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Aszódi        tükör

Az október számunkra a megemlékezés hónap- 
ja, amelyhez két jelentős történelmi dátum is 
kapcsolódik. 1849. október 6-a, a forradalom 
leverése utáni kegyetlen megtorlás, az aradi 
vértanúk kivégzésének napja és 1956. októ-
ber 23-a, amikor a magyar nép újra szembe-
szállt az idegen elnyomással. A két forradalom 
kirobbanása között több mint száz év telt el, 
mégis ugyanaz a szabadságvágy és hazasze-
retet fűtötte a lelkeket, mint elődeikét. Olyan 
nemes eszmék és emberi érzések ezek, amelye-
ket nem tompít a múló idő, s melyeket nem-
zeti ünnepeinken felidézve életben tarthatjuk 
hőseink emlékét. Idén Aszód mindkét gimná-
ziumának tanulói megható és méltó előadással 
készültek a városi megemlékezésekre. Októ-
ber 6-án, az AIKI kamaratermében a VSzC  
Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimná-
zium és Kollégium diákjai (Garami Anna, 
Garami Réka, Buzás Tímea, Barabás-Lattner 
Nona és Szilvási Liza) mutatták be ünnepi mű-
sorukat, amelyet Könczöl Rita tanárnő állított 
össze és Szilágyi Levente zongorajátéka gazda-
gított. Október 23-án, délután a Petőfi gimná-
zium épületének bejárata mellett elhelyezett 
emléktáblánál, amely Csűrös Zoltánnak és  
Balázsovich Andrásnak, a középiskola két 

56-os mártírjának állít emléket, Dr. Pénzes  
Tiborc Szabolcs polgármester és Asztalos  
Tamás alpolgármester, a középiskola képvi-
seletében pedig Holló Krisztina igazgató asz-
szony helyezte el az emlékezés koszorúját. A 
művelődési ház kamaratermében az Aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnázium 11. és 12. osz-
tályos diákjai adták elő „56 csepp vér” című 
műsorukat, melyet Virágné Király Anikó és 
Virág Attila szerkesztett és rendezett. Homoki 
Gábor, az evangélikus gimnázium Koren-dí-
jas középiskolai tanára ünnepi beszédében 
Petőfi Sándor Apostol című művéből idézett 
és hozzáfűzte, hogy bár a költő azt gondol-
ta, csak ritkán teremnek nagy lelkek, 56-ban 
mégis sok nagy lélek termett, ahogy azt a  
Terror házánál a Hősök falán látható nevek 
végtelen sora is bizonyítja. 
„Wittner Mária, Péter István, Brusznyai József, 
Dóka Zoltán, a sok fiatal pesti srác hősök voltak, 
a 20. század és minden idők hősei. Tették a dol-
gukat, szolgálták a jót, kiálltak a hitük mellett, 
nem voltak hajlandóak megalkudni a gonosz-
szal. Hiszem és remélem, mindig lesznek ilyen 
hősök, akik ösztönösen tudják, mi a jó, akik 
tisztességgel megélt életükkel hősök lehetnek a 
maguk kis világa számára.”  Mindkét megem-
lékezést koszorúzás zárta a főtéri emlékműnél. 

Zádori Mónika

Tisztelet a hősöknek!

A VEVŐNEK MINDIG 
IGAZA VAN
Aszódi történetek sorozatunkban 
Budai Ferenccel, a nagy múltú 
aszódi kereskedőfamília tagjával 
beszélgettünk.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

SZÍNES ŐSZ A  
KÖNYVTÁRBAN
Az Országos Könyvtári Napokhoz 
kapcsolódó programsorozat és a 
népmese hete több korosztály szá-
mára is kínált érdekességeket.

Cikkünk a 11. oldalon olvasható

EGÉSZSÉGÜNKÉRT 
NAP A PSG-BEN 
A Petőfi gimnázium tematikus nap-
ján a diákok az egészséges életmód-
dal ismerkedtek szakmai előadások 
és játékos feladatok segítségével.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható
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Nincsen fiam...
Nincsen fiam, hogy érte menjek
- Előttük nyílnak most a Mennyek -
Kiket csodál ma az egész világ,
Mik kivirultak Október tavaszán:
Ezernyi, büszke, zsenge ág.
Leánykám sincs, szent tűzzel telve,
Akit megszállott Szent Jeanne D'Arc 
lelke.

Ti Istenküldötte lelketekkel
Tiporjátok a fertőt, a szennyet -
Nincsen fiam, hogy érte menjek,
Hazug, galád, sátán-tanokkal
Kufárok gyilkolták ifjú lelketek
S az emberiség mégis magasztal!
Ti az apáknál jobban hittetek.

Hitetlen gépnek, rabszolgának
Nevelt - parancsra - minden iskola
S lelketekben égi tűz támadt -
Nem felejtik el ezt sehol, soha!
Nem csak értetek mennek az apák,
Úgy érzik ők: fiuk mellett helyük!
Törzsét kívánja a sok büszke ág
S hiába minden gazság ellenük!

