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Aszódi        tükör

A gyermekkönyvtár tinédzser látogatói már 
nagy izgalommal várták, hogy birtokba ve-
hessék a megújult térben a kényelmes babzsák 
fotelekkel, puha szőnyegekkel és új bútorokkal 
berendezett, direkt az ő kényelmüket szolgáló 
részt, amely egy praktikus, kinyitható szárnyú 
könyvespolcnak köszönhetően elkülöníthető a 
helyiség többi részétől, még inkább kuckóssá va-
rázsolva birodalmukat. A munkatársak minden 
korosztály igényeit figyelembe vették és igyekez-
tek úgy kialakítani a teret, hogy az többféle tevé-
kenységre is alkalmas legyen. A hatalmas vetí-
tővászon a különféle előadások alkalmával tesz 
majd jó szolgálatot, az egyszerűen áthelyezhető, 

könnyű bútoroknak köszönhetően a könyvbe-
mutatókhoz és különféle rendezvényekhez al-
kalmazkodva lesz alakítható a tér. A színes vi-
dám szőnyegek, az üde zöld színben pompázó 
székek és asztalok a hozzáillő függönyökkel vi-
lágosabbá, barátságosabbá teszik a könyvtárat a 
legkisebbek számára is. A régóta tervezett felújí-
tás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
az előadó-művészeti szervezetek számára kiírt 
EMT-Te-B-B-21 pályázat segítségével valósulha-
tott meg, amelyen 12 millió forintot nyert el az 
Aszódi Integrált Kulturális Intézet, és amelynek 
jelentős részét a gyermekkönyvtár korszerűsí-
tésére fordították. A frissen megnyitott, Zöld 
KamaszTanya és Gyerekkönyvtár névre keresz-
telt helyiség rögtön több rendezvénnyel is várta 
lelkes közönségét májusban, először társasjáték 
klubot tartottak, majd május 26-án a diákoknak 
meghirdetett többfordulós vetélkedő, az Olvasó- 
Próba döntőjére került sor. Ott jártunkkor a 
berendezés néhány darabja még nem érkezett 
meg, de a nyári táborozók már az új fotelekben 
is kedvükre lazíthatnak. 
Az aktuális hírek, rendezvények és a táborok idő-
pontjai megtalálhatók az intézmény honlapján: 
www.kulturaaszod.hu és a Zöld KamaszTanya és 
Gyerekkönyvtár facebook oldalán.

Z.M.

KamaszTanya a könyvtárban

ASZÓDI 
DIÁKNAPOK
Nagy sikerrel került megrendezésre 
az első Aszódi Diáknapok, amely a 
két aszódi gimnázium bevonásával 
valódi közösségépítő esemény lett.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

ÉLMÉNYEK 
A BÖLCSŐDÉBEN
A legkisebbek mindennapjait tarkí-
tották az Aranykapu Bölcsőde tava-
szi programjai, amelyek között még 
báránysimogatás is szerepelt.

Cikkünk a 11. oldalon olvasható

STELLARIA MEDIA 
NŐIKAR EGYESÜLET
A nőikar a hosszú kihagyás után 
rögtön kihívás elé nézett, nívós 
hangversenyen léptek fel a  veres-
egyházi Szentlélek templomban.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható

https://www.kulturaaszod.hu/
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dr. Karayné  
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dr. Jólesz József
(28) 402-031 
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GYERMEKORVOS:

dr. Fischl Anna Tuovi
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(30) 600 4430

Iklad-Domony  
gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035

(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET:

Vasárnap és 
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BENU VÁROSI  
GYÓGYSZERTÁR

június 12., 26.  
július 10., 24. 

augusztus 7., 20., 21.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

június 5., 19. 
július 3., 17., 31. 

augusztus 14., 28.

2022. május 12-én az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézet kamaraterme adott otthont a Népi Mes-
terségek Pest Megyei Egyesülete által útjára in-
dított Nemzedékről nemzedékre a Galga mentén 
elnevezésű programsorozat keretében megrende-
zett könyvbemutatónak. A Nyomódúcok a Galga 
mentén című könyv a környékbeli hímzésminták 
gyűjteménye, amelyek a Boldogon, Turán, Gal-
gahévízen, Bagon, Püspökhatvanban, Szadán és 
Veresegyházon fellelhető, már igazi ritkaságnak 
számító nyomódúcok alapján kerültek a kötetbe. 

A szerző, Dulai Sándorné Király Zsiga-díjas hím-
ző, népi iparművész, a Nyitott Műhely alkotókö-
zösségének tagja, az elmúlt harminc évben több 
faluból közel ötszáz mintát gyűjtött. A felkutatott 
mintákat Újvári Tünde hímző rajzolta meg, aki 
maga is a népi hagyományok elkötelezettje. A 
gyűjtemény több mint száz oldalon, rajzokkal, 
fotókkal gazdagon illusztrálva mutatja be ezek-
nek a településeknek jellegzetes hímzővilágát, 
összehasonlítja a galgamenti települések minta-
kincseit. Dulai Sándorné azonban nemcsak alko-
tó, hanem közösségszervező is, fontos számára, 
hogy a megszerzett tudást továbbadja és segítsé-
get nyújtson azoknak, akik szívesen fedeznek fel 
számukra új technikákat és mintákat a hímzés 
világában. 
A könyvbemutatón Beszprémy Katalin hímző, a 
KÉZ-MŰ-HELY vezetője a népművészet, a népi 
hagyományok fontosságáról beszélgetett a meg-
hívott vendégekkel. Bagról érkezett Tóth Mihály-
né Sápi Juliska néni, a Népművészet Mestere, aki 
a kiadvány létrejöttében segítője és mentora volt 
a szerzőnek. Juliska néni mesélt a régi időkről, 
amikor faluhelyen a téli időszakban a hímzés 
és a varrás számított a fő időtöltésnek, amely-
nek tudományát ő is a szüleitől és nagyszüleitől 

sajátította el. Ma is aktívan részt vesz a hagyo-
mányőrzésben, immár 50 éve a Bagi Muharay 
Népi Együttesben táncol és tanácsaival terelgeti a 
fiatalabb korosztályt. Elmondása szerint család-
jukban sikeresen öröklődik tovább a hagyomány 
és a népi mesterségek szeretete és művelése, ami 
valódi boldogság számára. A szerző, Dulai Sán-
dorné Éva, Király Zsiga-díjas hímző, népi ipar-
művész, a Nyitott Műhely alkotóközösségének 
tagja és Újvári Tünde hímző, a könyvben látható 
nyomódúcos minták rajzolója a gyűjtőmunkáról 
és annak tapasztalatairól mesélt. A beszélgetés-
ben részt vett még Nagy György, a boldogi viselet 
és hímzés szakértője, a boldogi tájház vezetője, 
valamint Viszóczky Ilona, a kiadvány lektora, aki 
elmondta, hogy Aszód városa és a Galga menti 
hagyományok őrzése különösen kedves a szívé-
nek, hiszen néprajzos pályája 1997-ben az aszódi 
múzeumban indult. Szerinte többek között azért 
kiemelkedően nagy érték a múzeumok tárgyi vi-
lága, mert az egy olyan stabil tudásbázist jelent, 
amelyből a ma is alkotó közösség táplálkozhat. 
A megváltozott életvitel napjainkban kevésbé ad 
lehetőséget arra, hogy a textilekkel, a hímzéssel 
foglalkozzunk, és éppen ezért nagyon fontosak 
azok a közösségek, ahol meg lehet élni a hagyo-
mányokat nem csupán tárgyi értelemben, de 
emberileg is. Éppen ennyire szükséges, hogy a 
gyerekek már pici korban találkozhassanak a 
múzeumokban, a tánccsoportokban, az iskolai 
kézműves szakkörökben ezzel a hagyományvi-
lággal, mert ha megszeretik, akkor érdeklődővé 
válnak, megértik és élni is tudják.

