főorvosa nagyon tartalmas 
írásbeli előterjesztése és szóbeli kiegészítése után a képviselő-tes-
tület tagjai egyhangúlag támogatták a beszámoló elfogadását. Kö-
szönetüket fejezték ki a szakrendelő összes alkalmazottjának, akik 
a tavalyi nehéz évben a nehézségeket leküzdve fáradhatatlanul vé-
gezték feladatukat.  A Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok 
Átmeneti Otthona képviseletében Takács Imre intézményvezető 
jelent meg a képviselő-testület ülésén. Az írásbeli beszámoló és a 
szóbeli kiegészítés itt is alapos és kimerítő volt. Örömhír, hogy a 
tavalyi évben aszódi illetékességű személynek nem kellett igénybe 
vennie ezt a szolgáltatást. A testület tagjai megköszönték a munkát 
és egyhangúlag támogatták a beszámoló elfogadását. 

Sajnos az Aszódi Orvosi Ügyelet nem képviseltette magát a képvi-
selő-testületi ülésen, így az anyaggal kapcsolatban feltett kérdések-
re az ülésen nem kaphattak választ a döntéshozók. Polgármester 
úr összefoglalta a kérdéseket, melyeket írásban juttat el a hivatal 
számukra. A kérdések tisztázása után a májusi ülésen újra napi-
rendre kerül a beszámoló elfogadása, mert a nyitott kérdések miatt 
a testület nem támogatta a beszámoló elfogadását. A beszámolóban 
szereplő, 2022. április 26-án megküldött, az önkormányzat által 
fizetett díj emelésére vonatkozó kérelem is a májusi ülésen kerül 
elbírálásra, mert ezzel a kérelemmel kapcsolatban is sok kérdés 
megfogalmazódott az ülésen. 

Napirendre került az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és 
Muzeális Intézményének 2021. évi beszámolója és a 2022. évi mun-
katervének elfogadása. A beszámolók és a munkatervek szakági 
területenként kerültek elfogadásra. A képviselő-testületi ülésen 
elismerő szavakkal szóltak az intézmény működéséről, szakmaisá-
gáról. 

A Gyermekétkeztetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabály-
zatának elfogadása is a képviselő-testület, mint fenntartó feladata. 
A 2019-ben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizs-
gálatát a jogszabályi változások, az intézmények neveinek pontosí-
tása, a megváltozott feladatok indokolták. 

Az óvodai beiratkozás 2022. évi időpontjait is elfogadta a képvise-
lő-testület. Ezekre május első hetében került sor. 

A közbeszerzési terv is módosításra került, melynek indoka az idei 
évben megvalósítandó Kómár Gyula utca útépítése. Két témában is 
elindulhatnak a közbeszerzések a képviselő-testület döntései alapján. 
Az aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületegyüttes 
infrastrukturális fejlesztésének, felújításának engedélyezési és kivi-
teli tervező kiválasztásához kapcsolódó feltételes közbeszerzés és a 
fentebb említett Kómár Gyula utca szilárd burkolattal történő kiépí-
téséhez kapcsolódó közbeszerzése. 

 Folytatás a következő oldalon   

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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Döntés született a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról, melyet az alábbi táblázatban foglaltam 
össze, a támogatott részletes pályázati célok Aszód város honlapján, illetve az újság interaktív  
változatában is megtalálhatók:

Pályázó neve Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft)

Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
6. számú Területi Szervezet Aszód

300.000.- Ft 300.000.- Ft

Aszód Ifjúságért Alapítvány – a Csengey  
Gusztáv Általános Iskola Alapítványa

300.000.- Ft 300.000.- Ft

Galgamenti Nyugállományú Honvédők 
Egyesülete 

163.550.- Ft 163.550.- Ft

Aszódi Szabadidősport Egyesület 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 299.500.- Ft 299.500.- Ft

Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Podmaniczky Júlia Nőegylet 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Galgamenti Darts Club Sportegyesület 300.000.- Ft 300.000.- Ft

ALMA MATER-ért Alapítvány 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Összesen: 3.463.050.- Ft

A Wass Albert Baráti Társaság pályázatát a képviselő-testületnek el kellett utasítania, mert a szervezet 
nem felelt meg a rendeletben előírt feltételeknek azáltal, hogy jelenleg bejegyzés alatt áll. Polgármester 
úr az ülésen elmondta, hogy amennyiben a jogi feltételek megteremtődnek, egyedi döntéssel tud a 
képviselő-testület dönteni, amennyiben újabb kérelmet adnak be. A képviselő-testület tagjai abban 
egyetértettek, hogy a pályázatban megjelölt cél támogatható, de a jogszerű döntéshez szükséges a szer-
vezet jogállásának tisztázása.

SEGÍTSÉGÜKET SZERETNÉM KÉRNI! Az Aszódi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőt 
keres. Az álláspályázatot a https://aszod.hu/allaslehetosegek/ menüpont alatt találják meg. Ha ismerősi 
körükben a pályázati feltételeknek megfelelő személy található, kérem, hívják fel figyelmét a pályáza-
tunkra. 

A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákok osztása befejeződött. Köszönet a kollégáimnak, akik 
részt vettek ennek osztásában és a közös képviselőknek, akik a társasházakban kiosztották a zsákokat. 
A szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas 120 literes gyűjtőedények lakossági igény felmérése lezárult. 
551 háztartás igényelte a gyűjtőedényt. A gyűjtőedények megrendelése a DTkH-tól megtörtént, a szál-
lításról, a befizetésről és a kukák átvételéről az igényfelmérő lapon megadott elérhetőségeken tájékoz-
tatjuk az érintetteket. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy ismét lehet Aszódon építéshatósági ügyeket intézni. Hosz-
szas tárgyalás után a Járási Hivatal vezetőjével közösen együttműködve sikerült elérni, hogy az aszódi 
Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos út 59. szám alatti telephelyén hétfőnként 8:00-12:00 és 13:00-
16:00 óra között Kiss Sándor építésügyi szakügyintéző várja az ügyfeleket. Előzetes bejelentkezésre 
nincs szükség, de érdemes előre egyeztetni a 06-30-702-9325-ös telefonszámon. Az okiratok kiadmá-
nyozása továbbra is Gödöllőn történik, de ezért már nem kell az ügyfeleknek Gödöllőre utaznia, hiszen 
postai úton megküldésre kerül számukra. 

Végezetül pedig engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság által megküldött felhívásra, melyben - mint minden tavasszal - a vízelvezető árkok, átereszek 
tisztántartásának és karbantartásának fontosságára hívják fel a települések és a lakosság figyel-
mét. Amennyiben jelentős mennyiségű csapadék hullik, kialakulhatnak belvizes elöntések. Kérik, és 
személy szerint én is kérem, hogy a lakosok biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadék-
víz-elvezető árkokban a szabad vízelfolyást! Felhívom figyelmüket, hogy a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a 
közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen! 

dr. Lukács Adrienn jegyző

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
https://aszod.hu/allaslehetosegek/


2021-ben is az óvodás gyerekek érdekében 
hoztunk meg döntéseket, őket támogattuk. 
1. A 2020-as évben összegyűlt személyi jöve-
delemadó 1%-ából befolyt összegből sikerült a 
Szivárvány óvodában a mozgás foglalkozások 
tárgyi feltételeit bővíteni, a Napsugár óvoda 
udvarára, szülői segítséggel, két játékot venni. 
2. A 2021-es évben összegyűlt személyi jö-
vedelemadó 1%-ából befolyt összegből a 
Napsugár Óvoda és a Szivárvány Tagóvoda 
udvarán lévő játékokat szeretnénk bővíteni, 
fejleszteni, korszerűsíteni.Köszönjük a támo-
gatást, és kérjük, hogy az idén is gondoljanak 
az óvodás gyerekekre. Kérjük, hogy adója  
1 %-ával támogassa óvodánk alapítványát! 
Adószám: 18944132-1-13
3. Alapítványunk jóvoltából színvonalas bal-
lagást valósítottunk meg. A búcsúzás napján 
bűvész szórakoztatta a kedves vendégeket és 
egész délelőtt ugrálóvár állt a gyerekek rendel-
kezésére.
4. 2021 nyarán Aszód Város Önkormányzata 
pályázatot hirdetett civil szervezetek, alapít-

ványok támogatására.Természetesen a gyer-
mekek érdekében, az alapítvány nevében pá-
lyáztunk.A COVID vírus miatt a gyermekek 
az óvoda falain belül be voltak zárva az elmúlt 
1,5 évben, nem tudtunk kirándulni, színház-
ba menni, programokat szervezni. Szerettünk 
volna olyan eseményt, ami minden gyermek-
hez eljut, és boldogsággal tölti el. Az egész óvo-
dát nehéz lett volna színházba juttatni, ezért 
úgy döntöttünk, hogy a színházat hozzuk el 
nekik. A pályázatot 3 mese előadásra adtuk 
be, amelyek novemberben és decemberben 
megvalósultak a gyermekek és dolgozók nagy 
örömére. November 17-én a Napsugár Óvo-
dában volt két előadás: Az állatok nyelvén 
tudó juhász interaktív meséjét élvezhették a 
gyerekek. December 3-án a Szivárvány Óvo-
dában pedig egy igazi Mikulásos csoda várt a 
gyerekekre. Köszönjük Aszód Város Önkor-
mányzat képviselő-testületének a támogatást, 
amelynek összege 246.000 Ft volt. A fennma-
radó összeget az alapítvány biztosította.

5. BIOTRANS KFT. - használt sütőolaj le-
adás. Aszód Város Önkormányzata támoga-
tásával a városban 3 helyen használt sütőolaj 
leadására alkalmas tároló ládák kerültek 
elhelyezésre a BIOTRANS KFT-vel együtt-
működve. A BIOTRANS KFT. ISCC rendszer 
tanúsítvánnyal gyűjti partnereitől a használt 
sütőolajat, – melyet belföldön és külföldön 
egyaránt – biodízel előállítási célra értékesít. 
A használt sütőolaj esetében kiemelten fontos 
a szelektív gyűjtés: egyetlen csatornába öntött 
liter használt olaj akár százezer liter élővizet 
is képes elszennyezni! Fontos feladatunk, hogy 
a sütőolaj ne kerülhessen a szennyvízelvezető 
csatornába, a vizekbe, talajba vagy akár kom-
munális lerakóba, hiszen a használt sütőolaj 
kiváló biodízel alapanyag, minden cseppje 
érték. A begyűjtött, leadott használt sütőolaj 
minden literjéért pénz kap az alapítvány, me-
lyet Aszód Város Önkormányzata ajánlott fel, 
ezzel is támogatva a város óvodás gyermekeit. 
2022 januárjában, már második alkalommal 
utaltak ebből befolyó pénzösszeget az alapít-
vány számlájára, összesen 34.275 Ft-ot. 
Köszönjük Aszód Városának és a kedves 
lakosoknak, akiknek fontos a környezetünk 
védelme.

ALAPÍTVÁNY AZ ASZÓDI ÓVODÁSOKÉRT

Tervek, célok 2022-ben 
1.    A múlt évben a vírus helyzet miatt nem volt lehetőségünk alapítványi bált szervezni, de reméljük, hogy ebben az évben sikerül egy 
       fergeteges bált rendeznünk. 
2.    A Sulizsák akcióban az alapítvány számlájára befolyt összegből a Napsugár Óvoda a tornaszoba korszerűsítését szeretné megvalósítani. 
3.    A ballagó óvodásoknak program, műsor szervezése.

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPÍTVÁNY ELMÚLT, SIKERES IDŐSZAKÁRÓL

Huszár Mihály (1944-2022)
Huszár Mihály a Petőfi Gimnázium kiváló diákja volt. Kötődése az iskolához sosem szakadt meg. A Baráti Egyesület vezetőségi 
tagja volt. Szeretettel ápolta a hagyományokat, támogatta rendezvények lebonyolítását. Az iskola műszaki jellegű problémáinak 
megoldásához mindenkor az első szóra hathatós segítséget nyújtott.
Köszönjük hűségedet kedves Öregdiák Társunk! Kedves mosolyod, vidám, közösségteremtő, segítőkész baráti személyiséged 
emléke örökké szívünkben él!
Bán Mihályné Rónai Mária (1948 -2022)
Az aszódi PSG diákja volt, tehetsége, színes személyisége már akkor is gyémántként csillogott. Mérnöktanár lett, több műszaki 
diplomával országos szakfelügyelő, a hatvani Damjanich János SZKI igazgatója. Nyugdíjba vonulása után vezetői gyakorlatát és 
energiáját a Baráti Egyesület élén kamatoztatta, az ügyvezető elnöki pozíciót 2008-2018 között töltötte be. Nagy szeretettel össze-
fogta az öregdiákokat, szervezte a Petőfi-napokat. Fontos volt számára az iskola hagyományainak és jó hírnevének ápolása. Szívén 
viselte a mai tehetséges tanulók elismerését éppúgy, mint a szociálisan hátrányos helyzetű jó tanulók támogatását. 
Marika! Köszönjük a közösségünkért végzett munkádat, amellyel emberségre és a szeretet, az összetartozás, a hagyományaink 
megőrzésének fontosságára tanítottál minket. Nem feledjük derűdet, mosolygó arcodat – emlékezetünkben örökké közöttünk 
maradsz!                                                                              