A könyvbemutatóhoz kapcsolódó kiállításon a 
közönség közelebbről is szemügyre vehette a fi-
nom, aprólékos kézimunkát a galgahévízi, turai, 
boldogi és veresegyházi mintákkal díszített lepe-
dőn, párnákon, és terítőn. Az utazást és elmélyü-
lést a népművészet világába a Fix Stimm zenekar 
muzsikája segítette elő, akik hangszereikkel gal-
gamenti dallamokat szólaltattak meg.

Zádori Mónika

„A fehérhímzés  
a hímzések királynője”
ZENÉS KÖNYVBEMUTATÓ AZ AIKI-BAN



Két képviselő-testületi ülés is megtartásra került május hónap-
ban. Május 12-i rendkívüli ülésén döntött a képviselő-testület a 
Helyi Építési Szabályzat 4. sz. módosítása partnerségi egyezteté-
sének lezárásáról. A képviselő-testület 40/2022. (III.23.) határo-
zatában a Múzeum és környezete, az Aszód, 191, 193, 194 és 195 
helyrajzi számú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területként 
határozta meg, a területre a településrendezési eszközök módosí-
tását szükségesnek ítélte, és felkért a szükséges településfejlesztési 
és településrendezési feladatok ellátására. A partnerségi eljárást a 
képviselő-testület lezárta és a polgármester a jogszabály szerinti 
tárgyalásos eljárást kezdeményezte a Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészénél.

2022. május 26-án rendes ülését is megtartotta a képviselő-testület. 
A napirendek között szerepelt a Dunakeszi Tankerületi Központ 
2021. évi vagyonkezelői beszámolója és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Gondviselés Háza Hatvan Nappali Melegedője és Éjjeli 
Menedékhelye 2021. évi beszámolója. A képviselő-testület tagjai 
megköszönték a két szervezet tevékenységét és támogatták a beszá-
moló elfogadását. 

Megtárgyalásra kerül Aszód Város Önkormányzata Településszer-
kezeti terve és Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2019 (V.7.) 
önkormányzati rendeletének 3. sz. módosításához a Völgyzugoly 
Műhely által készített előkészítő anyaga. A képviselő-testület a 
2022.05.09-én lezárt tervdokumentációban foglaltakat megtárgyalta 
és társadalmi, államigazgatási véleményezésre javasolta. 

Újra a képviselő-testület elé került az Aszódi Központi Orvosi 
Ügyelet 2021. évi működéséről szóló beszámolója, melynek el-
fogadását 2022 áprilisában nem támogatta a képviselő-testület.  
Ennek oka, hogy a szervezet képviselői nem vettek részt az ülé-
sen és így nem tudták a helyszínen megválaszolni a beszámolóval 
kapcsolatban felmerült kérdéseket. Polgármester úr a kérdéseket 
összefoglalta és meg is küldte az Országos Orvosi Ügyelet Egész-
ségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak. A kérdésekre adott válaszokat a Kft. 2022. május 16-
án megküldte e-mailen. A beszámolóra vonatkozó kérdések meg-
válaszolásra kerültek, így a testület tagjai támogatták a beszámoló 
elfogadását. Az előterjesztés kiegészült az Aszódi Központi Orvosi 
Ügyelet díjemelésre vonatkozó kérelmével is. A képviselő-testület 
tagjai nem támogatták a díjemelési kérelmet, de tudomásul vették 
a szervezet 2022. évben a feladatellátási szerződésben biztosított 
jogának érvényesítését, mely szerint a tárgyévet megelőző évre vo-
natkozóan a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével 
növeli árait. 

Elfogadásra került az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény előírásainak megfelelően Aszód Város Önkormányzatának 
2021. évi zárszámadása. Az önkormányzat képviselő-testülete 
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 687 
703 888 Ft költségvetési bevétellel, 1 364 670 908 Ft költségvetési 
kiadással és 323 032 980 Ft maradvánnyal hagyta jóvá. Az előző 
évre vonatkozó zárszámadás elfogadásakor kerül napirendre az 
előző évi belső ellenőrzésekről szóló jelentés. A tavalyi évben a 4 
tervezett ellenőrzésből három valósult meg. A 2021. évre tervezett 
ellenőrzésekből az összes ellenőrzés nem tudott teljes mértékben 
megvalósulni.  Az iparűzési adóbevallások ellenőrzésének felada-
ta elmaradt, tekintettel a belső ellenőrzést ellátó cég ilyen jellegű 
ellenőrzéshez szükséges végzettségű ellenőri kapacitás hiányára. 
A megvalósult három ellenőrzés kapcsán ellenőrzést akadályozó 
tényezők nem merültek fel, az ellenőri munkát támogató techni-
kai feltételek rendelkezésre álltak. A testület a belső ellenőrzésekről 
szóló jelentés elfogadását támogatta. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkor-
mányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabály-
ban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Aljegyző 
asszony koordinálása alatt egy nagyon kimerítő és jól összefoglalt 
jelentést ismerhetett meg a képviselő-testület, melynek elfogadását 
egyhangúlag támogatták a tagok. Az előző évekhez hasonlóan a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekez-
dés d) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapján az önkor-
mányzat fenntartásában működő Aszódi Napsugár Óvodában a 
2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 9 
csoportban határozta meg a képviselő-testület. 

Döntés született az Aszód FC Utánpótlásért szakosztály kérel-
mének ügyében, melynek értelmében a szervezet részére bruttó 
4.400.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a vá-
rosvezetés. Módosító indítvány is benyújtásra került az ülésen az 
Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottak figyelembevételével, mely-
nek értelmében a támogatási összeg 30 %-át a szervezet köteles a 
sportpályán található építmények/létesítmények karbantartására, 
állagmegóvására fordítani. 

A képviselő-testület felállított egy ad-hoc bizottságot, annak 
a kérdésnek a megvizsgálására, hogy az Aszódi Napsugár Óvoda 
Alapító Okiratában szereplő „A többi gyermekkel együtt nevelhe-
tő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.  Kizárólag 
a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüg-
gő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő 
feladatok ellátása. (A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvé-
leménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-
se.)” alaptevékenységének kibővítésére milyen lehetőségek vannak. 
A bizottság elnöke: Urbán László Zoltán képviselő. Tagjai: Koncz 
István képviselő és Molnár Sándor képviselő. 