Az aszódi PSG Baráti Egyesülete nevében Vezér Anna ügyvezető elnök

FÁJDALMAS VESZTESÉGEINK

Napirendi pontok:
•    Beszámoló az Egyesület 2021. évi tevékenységéről
•    A 2021. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
•    Beszámoló gazdasági helyzetünkről
•    Igazgatói tájékoztató
•    Hozzászólások, egyebek

MEGHÍVÓ 
Egyesületünk, az Aszódi  Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola  

ÖREGDIÁK BARÁTI EGYESÜLETE évi rendes közgyűlését 2022. május 27-én 15 órai kezdettel tartja.
HELYSZÍN: VSZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium - Aszód, Hatvani út 3. 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést azonos napirendi pontokkal,  
azonos helyszínen 2022. május 27. 15 óra 30 perckor tartjuk. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától  

függetlenül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes.

A választmány vezetősége nevében minden  
öregdiák társunkat sok szeretettel várjuk!

Vezér Anna ügyvezető elnök

Petréné Magyar Mária  kuratóriumi elnök
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Gyerekkoromban könnyű dolgom volt, ép-
pen a házunkkal szemben állt a könyvtár 
és bármikor átszaladhattam. Elképesztő 
sebességgel olvastam ki egyik könyvet a 
másik után, a nyári szünetben leginkább 
egy terebélyes fa ágai közt ücsörögve, hogy 
véletlenül se zavarjon senki. 
Amikor ez eszembe jut, nagyon sajnálom, 
hogy a hasonló korú gyerekeknek mindez 
kimarad az életéből. Helyette a szobájuk 
magányában, a telefonjuk képernyőjéről 
ömlik rájuk a világ információáradata, 
többnyire kontroll nélkül. Pedig a vil-
lámgyorsan váltakozó képek, az örökös 
készenlét az üzenetek fogadására és kül-
désére, nem hagyja megpihenni az elmét, 
nem ösztönöz gondolkodásra és inkább 
eltompítja, mint élénkíti a kreativitást. 
Mit lehet mégis tenni azért, hogy már gye-
rekkorban kialakuljon az olvasás iránti 
igény, amely tizenévesként és később fel-
nőttként is megmarad? Hogyan segíthe-
tünk a kamaszoknak, hogy ráérezzenek 
az olvasás örömére? Az olvasóvá nevelés 
fontosságáról Nagy Judit gyerekkönyvtá-
rossal beszélgettünk, aki az elmúlt tizenöt 
év alatt, nem múló lelkesedéssel, kisebb és 
nagyobb gyermekek, fiatalok százai előtt 
nyitotta meg a könyvek és az olvasás va-
rázslatos világába vezető kaput, hogy az 
ő életüknek is a része lehessen az, ami a 
mi gyerekkorunkat is teljessé tette. Mert a 
könyvtár most is ott van az út túloldalán.

Te minden nap találkozol a könyvtárba 
járó közönséggel, hogyan látod, mennyi-
re népszerű manapság a gyerekeknél az 
olvasás?
Ez erősen korosztály függő, az egészen ki-
csik még szívesen jönnek a szülőkkel, óvó 
nénikkel. Nekik ugyan felolvasnak, de az 
olvasóvá nevelés ott kezdődik, hogy a szü-
lő már egészen kicsi korban elkezd olvasni 
a gyermeknek, esetleg beszélgetnek is a 
mesékről. Ezt akkor is érdemes folytatni, 
amikor már maguk is tudnak olvasni, de 
még igényük van rá, hogy a szülő meséljen 
nekik. A kisiskolások is nagyon lelkesek, 
de a hetedikesek nyolcadikosok körében 
már nem igazán divat az olvasás, inkább 
később, középiskolás korban fedezik fel 
újra és ismét eljárnak a könyvtárba.

Hány éves kortól érdemes könyvtárba jár-
ni a gyerekekkel?
Célszerű minél hamarabb, már az éppen 
totyogó kisgyermekeket is el lehet hozni, 
hiszen nekik még minden felfedeznivaló 
érdekes. Akik így nőnek fel, azoknál jel-
lemzően később is megmarad a könyvek, 
az olvasás iránti érdeklődés. Van olyan 15-
16 éves olvasónk, aki pici babaként kezdett 
könyvtárba járni az anyukájával és most is 
rendszeresen jön.

Úgy tudom, nemcsak itt Aszódon, de 
más településeken is erősíted a könyvek, 
az olvasás, a könyvtárba járás szeretetét 
mintegy utazó könyvtárosként. Hogyan 
alakult ki ez a program és mit jelent a gya-
korlatban?
Ezt a környező kistelepüléseken kezdtem 
el, kezdetben hátrányos helyzetű gyerme-
kek számára, akik nem tudtak beutazni 
a könyvtárba azért, hogy részt vegyenek 
egy foglalkozáson. Miután régebben ta-
nító voltam és elég nagy az ismeretségi 
köröm, így többnyire a pedagógusok köz-
reműködésével valósul meg egy-egy ilyen 
program, akik hívnak, én pedig megyek és 
viszem magammal a papírszínházat vagy 
bármilyen foglalkozást, amit velük együtt 
építünk fel, mindig egy-egy témához kap-
csolódóan. A gyerekek is nagyon szeretik 
ezeket az alkalmakat. Ahová már másod-
jára-harmadjára megyek, ott kitörő öröm-
mel fogadnak, és izgatottan kérdezgetik, 
hogy mi van a dobozban, ahol mindig 

valamilyen titok lapul, és amikor kinyitom, 
mesévé alakul. Idővel mind népszerűbbé 
váltak ezek a foglalkozások, már egyre több 
helyre járok ki, főleg óvodákba, de minden-
hová szívesen megyek, ahol igény van rá.

A kicsik még valóban lelkesek és nyitottak 
minden újra, de hogyan lehet felkelteni az 
érdeklődését azoknak a gyerekeknek is, 
akik maguktól nem kezdenének olvasni 
vagy könyvtárba járni?
Igyekszünk többféle játékos programot 
kitalálni, amelyekkel általában az iskolás 
korosztályt célozzuk meg. A pedagógu-
sokkal együttműködve, osztályokat hí-
vunk meg ezekre az alkalmakra és ügye-
lünk arra, hogy a korosztályuknak, az 
érdeklődési körüknek megfelelően állít-
suk össze a programot. Annak érdekében, 
hogy minél több fiatalt bevonzzunk, olyan 
műveket kell elővenni, olyan játékokat 
kell kitalálni, ami szórakoztató számukra. 
Ebben segítségünkre lehetnek film adap-
tációk, esetleg számítógépes játékok adap-
tációi, amelyek ismerősek a számukra és 
ezeken keresztül könnyebben tudnak kap-
csolódni a témához. Alapvetően szeretnek 
játszani, így a különböző játékos feladatok, 
vetélkedők, társasjátékok jól használhatók 
ebben a folyamatban. Ezenkívül valósá-
gos, érdeklődést ébresztő élményt adnak 
az író-olvasó találkozók is, ahol a fiatalok 
olyan általuk ismert és kedvelt szerzőkkel 
találkozhatnak, akik meg tudják szólítani 
őket. Mindebben persze nagyon számí-
tunk a pedagógusok segítségére is, leg-
inkább a figyelemfelkeltés szintjén, mert 
fontos lenne, hogy elküldjék a gyerekeket 
egy-egy ilyen programra. A fiataloknak 
író kortárs szerzők, mint Papp Dóra vagy 
Sohonyai Edit, humorral, közvetlenséggel 
képesek felkelteni ennek a korosztály-
nak a figyelmét, akik talán éppen általuk 

riportAHÁNY KÖNYV, ANNYI ÉLET
Olvasni jó. Az olvasás kaland, felfedezés, utazás távoli tájakra, betekintés más életekbe, mások gondolataiba. Minden könyv egy kü-
lön világ, amelybe belekerülve felébred a képzelőerőnk, egy időre belebújhatunk a főhős bőrébe és átélhetjük, milyen lenne egy másik 
korban, helyszínen, helyzetben élni, vagy éppen elmerülhetünk a rejtélyekben és találgathatjuk, hogyan alakul a szereplők sorsa. 
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kapnak kedvet az olvasáshoz. Vagy em-
líthetném Szabó Tibor Benjámint is, aki 
lépést tart a kamaszokkal és átlátja azokat 
a dolgokat, amik foglalkoztatják őket. A 
színház szintén nagyon fontos az olvasó-
vá nevelés folyamatában, különösen, ha a 
számukra jól érthető, befogadható, látvá-
nyos előadásokkal kezdünk, majd fokoza-
tosan, egyre komolyabb darabokat is meg-
nézünk. Hamar ráéreznek a varázsára. A 
gyerekkönyvtárba rendszeresen hívunk 
opera nagyköveteket. Legutóbb a Vágy 
villamosa került bemutatásra nálunk, 
Szirb György balettmester tolmácsolásá-
ban, aki párhuzamosan beszélt a balettről, 
a filmről és a színműről, nagyon érthető-
en, az ő nyelvükre lefordítva, amit nagyon 
élveztek a fiatalok.

A kötelező olvasmányok ritkán népsze-
rűek, nem könnyű rávenni a gyerekeket, 
hogy elolvassák őket, főleg, ha maga az 
olvasás sem egy megszokott napi elfoglalt-
ság számukra. Mi segíthet ebben?
Leginkább az olvasási rutin megszerzése, 
ezért tartom jónak azt a már több helyen 
sikeresen alkalmazott módszert, hogy a 
kötelező olvasmány mellett választhatnak 
a gyerekek egy számukra érdekes kortárs 
művet is, amit elolvasnak, és aztán együtt 
megbeszélnek, feldolgoznak. Ezáltal ta-
nulják a folyamatot is, az olvasmány ér-
telmezését, ami sokszor gondot okoz szá-
mukra. Ez egy másik generáció, akiknek 
az információszerzés az elsődleges. Meg-
szokták, hogy a telefonon, számítógépen 
csak rövid, tömör megfogalmazású szöve-
geket olvasnak, elképesztő gyorsasággal. 
Nincs meg az az olvasási technikájuk, ami 
a hosszabb irodalmi művekhez szükséges, 
így a szöveget is nehezen tudják értelmez-
ni. Ezért is jó, hogy most a járvány mi-
atti hosszas kihagyás után újra el tudjuk 
indítani a „Könyvtárlakók az olvasásért” 
programot, amit fiatalokkal építettünk fel 
középiskolások számára. Ez a helyi gimná-
ziumokban nagyon jól működött, amikor 
egy-egy rendhagyó irodalomórára hívtak 
minket. A lényege, hogy tulajdonképpen 
a fiatalok tartották a saját korosztályuk-
nak játékosan az irodalomórát egy-egy 
mű feldolgozásához kapcsolódóan. Ezek 
között szerepelt például az Édes Anna, a 
Bánk bán, a Rómeó és Júlia, általában a 
kötelező olvasmányok, de vannak a kor-
társ irodalomhoz kapcsolódó játékaink is, 
most azon dolgozunk, hogy ezt a vonalat 
építsük tovább.