A Képviselő-testület döntése alapján a 772 helyrajzi számú, ter-
mészetben a 2170 Szabadság tér 2. 1/2. található önkormányzati 
bérlakásra szolgálati jelleggel 2022. június 15. napjától 2023. június 
14-ig terjedő időszakra lakásbérleti szerződés kerül megkötésre 
Deák Judittal, az Aszódi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjével. 
A szolgálati lakásra kötött bérleti szerződés egy éves időtartamra 
kerül megkötésre azzal, hogy amennyiben a bérbeadás alapjául 
szolgáló foglalkoztatási jogviszony megszűnik a bérleti szerződés 
is hatályát veszti. 

dr. Lukács Adrienn jegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük Bánhidi Gábornénak, Bartók Mónikának, 

Huszár Lászlónak és Vankó-Hajdú Ritának,  
hogy adományaikkal gyarapították a múzeumunk  

gyűjteményét!

az AIKI munkatársai 

JEGYZŐI SAROK

3 2022 JÚNIUS-JÚLIUS



4ASZÓDI TÜKÖR

Május 19-én és 20-án a fiatalok nagy kí-
váncsisággal várták a délelőtti rendhagyó 
tanórákat, amikor egyfajta óracsere kere-
tén belül a másik gimnáziumban vehettek 
részt egy-egy tanórán, valamint a város 
intézményeibe is ellátogathattak. A pol-
gármesteri hivatalban, ahol Dr. Pénzes 
Tiborc Szabolcs polgármester várta őket, 
ízelítőt kaptak a hivatal munkájából egy 
diák testületi ülés alkalmával. Bár az ere-
deti programban nem szerepelt, a véletlen 
úgy hozta, hogy egy valódi szavazásra is 
sor kerülhetett, ugyanis a tervezett pén-

tek délutáni főtéri koncertet a fellépő, 
Alee betegsége miatt hirtelen át kellett 
szervezni, és a diákok négy zenekar közül 
választhatták ki a beugrót, a USNK együt-
test. A Kistérségi Gondozási Központ is 
megnyitotta kapuit a gimnazisták előtt, 
itt a szociális háló szerteágazó rendszeré-
vel és feladataival ismerkedtek a fiatalok. 
A szervezők mindkét nap délutánjára is 
tartalmas közösségépítő programokat 
találtak ki a diákoknak. Május 19-én az 
Aszódi Diákszalonban zenés irodalmi ká-
véház várta az érdeklődőket, ahol a város 
két gimnáziumának tehetséges diákjai 
előadásukkal lenyűgözték a közönséget. A 
műsorvezető  Juhász Edit tanárnő volt, aki 
bevezetésképp Grecsó Krisztián, Anyám 
első süteménye című novelláját adta elő. 
A műsorban közreműködtek: Szilágyi  
Levente (zongora), Szabó Lilla (vers), Tóth 
Loretta (fuvola), Lindák Levente (eufóni-
um) és Rosenberg Ákos (cajon), Barabás- 
Lattner Nona (vers), Lenkei Dániel (slam), 
Benkó Anna (ének, gitár, szájharmonika), 
Zsiga Dominik (vers), Pettendi Edu (sza-
xofon), valamint a PSG zenekar. Ahogy 
egyik fellépő követte a másikat, egyre 
jobban oldódott a kezdeti feszültség, és 
érezhető volt, ahogy a résztvevők, függet-
lenül attól, hogy melyik iskolába járnak és 
ismerik-e egymást, őszinte érdeklődéssel 
és figyelemmel fordultak a másik felé, a 
végére pedig teljesen egymásra hango-
lódtak. A Diákszalon, nevéhez hűen, va-
lódi közösségi térként működött, termeit 
és a tornácot is benépesítették a fiatalok, 
akik a házigazda, Marsal Ágnes szerve-
zésének köszönhetően finomabbnál fino-
mabb süteményeket kóstolhattak, miköz-
ben ismerkedtek, beszélgettek és együtt 
töltötték a délután hátralévő részét. A 
vendégkönyvbe írt bejegyzések tanúsága 
szerint a rendezvény egyértelmű sikert 
aratott a diákok körében, akik bármikor 
szívesen újra élnék ezt az élményt.

A HELYSZÍN:
„Bátran vállald fel önmagad, és ha úgy 
érzed, nem vagy különösebben kiemel-
kedő semmiben, nem számít. Ha örülni 
tudsz annak, hogy mások igen, akkor az 
már bőven elég. Részese vagy, ezáltal része 
vagy a Diákszalon közösségének, vendé-
günk vagy, a Diákszalon vendége.”

Az Aszódi Diákszalon, melynek műkö-
déséről megálmodójával és éltetőjével, 
Marsal Ágnessel beszélgettünk:

Mikor jött létre ez a kezdeményezés, és mi 
ösztönzött az elindítására?
A szalon 2013-ban valósult meg azzal a 
céllal, hogy akik annak idején itt tanultak 
meg írni-olvasni, itt voltak kisdiákok és 
szívükben őrizték a régi iskola épületét, 
40 év zárva tartás után újra bejöhessenek 
gyermekkori emlékeik helyszínére. Ez a 
több mint 120 éves épületszárny egykor 
az evangélikus egyház alsó iskolája volt, 
majd állami iskola, végül hosszú ideig 
raktárépületként került egyre rosszabb 
állapotba. Az egykori iskola épületében 
lakunk magunk is és ez az üresen álló 
rész mindig egyfajta ikonikus épület volt 

riportASZÓDI DIÁKNAPOK
Aszód két gimnáziumával és általános iskoláival helyszíne és része közel kétezer diák hétköznapjainak. Már a 18. században, a latin 
iskola megalapításával fontos oktatási helyszín lett nem csupán a térségben, hanem országos tekintetben is, majd az 1800-as évek 
második felére valódi iskolavárossá vált. Iskolapadjaiból igazi kiválóságok kerültek ki, többek között neves költőnk, Petőfi Sándor 
is három éven keresztül az evangélikus latin iskola diákja volt, de Huszárik Zoltán és Sára Sándor is Aszódon végezte középiskolai 
tanulmányait. Az iskolák és az itt tanuló diákok száma egyre gyarapodott, s bár közülük nem mindenki aszódi, az iskola, a minden-
napi tevékenységük, a diáktársak és a közös programok a városhoz kötik őket. Ebből kiindulva fogalmazódott meg Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármesterben a gondolat, hogy a város az iskolákkal együttműködésben megrendezze az első Aszódi Diáknapokat, amely 
kiváló lehetőség a fiataloknak, hogy jobban megismerkedjenek Aszóddal és az itt zajló élettel, a két gimnázium számára pedig, hogy 
nyissanak egymás felé. Az Aszódi Integrált Kulturális Intézet munkatársaival, a két gimnázium pedagógusaival és számos segítővel 
közösen rengeteg ötleteléssel, előkészítő és szervező munkával több olyan programot állítottak össze, amelyeknek köszönhetően két 
nap alatt a gimnazisták nemcsak egymás iskolájába látogathattak el, de a polgármesteri hivatal és a városi intézményrendszer mű-
ködésébe is bepillantást nyerhettek. 
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az aszódiak számára, gyakran tapasztal-
tuk, hogy többen ellátogattak ide azok 
közül, akik kötődtek hozzá, így nyilván-
való volt, hogy mindenképp kell vele 
kezdeni valamit. Amikor ezt felismertük, 
egyfajta küldetésünknek éreztük, hogy 
ezt az épületrészt valamilyen formában 
megnyissuk, visszaadjuk a lakosság szá-
mára. Először 2014 nyarán, a múzeumok 
éjszakája rendezvénysorozathoz kapcso-
lódva köszönthettünk nagyobb számú 
látogatóközönséget az addigra megújult 
térben, akkor mindjárt 280-an jöttek fel 
nosztalgiázni. Az elmúlt csaknem tíz év 
alatt nagyjából hatvan rendezvényünk 
volt. Zenés vagy irodalmi összejövetelek, 
humoros estek, osztálytalálkozók, szemé-
lyes gyűjtemények bemutatása, előadások 
és előadás sorozatok, rendhagyó irodalom 
órák, történelemórák illetve osztályfőnöki 
órák, osztálybulik, névnapi és születésnapi 
rendezvények, baráti körök estjei, kiállítás 
megnyitók. 

Hogyan jött a Diákszalon gondolata?
Mindenképp egy programoknak helyet 
adó közösségi teret szerettünk volna ki-
alakítani, amely az épület szelleméhez és 
korához is alkalmazkodik, így jött a sza-
lon, s ha már iskola, a diákszalon ötlete. A 
szalon a klasszikus értelmezésben vendé-
geket fogadó helyiség, amely egyben kiál-
lítótér és a társalkodás helyszíne, így min-
den programunkban erre törekedtünk. A 
Diákszalon az a hely, ahol bárkit megszó-
líthatsz, hiszen itt mindenki vendég, ez ki-
váló hely arra, hogy barátkozz, ismerkedj, 
beszélgess, be lehet ülni a szalonba, vagy 
kint letelepedni a tornácon. Fontosnak 
tartom, hogy a kiállítások is tartalmasak 
legyenek és legyen mondanivalójuk. A je-
lenlegi állandó, folyamatosan bővülő kiál-
lításunk bemutatja, hogy a híres személyi-
ségek a Galga mentén, hogyan kötődnek és 
kapcsolódnak be Magyarország történeté-

be. Törekedtünk arra, hogy intim legyen a 
környezet, egyfajta underground jelleggel, 
vagyis egy kötetlenebb, lazább hangulat 
jellemezze, és ami itt megvalósul, ne a tel-
jesítményről szóljon, hanem a kibontako-
zásról. Ezért is óriási öröm volt számomra 
látni, hallani itt a rendezvényen ezt a sok 
tehetséges, egymás felé nyitott fiatalt és ta-
núja lenni a szárnyalásuknak.

Azt hiszem, sokak nevében mondhatom, 
hogy ez a diákoknak rendezett zenés iro-
dalmi kávéház telitalálat volt, és a sok te-
hetséges fiatal jelenléte még inkább életre 
keltette a helyet. Hogyan valósult meg ez 
a program?
Kovács László, iskolai szociális segítő, a 
Kistérségi Gondozási Központ munka-
társa néhány diákkal együtt felkeresett, 
hogy helyszínként otthont tudnánk-e adni 
egy diák rendezvénynek, ahol a fiatalok 
bemutatkozhatnának, megmutathatnák, 
hogy miben tehetségesek és minőségi időt 
tölthetnének együtt. Mivel mindkét gim-
náziumból több diák is szeretett volna 

részt venni az eseményen, mindkét helyi-
séget kihasználtuk, amire szükség is volt, 
mert teltházas lett ez a kiváló hangulatú 
délután. Fantasztikusak voltak a fiatalok, 
szinte érezhető volt, ahogy drukkolnak 
egymásnak és kíváncsiak a másik pro-
dukciójára, meg merték mutatni magukat 
és a közös élmény talán közelebb is hozta 
őket egymáshoz. Éppen az ilyen rendezvé-
nyek adják a bizonyosságot, hogy mindig 
az működik igazán, aminek lelke és létjo-
gosultsága van, az alulról jövő kezdemé-
nyezések, amelyhez folyamatosan segítők 
csatlakoznak és idővel valaki mindig to-
vábbviszi a folyamatot. Én személy szerint 
is és a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális 
Alapítvány megbízásából, mentortanár-
ként fontosnak tartom, hogy támogassak 
minden közösségépítő tevékenységet, 
ezért vállaltam azt a küldetést, hogy az 
itt lévő rendezvényeket összefogom, se-
gédkezek a folyamatban. Nagyon hálásak 
vagyunk a szervezőknek, jó, hogy a város 
vezetői a kulturális terület vezetői és az  
iskolák tanárai tudnak erről a helyszínről 
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és igyekeznek bekapcsolni a vérkeringés-
be, úgy tekintve erre, mint egy lehetőség-
re. Aki szeretné a Diákszalont választani 
egy rendezvény, összejövetel színhelyéül, 
bátran keressen a 06 30 968 4437-es tele-
fonszámon.

Az első Aszódi Diáknapok záróeseménye 
a főtéren zajlott, ahol sor került a meghir-
detett pályázatok díjazottjainak kihirde-
tésére is. Az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény logópályázatára több mint 
hetven pályamunkát küldtek be a diákok. 
A szakmai zsűri a legjobbnak Gasparics 
Mátyás, az evangélikus gimnázium ta-
nulójának munkáját ítélte meg, második 
lett Hornyák Gábor logóterve, harmadik 
pedig Boda Zsuzsi alkotása. A videoklip 
pályázatra érkezett munkák közül szin-
tén az evangélikus gimnázium egy diákja, 
Dinnyés András János videója kapta az 
első díjat. (A nyertes alkotások az AIKI 
honlapján illetve Facebook-oldalán meg-
tekinthetők)

A nyári melegben igazi piknikhangulat 
alakult ki a főtéren, az, iskolatársak, osz-
tálytársak, régi és újdonsült barátok a fűre 
telepedve, laza, péntek délutáni hangulat-
ban töltötték együtt az időt és élvezték az 
értük létrejött rendezvényt. 

A KEDVENC A PSG ZENEKAR:
A PSG fiúzenekarának koncertje az előző 
délutánhoz hasonlóan most is hatalmas si-
kert aratott, s bár a USNK-s fiúkat is öröm-
mel fogadták a rajongók, a valódi sztárok 
ezúttal a gimis csapat tagjai voltak, akiket 
rögtön ki is faggattam egy kicsit arról, ho-
gyan találkoztak, hogy érzik magukat eny-
nyi pozitív visszajelzés után, és mi az elkép-
zelésük a jövőre nézve.