Mit rejt még magában a Könyvtárlakók 
az olvasásért program?  
Ennek is az a célja, hogy közelebb hozza 

a könyveket a gyerekekhez, kamaszok-
hoz. Ebben segítségünkre vannak a lelkes 
fiatalok és felnőtt támogatóink is, azok a 
kortárs ifjúsági irodalommal foglalkozó 
írók, akik ötletekkel és nem egyszer je-
lenlétükkel is hozzájárulnak a program 
sikeréhez. A program bemutatkozó fogla-
kozása a május 29-én, a gyereknapon lesz, 
a művelődési ház kistermében, ahol egy 
Harry Potter szabadulószobát alakítunk 
ki, vagyis a résztvevők játékos feladatok 
megoldásával juthatnak majd ki a helyi-
ségből. Tíz éves kortól lehet jelentkezni a 
csapatoknak a játékra, előzetes bejelentke-
zéssel illetve regisztrációval.  A program 
következő eseménye lesz augusztus elején 
a KamaszTanya elnevezésű tábor középis-
kolásoknak, ahol nagyon jó közösségépítő 
programokat tervezünk és több íróval is 
találkozhatnak a fiatalok. Az egyik napon 
itt lesz velünk például Sohonyai Judit, de 
megyünk Budapestre is, a Líra könyvki-
adóhoz, ahol Szabó Tibor Benjámin ve-
zetésével tekinthetünk be egy könyvki-
adó mindennapjaiba. Ezen kívül lesz egy 
különleges este is, amikor a könyvtárban 
alszunk és mindenféle nyomozós játékot 
játszunk. Reméljük, hogy ezekkel a prog-
ramokkal felnevelődik egy újabb generá-
ció, akikkel folytatni tudjuk ezt az utat, hi-
szen a Könyvtárlakók is felnőnek egyszer 
és kilépnek az életbe, amivel egy kicsit el is 
szakadnak tőlünk.

Többször említetted a Könyvtárlakókat, 
valójában kik ők?
Ez a csapat tulajdonképpen spontán szer-
veződött, olyan fiatalokból, akik rendsze-
resen jártak a könyvtárba és az itt szerve-
zett programokon is részt vettek. Az idő 
múlásával egyre jobban összebarátkoztak, 
megismerték egymást, közös programo-
kat szerveztek és szívesen segédkeztek a 
mi programjaink megszervezésében is. 
Valójában bárki Könyvtárlakóvá válhat, 

aki szívesen tölti itt az idejét és szeretne 
egy jó csapat tagja lenni. Az elmúlt évek 
során tanúja lehettem több barátság, sze-
relem kialakulásának, sőt, már két házas-
párunk is van, akik Könyvtárlakóként is-
merkedtek meg egymással. 

Jelenleg éppen zajlik a gyerekkönyvtár 
felújítása. Milyen változások lesznek, és 
hogyan érintik ezek a későbbi könyvtári 
életet?
Remélhetőleg a megújult környezet, az új 
bútorok, az otthonos, kényelmes beren-
dezés még jobban ösztönzi majd a fiatalo-
kat arra, hogy bejöjjenek a könyvtárba. A 
KamaszTanya és gyerekkönyvtár egyfajta 
közösségi térként is működik, ahová nem-
csak olvasni járhatnak a kamaszok, hanem 
azért is, hogy egymással találkozzanak, 
beszélgessenek, társasjátékozzanak, mi-
nőségi időt töltsenek együtt. A könyvállo-
mányt is igyekszünk mindig úgy bővíteni, 
frissíteni, hogy mindenki találjon kedvére 
való olvasmányt, figyelünk az igényekre, 
követjük az aktuális trendeket. Én magam 
is próbálok minél közelebb kerülni az ő 
világukhoz, megismerni mindazt, ami 
foglalkoztatja őket. Társasjáték klubot is 
rendezünk, általában havonta egyszer, 
ami szintén népszerű a fiatalok körében. 
Ilyenkor van egy játékmester is, aki egy-
részt elindítja a játékot, másrészt, ha va-
lamit nem értenek a játékosok, akkor azt 
elmagyarázza. A következő alkalom má-
jus 21-én, szombaton délután négy órától 
lesz, már a megújult gyerekkönyvtárban. 
Ez alkalommal már tizenkét éves kortól 
akár 99 éves korig várjuk a játékosokat, de 
természetesen a kisebbeknek is találunk 
elfoglaltságot.

Köszönöm a beszélgetést, és remélem, 
hogy minél több fiatal fedezi fel a könyvek 
csodálatos világát.

Zádori Mónika
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TARR GÁBOR ZENEPAVILON
Kedves Barátaink! 

Örömmel adunk hírt arról, hogy hamarosan felavatásra kerül az a 
Zenepavilon, amely Tarr Gábor tanár úr nevét viseli a dunaparti 
Rácalmáson. Igen, ezt azt jelenti, hogy Gábor bácsi tanítványai 
messzi földre viszik el szeretett és nagyra becsült tanáruk emlékét 
- aki valójában így lesz, lett halhatatlan. Gábor bácsi személyi-
ségének, pedagógusi és szellemi vezetői mivoltának hatása ma is 
nagyon erős. Így történt, hogy egykori tanítványa - Herczeg Attila 
- ötlete és keze munkája nyomán zenepavilon épült, amely Gábor 
bácsi nevét viseli Fejér megyében. Az alábbi írásban szeretnénk 
bemutatni a pavilonban elhelyezésre kerülő emléktárlót, amely 
jelzésértékű módon és szimbolikus mozzanatokkal szándékozik 
megmutatni a Tanár úr életművét az adott kereteken belül.

Tarr Gábor zenepedagógus és karvezető, Kodály Zoltán egykori 
tanítványa, követője, történelemtanár, fuvolatanár, egyházi kar-
nagy, lelkes túravezető, rendkívüli osztályfőnök, számos kisdiák 
példaképe, szellemi vezetője, és még folytathatnánk a sort, hogy 
szavakkal valahogyan ki tudjuk fejezni, meg tudjuk határozni  
Gábor bácsi szerteágazó munkásságát, páratlan tehetségét és peda-
gógusi mivoltát. A születésének 85. évfordulójára készült kisfilmek 
teljesebb képet adnak kivételes személyiségéről és életművének 
gazdagságáról. (Megtekinthetők: a Tarr Gábor Alapítvány face-
book oldalán)
Az élet teljességét jelképező kerek formájú tárló a Zenepavilon 
belső magjában kerül elhelyezésre – szimbolizálva azt, hogy ki és 
miért jelentette, jelenti ma is az igazi alapot, egyben jogalapot és 
inspirációt az utókornak arra, hogy szívvel, lélekkel, saját megkö-
zelítésből valami újat hozzon létre. 
Gábor bácsi ifjúkori képe nemes lelkének tisztaságát tükrözi, és azt 
a nyitottságot és végtelen kedvességet, ahogyan tanítványaira és 
e csodás világ minden apró mozzanatára tekinteni tudott. A kis 
Aszód plakett jelzi, hogy az Út során hosszasabb állomás volt az 
alkotó életben e szeretett kisváros, ahol nyomot hagyott. Tudjuk, 
hogy akire emlékeznek, valójában örökké élni fog, így tehát az Út 
folytatódik tovább. 