ZENTE: Mindig is nagy vágyam volt, 
hogy zenekarban zenéljek. A hangszerek 
terén először gitározással kezdtem, de 
aztán találtam egy, a szívemhez közelebb 
álló hangszert, a zongorát, amelyen na-
gyon szeretek játszani. A zenekarral is a 
zongora révén találkoztam, egy csodálatos 
véletlen során. 

Fotók: Zádori Mónika, Hídi Szilveszter, Mertlik Ferenc 
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DIÁKOK A  
RENDEZVÉNYRŐL: 

Hogy éreztétek magatokat a Diáksza-
lonban és a két napos rendezvénysoro-
zat programjain?

LILLA:
Itt jobban összebarátkoztam az osz-
tálytársaimmal, ez egy igazán jó közös-
ségépítő program, nagyon jól érezzük 
magunkat így együtt. Jók a programok, 
a hangulat, a zene. Akár évente több al-
kalommal is eljönnénk, ha lenne ilyen 
lehetőség.
Örültem, hogy bemutatkozhattam a 
többieknek a Diákszalonban, mert már 
évek óta szavalok, és úgy érzem, hogy 
ezekkel a versekkel ki tudom fejezni 
azokat a gondolataimat, amiket mé-
lyen belül érzek, és amiket már valaki 
megfogalmazott. Úgy gondolom, hogy 
aki tudja értékelni a verseket, az érteni 
fogja, hogy mit szeretnék előadni. Tu-
dom, hogy nem szokványos az előadás-
módom, mert én nem szeretem szavalni 
a verseket, inkább előadni, mintha va-
lóban rólam szólnának. Mivel színé-
szetet is tanulok, lehet, hogy beleviszek 
olyasmit is, ami talán egy versmondó 
versenyen nem nyeri el a zsűritagok tet-
szését, mert nem okvetlenül egy helyben 
állva szavalok, hanem előadás közben 
el is játszom a helyzetet. Ezért jobban is 
szeretem a kötetlenebb bemutatkozási 
lehetőségeket, és ez a tegnapi, Diáksza-
lonos alkalom éppen ilyen volt.

NONA: Nagyon felemelő volt és iga-
zi boldogságérzést adott. Jó volt végre 
együtt lenni a vírus miatti korlátozások 
után, megismerkedni a hasonló érdek-
lődésű diákokkal az EGA-ból és a PSG-
ből egyaránt. Tetszett, hogy mindenki 
megmutathatott magából valamit, vagy 
csak, hogy ott voltunk és beszélgettünk.
Új ismeretségek születtek, és mindenki 
számára egy igazán pozitív élmény volt, 
amit bármikor szívesen megismételnénk. 
Nagyon örülünk ennek a kezdeménye-
zésnek, és, hogy meg is valósult az Aszódi 
Diáknapok, mert ez esélyt ad arra, hogy 
jobban megismerjük egymást, mi mind-
annyian, akik egy városban tanulunk, 
függetlenül attól, hogy melyik iskolába 
járunk.

Éppen a kollégiumban zongoráztam, ami- 
kor a zenekar tagjai átjöttek a suliból a 
zongora terembe próbálni. Ahogy meg-
hallottak, rögtön meg is kérdezték, hogy 
lenne-e kedvem csatlakozni a zenekarhoz, 
én pedig azonnal igent mondtam.

Ezek szerint a zenekar nem ekkora létszám-
mal indult?
EDU: Az ötlet 2021 szeptemberében szü-
letett, hogy jó lenne létrehozni az isko-
lában egy zenekart azok számára, akik 
szeretnek zenélni, és szívesen részt venné-
nek egy közös munkában. Először három 
taggal indultunk, akikkel rendszeresen 
összejártunk örömzenélni, és csak január-
ban bővült a létszám, mert ahogy terjedt 
az iskolában a zenekar híre, egyre többen 
jelezték, hogy szívesen csatlakoznának. A 
legtöbben nem is ismertük egymást ko-
rábban, mindenki más osztályba jár, vagy 
az iskola különféle képzési területein ta-
nul, van közöttünk infós, gépész, techni-
kus, gimis, és francia tagozatos is.

Tervezitek, hogy együtt folytatjátok tovább?
Teljes mértékben, hiszen nagyon jó közös-
ség alakult ki és nagyon élvezzük a közös 
munkát, a szórakozás a zenélés szeretete 
összetart minket. Már kaptunk is felkérést 
több nyári rendezvényre, például június 
16-án a Gödöllői Művészetek Házában a 
Jó tanuló, jó sportoló díjátadón fogunk 
fellépni, de az augusztusi Aszódi Nyári 
Forgatagon is zenélni fogunk. Az instag-
ram oldalunkon minden aktuális infor-
mációt megosztunk.

Zádori Mónika

A zenekar tagjai: zongora: Kemenes Zente, trombita: Szilágyi Levente, dob: Barna Mátyás, tangóharmonika, szin-
tetizátor: Barna Sándor, elektromos gitár: Jancsó Anton, dobgitár: Horváth Dominik, basszusgitár: Barta Benedek, 
szaxofon, ének: Pettendi Edu
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Hét pest megyei középiskola diákjainak tudatos pályaválasztását segíti a MATE

MINDKÉT ASZÓDI GIMNÁZIUM A  
PARTNERINTÉZMÉNYEK KÖZÉ KERÜLT
2022. május 17-én hivatalosan is sor kerülhetett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 
és hét Pest megyei középiskola között létrejött, a diákok tudatos pályaválasztását és továbbtanulását 
segítő együttműködési megállapodás aláírására. Az eseményen részt vett Veizer Valéria, az Aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnnázium, Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője, valamint Holló 
Krisztina, a Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium intézményveze-
tője, akik ünnepélyes keretek között írták alá a megállapodást szentesítő okiratot. 

A kölcsönösen előnyös megállapodás elősegítése érdekében a MATE korábban már részletes egyezte-
téseket folytatott az intézmények vezetőivel és az egyedi igényeket a továbbiakban is szeretnék szem 
előtt tartani. 