https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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A vörös rózsa finoman jelzi, hogy a Tanár 
úr életét teljessé tette a meglelt szerelem. 
Hangvillája – tárgyi értelemben vett mun-
kaeszköze – zsebében vagy tolltartójában 
lapulva kísérte mindenfelé. 
A körbefutó idézet, ami körülölel, egyben 
Gábor bácsi lélek-esszenciája. Még idősebb 
korában is emlékezett minden kisdiákjá-
nak gyermekkori énekhangjára, minda-
hányra…
Az emléktárló belső terét Palestrina, Bach 
és Mozart műveinek kottamásolatai töltik 
ki, hiszen e jeles zeneszerzők és alkotásaik 
voltak Gábor bácsi kedvenc muzsikái. 
A bal oldalon, a régi fényképek egyikén 
Kodály Zoltán és Szőnyi Erzsébet látha-
tó. Ez a fotó akkor került Gábor bácsihoz, 
amikor a Zeneakadémián vizsgát tett jeles 
kortárs mesterei előtt. Láthatunk itt képe-
ket zeneiskolai hangszertanár és karvezető 
korszakából, valamint a magyar népzene 
szeretetét, ápolását megidéző csoportképet 
egyaránt. Az általa megálmodott Aszódi 
Kodály Zoltán Énekkari Találkozó 20 éven 
át fogta össze a kórusokat Kodály születés-
napján, december 16-án.
A borostyánlevél otthonának kertjéből 
származik – utalva arra, hogy a természet 
szeretete, annak egyensúlyban tartó képes-
sége és fontossága mindvégig jelen volt a 
Tanár úr életében. 
A középső részben az énektanuláshoz ké-
szített kotta mutatja meg igényes kézírását. 
Magyar Zsoltárok című könyve jelzi egyhá-
zi karnagy és református mivoltát. Diákjai 
szeretete mellett a legmagasabb elismerése 
a Köztársasági Elnöki Ezüstérem volt. Idő-
sebb korában látható egy színes fényké-
pen, ahogyan átveszi az aszódi ének-zene 
tagozat 50 éves fennállásának elismerését 
méltató oklevelet. Mögötte áll egyik je-
les, szakmai követője: Énok-Nagy Levente 
ének-zene tanár, karnagy.

A jobb oldalon Tarr Gábor tanár úr legen-
dás, kézitáskás alakját láthatjuk. Talán ez az 
a kép, ahogyan diákjai emlékében gyakorta 
felidéződik, szinte megszólít tekintetével. 
Következik egy tiszteletteljes meghajlás a 
zene és a közönség előtt – háttérben a nagy 
múltú aszódi ének-zene tagozat diákjaival, 
akik azt a bizonyos violinkulcsos hímzett 
nyakkendőt viselték a szereplések, kórus-
versenyek alkalmával. Furulya Ferkó pedig 
mesés felhangot biztosított a kezdő énekes 
tanulók számára a Kodály-módszer je-
gyében. Megtalálunk itt még fényképeket 
a Háry Jánosból, mely daljáték – Mozart 
művei mellett – szintén szerepelt az aszódi 
iskola nagyívű repertoárjában. Azon a ké-
pen látható a szereplők között a kisiskolás 
Herczeg Attila is, mint burkus őr. Neve pe-
dig olvasható az aszódi zenetagozat fenn-
állásának 40. évfordulójára kiadott Em-
lékkönyvben, az egyik osztálynévsorban. 
Attila ma már egykori tanára emlékét őrzi 

és viszi tovább, azt a mély emberi és szelle-
mi örökséget, ami akkor megérintette őt. A 
Tanár úr történetei és a zeneirodalom me-
séi, a gyermek-lélek értése és megbecsülése, 
az élményt adni tudás képessége és szán-
déka jelenik meg a rácalmási Meseország-
ban, ahová belépő a szeretet és a jótett. És 
ha már Herczeg, miért ne lehetne az általa 
megálmodott Meseország hercege ott, ahol 
ma már áll egy Zenepavilon, amely a Tarr 
Gábor nevet viseli, és mi tudjuk, lelki sze-
meinkkel látjuk, hogy a leendő fellépők-
nek a kezdő hangot minden esetben maga  
Gábor bácsi adja majd meg. 

Örök tanítványai szívébe ajánlva szeretettel 
és tisztelettel:
Marsal Ágnes mentor tanár
Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány 
Aszódi Diákszalon (az egykori Szontágh 
Iskola helyén)
Elérhetőség:  tagokalapitvany@gmail.com

A Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány  
meghívja Önt és családját Meseország  

Tarr Gábor tanár úrról elnevezett zenepavilonjának 
2022. június 12-én (vasárnap) 15:00 órakor 

kezdődő megnyitójára
A két „felvonás” között Gálné Then Szilvia, a meseorszag.com  

honlap és számos kiadvány illusztrátorának kiállításmegnyitója. 

Műsorvezető: Ördöghné Ruszthi Anna

A rendezvény védnöke: Herczeg Attila
        Helyszín: Rácalmás, Szentháromság tér 11/2.       

ELSŐ „FELVONÁS”
Fellépők:

Stellaria Media Nőikar – Aszód
Glória Kamarakórus - Rácalmás

Jankovich Miklós Általános Iskola  
gyermekkórusa - Rácalmás
Sándor Frigyes Zeneiskola  

tanulói és tanárai - Dunaújváros
Magyar Állami Operaház magánénekesei

MÁSODIK „FELVONÁS”
Fellépő:

MyNK kvartett
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A DIÁKCSENDESNAP PROGRAMJAI  
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje 
minden dolognak az ég alatt.”

Jó lenne időutazónak lenni, kicsit megles-
ni a jövőt vagy visszatérni a múlt egy-egy 
rejtélyes eseményéhez, vagy csak kimere-
víteni az adott pillanatot – sokszor gon-
doljuk talán így. Az idei diákcsendes-
napra választott ószövetségi Igék valami 
egészen mást sugallnak: az idő mindig 
nyertes, mindig tovafut és csak egyet-
len lehetőséget ad számunkra megélni a 
pillanatot. Jelen lenni akkor és ott. És ez 
nem valami sors vagy végzet előírása, ha-
nem az irgalmas Isten bölcs döntése alap-
ján mondható ki őszintén: még a rossz-
nak is szabott ideje van (ami azt is jelenti, 
hogy nem tarthat örökké).
Az idei diákcsendesnap ezeknek a pilla-
natoknak az átgondolásáról szólt. Arról, 
hogy a mindennek elrendelt idejében 
hol vagyok én, és hol van az isteni terv, 

és hogy mindezeknek milyen hatása van 
az életünkre. A napot iskolánk diákjai 
ige alkalommal kezdték és zárták. A reg-
geli áhítatot a Színes iskolába járóknak 
Lőrincz Csaba evangélikus lelkész, is-
kolánk hitoktatója, míg a gimnazisták-
nak Csadó Balázs, az Irsai Evangélikus 
Gyülekezet lelkésze és az Evangélikus 
Egyház Szélrózsa programjának szer-
vezői tartották. A két alkalom közötti 
időben pedig a diákok bepillanthattak a 
Nagyheti események idejébe drámajáté-
kokkal, imasétákkal, kézműves foglal-
kozásokkal. A programot a Prédikátor 
könyvének 3. fejezetében található versek 
határozták meg, így mindenkinek volt 
egy kis ideje végiggondolni, mit is jelent 
a saját életében a születési idő és a gyá-
szidő, az ültetés és a kiszaggatás, mit a  

betegség és a gyógyulás, az ölelés és az 
attól való tartózkodás. Voltak, akik az 
utolsó vacsora hangulatába pillanthattak 
bele a Széder esti vacsora kipróbálásakor, 
és voltak olyanok is, akik megismerked-
hettek az inspiráló Biblia által nyújtott 
Igei elmélkedésről. A napot iskolánk-
ba érkezett előadók színesítették: Lente 
Boglárka az időmenedzselésről, Márkus 
Tamás a bölcs beszédről, Bajor Marcell az 
ölelésről, Farkas László Atya az öleléstől 
való tartózkodásról tartott érdekes mű-
helymunkát, még Böndő-Szegedi Szil-
via az adott idő meglátásairól, dr. Fischl 
Anna Tuovi pedig a keresztre feszítés or-
vosi dimenzióiról tartott előadást. Az idei 
csendesnapon is készültek inspiráló kerí-
tésplakátok, amelyeket nemsokára kihe-
lyezünk a kerítésekre. A napunk két év 
kihagyás után úrvacsorás istentisztelettel 
zárult, ahol az igehirdetés szolgálatában 
Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkész 
mellett iskolánk tanárai is részt vettek.

Sághy Kata iskolalelkész

FÖLD NAPJA AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” Így hangzik a Föld napja 
mozgalom egyik jelmondata. Magyarországon 1990 óta egyre többen érzik úgy, hogy 
legalább ezen a napon, április 22-én tenniük kell valamit környezetük érdekében.
A Föld napja alkalmából a világ számos országában különféle eseményeket rendeznek, 
melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására.
Iskolánknak is célja a környezetvédelem fontosságának tudatosítása, és büszkén 
mondhatjuk, hogy természeti értékeink védelme kiemelt fontosságú mindennapi pe-
dagógiai munkánk során. 
Az iskolai Föld napján a Föld színeibe: barna és zöld ruhába öltöztünk, ezzel is meg-
teremtve a nap hangulatát, nyomatékosítva a fontosságát, majd az udvaron élőképként 
egy fát jelenített meg az iskola apraja-nagyja.
A nap folyamán beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogyan védhetjük, óvhatjuk Föl-
dünket, hogy unokáink számára is élhető legyen, értékeit, kincseit fenntarthassuk, 
hisz egyre több veszély fenyegeti. A tanulók Földdel kapcsolatos kisfilmeket, meséket, 
irodalmi és zenei alkotásokat ismertek meg, játékos feladatokat oldottak meg, kereszt-
rejtvényt fejtettek, totót töltöttek ki, festettek, rajzoltak, színeztek, kézműveskedtek. A 
legszebb alkotások az iskola auláját díszítik.
Reméljük, hogy mindezek révén a gyermekekhez eljutottak azok az üzenetek, melyek 
hangsúlyozzák bolygónk megóvásának fontosságát. 

Szűcs-Muri Mária tanító

fotó: Dr. Roncz Béla



A Covid elmúltával végre kimozdulhat-
tunk egy kicsit az iskolából. Április 22-én 
ellátogattunk Budapestre a Parlamentbe. 
Osztályommal 1 éve terveztem a kirándu-
lást, hiszen olvasásból, környezetismeret-
ből tanultunk a koronázási jelvényekről, 
Budapest nevezetességeiről. Gondoltam, 
milyen jó lenne megnézni ezeket a dolgo-
kat! Felvettem a kapcsolatot egy régi diá-
kom apukájával, aki már egyszer segített 
bejutni az Országházba, s most is szívesen 
a rendelkezésünkre állt. Puskás László 
közbenjárásával nemcsak a 4. c osztály, 
hanem még 3 osztály kapott meghívást a 
Parlamentbe.  80 gyereknek tudtunk élet-
re szóló élményt szerezni ezzel a kirándu-
lással. A beléptető kapunál kezdődött a 
kaland, mert ahogyan a filmekben is lát-
hatjuk, egy szalagra pakoltuk a táskánkat, 
kiürítették a zsebeinket és még a telefo-
nunkat is átvilágították.  A nagyon ked-
ves idegenvezető megmutatta nekünk a 
csodálatos lépcsőházat, kupolacsarnokot, 

szivarszobát. Közelről láthattuk a koronát, 
jogart, kardot. Rengeteg érdekességet tud-
tunk meg a felhasznált építőanyagokról, 
szobrokról, szőnyegekről. Bemehettünk 
az U alakú ülésterembe is, ahol az ország 
vezetői nap, mint nap fontos döntéseket 
hoznak. A 70 perces séta pillanatoknak 
tűnt, olyan érdekes volt az előadás. A kel-
lemes időben sétáltunk még egy kicsit a 
Duna-parton és néztük a lassan úszó hajó-
kat. Élményekkel gazdagon tértünk haza, 
amit a gyerekek a fogalmazásaikban a kö-
vetkező módon írtak le:

„Nagyon örülök, hogy elmehettünk ide, hi-
szen ez nagy dolog! Nagyon boldog vagyok, 
hogy ilyen élményben lehetett részem!”– 
Székely Emma 4.c
„Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás és 
boldogan mentem haza.”– Oszolik Zsófia 4.c
„Nagyon nagy öröm volt nekem, mert nem 
sok ember jut el oda.”– Oláh Noel 4.c

Remélem sikerült sok gyereknek kellemes 
élményt szerezni!