Dr. Gyuricza Csaba rektor szerint az együttműködés legfőbb célja az, hogy az egyetem által nyújtott 
lehetőségeket a diákok minél szélesebb köre megismerje. „A tudatos pályaválasztás minden fiatal el-
sődleges érdeke. Hogy ez az életre szóló döntés valóban a lehető legsikeresebb legyen, a MATE élmény 
alapú szakmai és kulturális programokat, pályaorientációt segítő tájékoztató előadásokat és közösségi 
szolgálati együttműködést biztosít a fiataloknak” – emelte ki az intézmény vezetője.
A MATE minden évben két alkalommal fogadja majd az érintett középiskolák végzős osztályait egy 
hosszabb, 3-5 órás campus látogatáson, melynek keretében a diákok látványos tudományos bemu-
tatókon, laborlátogatásokon és előadásokon nyerhetnek bepillantást az egyetemi életbe, a high-tech 
agrárium és a kapcsolódó tudományterületek legújabb területeibe, valamint a felvételi rendszerébe. A 
laborok és a botanikus kertek látogatására az alsóbb évfolyamos diákoknak is lesz lehetőségük.
Mint az a kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, a motiváció a sikeresség egyik alapfeltétele, ezért rend-
kívül fontosak azok a kiscsoportos laborlátogatások, ahol egy-egy kísérletet sikeresen elvégezve a diá-
kok pozitívan tudnak kapcsolódni az adott tudományterülethez. Az egyetem sokszínű, rendkívül szé-
les oktatási portfóliója ráadásul minden tudományterületet lefed, ezért nincs olyan érdeklődési körű 
diák, akit ne tudna az egyetem személyesen is megszólítani.
Az aszódi, gödöllői, isaszegi és péceli iskolák tudományos ismeretterjesztő rendezvényeken, tovább-
tanulással kapcsolatos fórumokon és pályaorientációs napokon szintén vendégül látják majd a MATE 
képviselőit az együttműködés keretében.

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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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 – június 9., 23. - július 7., 21.    ZÖLD – június 2., 16., 30. - július 14., 28.

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

Hírmozaik
Programok a Csengey Gusztáv Általános 
Iskolában
Elsősegélynyújtás
Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a 8. osztályos tanulók el-
sősegélynyújtó vizsgát tehetnek. Az idén 30-an tették le sikeresen a 
vizsgát. Gratulálunk nekik! Köszönjük Bea néninek, hogy minden 
évben megszervezi a vizsgát!

Határtalanul Program
Három év kihagyás után ismét útra keltünk a Határtalanul prog-
rammal – április 25-29. között a Vajdaságban, Szerbiában jártunk. 
A kirándulást Topolyán kezdtük a tájházban, majd Kishegyesen 
kürtőskalácsot sütöttünk, szálláshelyünk a Kátai-tanyán volt. 
Megismerkedtünk Újvidékkel, s bevettük a péterváradi erődöt a 
részeges órájával együtt. Óbecsén Than Mór és Károly szülőházá-
ban jártunk, majd a Duna-Tisza-Duna-csatorna zsilipjénél. Ezu-
tán felkerestük Rednek várát is. Nagykikindán a Kárpátmedence 
egyetlen működő szárazmalmát láthattuk, s természetesen Kikát, 
a mamutot. Utolsó állomásunk Kelebián a lipicai ménes volt, ahol 
többen kipróbálhatták a lovaglás élvezetét. Rengeteg élményt sze-
reztünk, sok szép helyen jártunk és sokat tanultunk. Köszönjük 
szépen Ácsné Tóth Beáta tanárnőnek, hogy megszervezte ezt a 
tartalmas kirándulást és kísérő tanárainknak a türelmet és oda-
figyelést.

Nemzeti Tehetség Program
Iskolánk sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Programba –  
1 850 000 Ft-ot nyertünk. Az összeget olyan fejlesztő eszközökre 
költöttük, amihez másként nem jutottunk volna hozzá. Vettünk 
LÜK készletet a matematikához, ritmusfejlesztő hangszereket, 
ambu babát az elsősegélynyújtás gyakorlásához, programozható 
Méhecskéket informatikához és sok logikai-okos társasjátékot. 

Zánka
Iskolánkból május 18-20. között az 5.b és a 6.a osztály tanulói 
utazhattak Zánkára osztálykirándulásra. A három nap alatt sok 
érdekes előadást hallgathattunk meg és változatos programokban 
vehettünk részt. Megérkezésünk délutánján a Rex Alapítvány ku-
tyabemutatóját néztük meg, ahol több kutyafajtával ismerkedhet-
tünk meg, valamint a felelős kutyatartásról is tájékoztatást kap-
tunk. Második nap délelőttjén Erőss Zsolt hegymászó feleségének 
a Himaláján tett úti beszámolóját hallgattuk ámulattal, a délelőtt 
másik felében pedig csodálatos fizikai és kémiai kísérleteknek le-
hettünk szem- és fültanúi.
Délutáni programként lesétáltunk a Balaton partra, ahol néhány bá-
tor gyermek kipróbálta a nem éppen melegnek mondható tó vizét, 
igaz csak térdig merészkedtek bele. Ügyességünket is próbára tehet-
tük a kalandparkban, ahol mindenkinek sikerült teljesítenie az erőt 
próbáló feladatokat. Esti szórakozásunk koncert és disco voltak.
Tartalmas három nap volt, élményekkel gazdagon tértünk haza. 

Köszönjük kísérőinknek Ácsné Tóth Bea néninek, Pásztorné  
Meskó Emese néninek és Zsírosné Szegedi Lívia néninek a szerve-
zést és türelmet.

Csengey Gála
Május 26-án került megrendezésre iskolánkban a már hagyomány-
nak számító Csengey Gála. Köszönjük szépen a fellépőknek és a 
felkészítő tanároknak a színvonalas műsorokat, nagyon sok szép 
előadást láthattunk és hallhattunk a gyerekektől.
Külön szeretnénk megköszönni a részt vevő szülőknek, hogy el-
jöttek műsorunkra és támogatták iskolánkat.

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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Könyvtári ajánló
GYERTEK HAZA, LUDAIM!
’Gyermekeknek és szülőknek, pedagógu-
soknak készült ez a kiadvány, amely udvar-
helyszéki települések néphagyományából 
merítve kiszámolókat, mondókákat tartal-
maz, illetve játékok és játékszerek leírását. 
Környékbeli és messzibb vidékek érdeklő-
dőinek szánva a gyűjteményt, kezébe veheti 
kisebb-nagyobb gyermek, hogy az idősebb 
nemzedékek játékaival ismerkedjen, ugyan-
akkor óvónők és tanítók is haszonnal for-

gathatják. Mivel az elmúlt évtizedekben a közösségi élet nagyban 
átalakult, a gyermekek játékai is megváltoztak, az egykori közös-
ségi terek helyett leginkább a lakásba, családi udvarra és az ok-
tatási intézményekbe szorultak vissza. A közös játékoknak mind 
kevesebb tere és ideje van. Leginkább a készen kapott, vásárolt 
játékszereket veszik kezükbe, ahelyett, hogy ők maguk készíte-
nének. Valamikor ez nem így volt. Ugyancsak a játékba kezdő 
gyermekek rendezték, készítették elő a terepet. Mindebből sok 
mindent tanulnak, leginkább az idősebb társaik példájából, és ez 
nem mellékes a divatos szóval szocializációnak elnevezett folya-
matban, magyarul: a világra való eszmélésben, annak megisme-
rése során. A közös játék mindig élmény a gyermeknek, ám azt is 
tudjuk, a vidék néhány településéről származó játékanyaggal nem 
oldjuk meg minden szülő és fiatal gondját, hogy számukra vonzó, 
új játékokat ismerhessenek meg. De újabb lépés afelé, hogy ne csu-
pán telefonjaikat simogassák, hanem közösségben nevelkedjenek 
a virtuális tér helyett, és játék közben barátságokat kössenek, me-
lyek sok esetben egész életre szólnak. Meg kell tapasztalniuk ön-
zést, rosszindulatot is ahhoz, hogy értékelhessék az önzetlenséget, 
segítséget és főleg az igazságot. A játék minderre lehetőséget ad.’  
(részlet a kötetből – P. Buzogány Árpád író, szerkesztő)

Benkó Norbert  segédkönyvtáros

Piknik Mozi
Aszód, Szent István tér

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 
Telefon: 06 (28) 400-606
E-mail: kultura@aszod.hu

A rendezvény  
ingyenes!

Vendéglátás: Vendéglátás: 

Big Foot SörfőzdeBig Foot Sörfőzde Barbi KürtőskalácsBarbi Kürtőskalács

A Piknik Mozi bemutatja:A Piknik Mozi bemutatja:

Macskafogó
magyar animációs filmmagyar animációs film

Szeretettel várunk minden érdeklődőt  
2022. július 2-án  (esőnap: július 3.)  
2030 órakor, az ismét megrendezésre  
kerülő Piknik Moziban. 
Vendégvárás: 1800 órától

Hozd magaddal a kedvenc  
pokrócodat, egy kis rágcsálnivalót  
és nézz meg egy jó filmet a csillagok alatt.

https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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A járványügyi korlátozások lazulásával 
bölcsődénk közösségi élete újra kivirágzott 
tavasszal. Alkalmunk nyílt megrendezni 
húsvét közeledtével egy kézműves délutánt, 
ahol az alkotások elkészítése mellett a kis 
közösségünket is tudtuk építeni. A tojás-
festés és sok-sok nyuszis alkotás mellett egy 
délelőtt bárányt is simogathattak a gyere-
kek intézményünkben.
Két év után először az Anyák napját is sike-
rült bölcsődénk falai között megünnepelni.
A kisgyermeknevelők közös kreatív fog-
lalkozással, teadélutánnal készültek a cso-
portokban. Az anyukák gyermekükkel 
készíthettek egy közös emléket. Gyönyörű 
ékszerek, só-liszt díszek, festmények szü-
lettek.
A bölcsődék napja alkalmából egy rekreá-
ciós programon vettünk részt, Nógrád me-
gyében túráztunk és egy finom ebéd keretei 
között esetmegbeszélést tartottunk.
Köszönjük szépen a szülőknek, hogy gyer-
mekük napközbeni felügyeletének bizto-
sításával lehetővé tették ennek a napnak a 
megtartását. 

Az Aranykapu Bölcsőde dolgozói

ÉLMÉNYEK A BÖLCSŐDÉBEN

Az elmúlt időszak változatos programok 
sokaságát kínálta óvodásaink számára. 
A Föld napja alkalmából megszépült az 
udvarunk, és az ablakokat színes virágok-
kal teli ládikák tették széppé. Ezen a na-
pon minden kisgyermek virágpalántával a 
kezében érkezett az óvodába, így minden-
ki részt vehetett az ültetésben, udvarren-
dezésben. 

A környezetvédelem tudatosítását egy 
közös játéknappal erősítettük meg. Eb-
ben különféle, a jeles naphoz kapcsolódó 
feladatok, fejtörők, játékok voltak, melyek 
helyes megfejtéséért pecséteket szerezhet-
tek a csapatok. A gyerekek nagy örömére 
két új színes játszótéri eszközzel gazdago-
dott udvarunk: rugós autóval és kishajó-
val utazhattak a képzelet szárnyán.  

Április hónapban betekintést nyerhettek 
intézményünkbe a leendő óvodások, aki-
ket nagy szeretettel fogadtunk. A játékok 
kipróbálásán túl, részesei lehettek a má-
jusfa állítás hagyományának is. Sajnos a 
rossz idő miatt csak a csoportszobákban 
tudtuk színes szalagokkal feldíszíteni a fát, 

de ahogy az idő engedte kitűztük az ovi 
kapujára, hogy ott hirdesse a természet 
újjászületését. 
Megemlékeztünk a „legszebb vasárnap-
ról” is. Minden csoport meghitt „szemé-
lyes percekben” köszöntötte az édesanyá-
kat. Ezt az alkalmat természetesen nagy 
várakozás és titkos készülődés előzte meg. 

Májusban megrendezésre került a ha-
gyományosnak számító „Napsugár-hét”, 
amelynek minden napja bővelkedett ese-
ményekben. Az egész óvodát megmozga-
tó „ovi-olimpia”, és a „zoknicsata” nagy 
sikert aratott. A hátizsákos kirándulásra 
kiürült az épület, és minden csoport fel-
kerekedett a közeli határba túrázni. A 
programsorozatot egy mesejáték zárta az 
óvoda dolgozóinak előadásában. 

Lassan közeledünk a nevelési év lezárá-
sát jelentő fontos eseményhez, az iskolába 
készülő nagycsoportosok búcsúztatására. 
Ezt követően kezdetét veszi a kötetlenebb 
nyári élet az óvodánkban. 

Péter Ilona óvodapedagógus

TAVASZ A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN

bölcsőde



Nagy izgalommal és várakozással készült 
a Szivárvány Óvoda apraja-nagyja a hús-
véti ünnepekre. Festettük a hímes tojáso-
kat, ragasztottuk a nyuszis kosárkákat, s 
mindeközben tanultuk a kisfiúkkal a lo-
csoló verset. A szép vers és a locsolkodást 
követően a hímes tojás volt a jutalom.
Az izgalmakat fokozta az udvari tojáske-
reső játék.

Neves hétnek néztünk elébe: Április 22-én 
megemlékeztünk a Föld napjáról. Ezen a 
napon a gyermekek játékos formában gya-
rapíthatták tudásukat, hogy mit tudunk 
tenni Földünk megóvása érdekében. E je-
les naphoz kapcsolódva óvodánk udvarát 
szebbé varázsoltuk. Kiskertünket, virág-
ládáinkat beültettük szebbnél-szebb virá-
gokkal.
Április 29-én, játszódélután keretében 
megismerkedhettünk a jövendőbeli kis 
óvodásokkal. Meghívtuk őket a május-
fa-állításunkra, e hagyomány kapcsán kis 
műsorral kedveskedtünk a jelenlévőknek. 

A vendég gyermekek is bekapcsolódtak 
dalos játékainkba, szüleikkel együtt. Óvo-
dásaink jelképes „május- bottal” ajándé-
kozták meg őket.
Nagy igyekezettel készültünk az év leg-
szebb ünnepére, az anyák napjára is. Ta-
nultuk verseinket, dalainkat és feszült 
izgalommal készítettük ajándékainkat, 
hogy minden kisgyermek meglephesse 
vele édesanyját. Megható keretek között, 
a személyes köszöntéssel örömkönnyeket 
csaltunk az anyukák szemébe.