Kern Katalin 
A 4. c osztály osztályfőnöke

KIRÁNDULÁS  
A PARLAMENTBE

Kalandok a Csengeyben

https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html


Cipész Tomi
Ha már megszokta, kényelmes és szereti, ne dobja ki!  

Hozza el, és én megjavítom!

Telefon: 06 (30) 703-3929; 06 (28) 746-650
Cím: 2194 Tura, Pacsirta u. 26.  
Web: https://cipesztomi.ewk.hu  

Nyitvatartás: 
Hétfő: 800- 1400;    Szerda: 1400- 1800;    Péntek: 1200- 1600

Nyitvatartástól eltérően kérem hívjon!

KÖNYVBEMUTATÓ

https://delego.hu/
https://cipesztomi.ewk.hu/
https://www.60klima.hu/
https://kulturaaszod.hu/hirek.html


Hatalyák
Dioptriás  
napszemüveg és 
fényre sötétedő 
szemüveglencsék 

40%40%    
kedvezménnyel!kedvezménnyel!
Telefon: 06 (28) 402-121
Mobil: 06 (70) 703-3692

HATALYÁK OPTIKA 
40 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

https://luxhazak.hu/
https://www.fizikogodollo.hu/
http://hatalyakoptika.hu/


NEMZETI  

ÖSSZETARTOZÁS 

                      N
APJA

MEGEMLÉKEZÉS ÉS  

KOSZORÚZÁS

2022. június 4. 1700

INFORMÁCIÓ:  
06 (30) 216-3667

1920

Aszód Város Önkormányzata  
meghívja Önt és kedves családját,  
a nemzeti összetartozás napján,
2022. június 4-én, 1700 órakor
Aszód foterén, a Zenepavilonnál  
tartandó megemlékezésre.

KÖSZÖNTŐ ÉS  
MEGEMLÉKEZŐ GONDOLATOK: 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDIK:
Lux Ádám Jászai Mari-díjas színművész,
Szerekován János operaénekes,  
az aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola  
néptánc tagozatos növendékei valamint a  
Bagi Muharay Népi Együttes szólótáncosai.

A műsort követően, a Hősi Emlékműnél  
elhelyezzük a megemlékezés virágait.



Pályázó neve Cél Igényelt  
támogatás (Ft)

Javasolt  
támogatás (Ft)

Aszódi Evangélikus  
Gyülekezetért Alapítvány

Az alapítvány székhelyén szükségessé vált az 
irodahelyiség és a gyülekezeti terem festése, hogy 
a szervezett alkalmak méltó körülmények között 
lehessenek megrendezve. A festés és a javítási 
munkák elvégzéséhez nagy segítséget jelentene 

Aszód város támogatása.

300.000.- Ft 300.000.- Ft

Aszódi Elektromos  
Gyűjtemény Alapítvány

Az igényelt támogatást, a gyűjtemény szakszerű  
rendezése, leltározása céljából megbízásra kerülő 
Pető Endre okleveles villamosmérnök megbízásának 

költségére kívánják fordítani.

300.000.- Ft 300.000.- Ft

Galga Moped Klub  
Hagyományőrző Egyesület

Május 1.; június 24-26.; augusztus 20. rendezvénye-
inek szervezésével járó költségekre (vendéglátás, 

fellépők, kiállítók) szeretnének pályázni.
300.000.- Ft 300.000.- Ft

Magyar Vöröskereszt  
Pest Megyei Szervezete 6. számú 
Területi Szervezet Aszód

Egy laptopra lenne szüksége az Aszódon központtal 
rendelkező Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerveze-
te 6. számú Területi Szervezetnek, mely segítene a prog-
ramoknál és az adminisztrációs tevékenységeknél is.

300.000.- Ft 300.000.- Ft

Aszód Ifjúságért Alapítvány – 
a Csengey Gusztáv Általános  
Iskola Alapítványa

Versenyek szervezéséhez, lebonyolításához, illetve 
versenyekre felkészítéshez szeretnének támogatást 
kapni. Sporteszközök és iskolai gravírozott tollak vá-

sárlása szerepel a tervek között.

300.000.- Ft 300.000.- Ft

Galgamenti Nyugállományú  
Honvédők Egyesülete 

2022. június 23-án, az Ökocentrum Poroszló kiállí-
tásainak megtekintése az egyesület tervezett célja. 
Az Ökocentrum belépőjegyeinek megfizetésére és 
az utazáshoz kapcsolódó buszköltség megtérítésére 

fordítanák a támogatás összegét. 

163.550.- Ft 163.550.- Ft

Aszódi Szabadidősport  
Egyesület

Többnapos Magas-Tátrai kirándulás buszköltségére 
fordítanák az igényelt támogatás összegét. 300.000.- Ft 300.000.- Ft

Legyen az Ön Szívügye is  
Alapítvány

A Rendelőintézet területén működő orvosi ügyelet 
bejárata fölé előtető építésére, bekötő út rendezésére, 

murva terítésére fordítanák.
299.500.- Ft 299.500.- Ft

Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
Kecskemétre szervezett 2 napos buszos kirándulás 
szállásköltségének egy részét kívánják a támogatás 

összegéből fedezni.
300.000.- Ft 300.000.- Ft

Podmaniczky Júlia Nőegylet
Nők és gyermekek egészségvédelme érdekében 
megtartásra kerülő előadások, Podmaniczky kiállítás 

és színi felolvasó est, valamint sátor díja.
300.000.- Ft 300.000.- Ft

Galgamenti Darts Club  
Sportegyesület

6 darab Winmau Blade 6 versenyminőségű tábla 
cseréje, 2 darab Winmau Blade Champion Choice  
Gyakorlótábla, valamint 10 darab csapatmez  

beszerzése.

300.000.- Ft 300.000.- Ft

ALMA MATER-ért Alapítvány

A támogatás összegét színházlátogatásra, oktatási  
segédanyagok vásárlására, iskolai rendezvények 
anyag – és szervezési költségeire, előadások szerve-

zésére fordítanák.

300.000.- Ft 300.000.- Ft

Összesen: 3.463.050.- Ft

JEGYZŐI SAROK
PÁLYÁZATOK