Rétfalviné Guba Ildikó  óvodapedagógus

VISSZATEKINTŐ:  
Tavaszi zsongás a 
Szivárvány Tagóvodában

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


Vadvirágok Veresegyházán 
Az SMNKE, vagyis egyesületünk, a Stellaria Media (Tyúkhúr) Nőikar Egyesület sok hosszú, várakozással teli hónap után áprilisban, 
amikor már minden Covid hullám elült, újra összegyűlhetett. Már nagyon vártuk, hogy mikor lehetünk újra együtt, hogy újra láthas-
suk egymást, beszélgessünk és énekelhessünk. 

Sajnos a Covid a nőikart sem kímélte. Lét-
számunk megfogyatkozott: élethelyzetek, 
életminőségek, egészségi állapotok változ-
tak meg. Néhányunknak pedig több lett 
a munkája, másféle feladatott kapott. Ki 
ezért, ki azért írta a csoportba a búcsúüze-
netet és tette meg fájó szívvel a lépést, 
hogy nem tud jönni a próbára, más feladat 
szólítja el. 

A próbák többségén 17-en vettünk részt. 
Néhány alkalom után karnagyunk, Énok-
Nagy Levente megkérdezte, hogy bár 
hosszú idő telt el, kevesen is vagyunk, de 
szép hangzással rendelkezik a kórus, így 
szeretné, ha fellépnénk a veresegyházi 
Szentlélek templomban a KÓTA (Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei együtte-
sek Szövetsége) következő, Kodály Zoltán 
születésének 140., halálának 55. évfordu-
lójára rendezett hangversenyén. Tudnunk 
kell, hogy a szakma színe-java jelenik meg, 
gondoljuk át, és a következő próbán meg-
beszéljük. 
 
Természetesen egyöntetűen a fellépés mel-
lett döntöttünk, ami, mint mindig most is 
többletpróbákkal, többlet energia bedo-
bással járt, amit mindenki lelkesen telje-
sített. A mű, amit karnagyunk választott 
Kodály Zoltán: Pange Linga egynemű kar-
ra írt 5 tételből álló darabja volt, amelyet a 
kórus korábban már ismert. Ezzel készül-
tünk meghódítani a szakma krémjét. A 
próbák a könyvtárban, annak átépítésekor 
pedig a fantasztikus akusztikájú Baptista 
Imaházban zajlottak. Énok–Nagy Levente 
felkérte Ella István orgonaművészt, hogy 
kísérje a kórust a fellépésen, amit a veres-
egyházi művész elfogadott.

A választott mű orgonakíséretét is meg 
kellett ismernünk, meg kellett tanulnunk, 
hallanunk, hogyan hangzik együtt a da-
rab, így a fellépés előtt egy héttel találkozót 
beszéltünk meg a művész úrral a Szentlé-
lek templomban, Veresegyházán. Busszal 
átutaztunk és egy fantasztikus próbán vet-
tünk részt egy csodálatosan szép, modern 
katolikus templomban.

A fellépés 2022.05.13-án volt. Kórusunk 
mellett felléptek gyermekkórusok, a Váci 
Székesegyházi Kórusiskola Gaudia Gyer-
mekkara, az eseményt rendező Fabriczius 
József Általános Iskola Felsős Leánykara 
és Fiúkórusa, a veresegyházi Cantemus 
Vegyeskar, és a ceglédi Kardos Pál Peda-
gógus Énekkar. A fellépés remekül sike-
rült. Kivirágoztak a vadvirágok a templom 

lépcsőjén: egységes, dús, érett női hangú 
kórus éneke töltötte be a kupolát és szár-
nyalt Kodály Aquinói Szent Tamás him-
nuszára írt dallama. Karnagyunk szerint 
is jól sikerült az előadásunk. Bár ő elfo-
gult, éreztük, hogy lehetett volna jobb is. 

Pont akkor énekeltünk, amikor meg-
szólalt a harang, kissé „nehezített lett a 
pálya”, viszont ügyesen vettük az akadá-
lyokat. Minden tétel a kóruson belülről is 
jól hangzott, bár amikor beszélgettünk a 
fellépésről, elismertük, hogy mi tudunk 
ennél jobbat is. 

A szakma másképp vélekedett: a fellépé-
sünk osztatlan sikert aratott szakmai kö-
rökben. Olyat, hogy a karnagyunk éjjel 
írta meg az örömhír: a KOTA vezetése két 
esetben hív meg kórust a Kodály minősí-
tett kórustalálkozóra 1.) ha az a kórus „Az 
év kórusa”. 2) Személyes meghívással. 
A mi esetünkben személyes meghívásról 
van szó, a hangzás és a fellépés egysége, 
az előadás színvonala és kimunkáltsága 
miatt.  Ez a fellépés pedig novemberben 
lesz esedékes. A lehetőség, amit kapunk, 
a sok, kitartó, lelkes zenerajongó együttes 
munkája és nem utolsó sorban egy olyan 
karnagyé, aki mindig hisz bennünk és bár 
nem gondolná senki, igen feszes tempót 
diktál. Mégis az eredmény egyértelmű: 
kiemelkedő lehetőséget kapunk, megmu-
tatni a tudásunk legjavát. 
Eddig anyagi okok miatt nem tudtunk 
részt venni minősítő eljárásban. Most ezt 
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közösségi  
élet
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tálcán kapjuk. Reméljük, hogy erről a fellépésről is jó hírekkel fo-
gunk visszatérni Aszódra. 

Addig is szeretettel várunk minden olyan zenerajongó, kórusban 
énekelni vágyó lányt, asszonyt, hölgyet, aki szeretne egy színes női 
csapat tagja lenni, együtt énekelni, utazni és fellépni! A kottaolva-
sás előny, de nem feltétel. 
Szeretnénk köszönetet mondani a könyvtár vezetőjének, Hajdú 
Zsófia Csengének, aki lehetővé teszi, hogy próbálhassunk a könyv-
tárban. A Baptista Gyülekezetnek, hogy beengedik kórusunkat 
próbákra. Az aszódi Önkormányzatnak, hogy nyertesei lehettünk 
a kiírt pályázatnak, és ezáltal is elutazhattunk a veresegyházi fel-
lépésre. 
Reméljük, hogy Aszód város lakóival hamarosan újra találkozha-
tunk. Terveink között egy közös éneklés szerepel, hamarosan, az 
utcán, vagy egy téren, vagy itt, vagy ott…
 

Stellaria Media Nőikar Egyesület 

https://delego.hu/
https://www.facebook.com/Napf%C3%A9ny-%C3%81rny%C3%A9kol%C3%A1stechnika-Kft-111037821571628


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

Hoya prémium progresszív lencsék 

30% kedvezménnyel!

Akció időtartama:  
2022. 06. 13. - 07. 31.

HATALYÁK OPTIKA 
40 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

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