Nincsen fiam, de “értetek megyek”.
S mindannyian “értetek megyünk!”
Megmozdulnak itt maguk a hegyek,
Hogy nevetekhez méltóak legyünk.

1956. okt. 24

Mészöly Tibor (1907-1965)  
aszódi költő

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

fotó: Mertlik Ferenc, Hídi Szilveszter



Tisztelt Lakosok! 

Elsőként a DTkH Nkft. közleményét szeretném Önökkel  
megosztani! 

„A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kály-
hával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu, mely nem 
kommunális hulladék. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és 
kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt 
a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel 
arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék begyulladá-
sát. Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehe-
tőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos 
nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.
Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak betartását. Amennyiben sze-
mélyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűj-
tő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja.”

Ebből következik, hogy az Aszódi Polgármesteri Hivatal sem tudja 
elszállíttatni a továbbiakban a DTkH Nkft-val az eddig gyakorlat 
szerint begyűjtött hamut, így kérem Önöket, hogy ne vigyék be a 
Kossuth Lajos utcai telephelyünkre a háztartásukban keletkezett 
hamut, salakot. Keressük a megoldást, de egyelőre nem találtunk 
olyan céget, aki vállalná a hamu, salak elszállítását. 

Zajlik a 2022. évi népszámlálás városunkban is. 15 számlálóbiz-
tos keresi fel azokat a háztartásokat, amelyek október 19-ig nem 
éltek az online kitöltés lehetőségével. Akik pedig sem online, sem 
számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszol-
gáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél (Aszódi Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód Szabadság 
tér 9.) jelentkezve tehetnek ennek eleget. A számlálóbiztos minden 
felkereséskor papír Értesítőt hagy, megjelölve rajta a következő fel-
keresési kísérlet időpontját, illetve telefonos elérhetőségét a felke-
resési időpont egyeztetése céljából. A számlálóbiztos azonosítására 
szolgál a számlálóbiztosi igazolvány, amely személyi azonosságot 
igazoló fényképes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél vagy 
jogosítvány) együtt érvényes. Minden számlálóbiztosi igazolvány 
egyedi azonosítószámmal rendelkezik. A számlálóbiztosnak fel 
kell mutatnia az igazolványát, amikor felkeresi az adatszolgáltatót. 

Az adatszolgáltató kérheti, hogy az őt felkereső számlálóbiztos iga-
zolja magát személyét azonosító igazolvánnyal is. A számlálóbiz-
tos nevét a népszámlálás teljes időszakában működő információs 
telefonvonalon (ingyenesen hívható zöldszámon: 06-80-080-143) 
is ellenőrizni lehet. Sok esetben tapasztaltuk, hogy bár a rendszer 
adatai alapján nem került online kitöltésre az adott címhez tartozó 
kérdőív, az ott lakók elmondása szerint kitöltötték a kérdőívet. Ké-
rem Önöket, hogy fogadják megértéssel számlálóbiztosainkat, ők 
csak az elvállalt munkát szeretnék becsülettel elvégezni, a program 
ezen hibájáról ők nem tehetnek. Kérem továbbá Önöket, hogy mű-
ködjenek közre a népszámlálásban. Felhívom figyelmüket, hogy 
a népszámlálásról szóló törvény alapján az adatszolgáltatás  
kötelező. Amennyiben a pótösszeírási időszakban is elmulasztja az 
adatszolgáltatást, a fővárosi és a megyei kormányhivatal közigaz-
gatási hatósági eljárást indít az adatszolgáltató ellen, és közigazga-
tási bírsággal is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt.  
A kiróható bírság nagysága személyenként 200 000 forint is lehet.

2022. október 20-án tartotta meg ülését a képviselő-testület.  
Az ülésen két önkormányzati intézmény, az Aszódi Napsugár  
Óvoda és az Aranykapu Bölcsőde vezetője számolt be a 
2021/2022-es nevelési év munkájáról. A színvonalas munkát a 
képviselő-testület megköszönte és egyhangúlag támogatta a beszá-
molók elfogadását. 

A bölcsődei ellátásról szóló rendelet 1. számú mellékletében sze-
replő térítési díjak is felülvizsgálatra kerültek az ülésen. 2023. 
január 1-jétől az alábbi térítési díjakat kell alkalmazni a bölcsődei 
ellátás során:
1. Bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjak

A Bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő  
gondozási díj:
Egy főre eső jövedelem/Ft Napi térítési díj Havi térítési díj

57.000-ig ingyenes ingyenes

57.001– 88.000                         400 8.400

88.001–118.000                       500 10.500

118.001–150.000                                600 12.600

150.001–200.000 700 14.700

200.001– 850 17.850

2. A Bölcsődében jövedelemvizsgálat nélkül fizetendő gondozási 
     díj: 1200 Ft/nap

3. Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet személyi térítési díja:            
     260.-Ft/óra

4. Alapellátáson túli szolgáltatás (Csiri-biri Játszóház) díja 
     alkalmanként 400.- Ft/gyermek.

Személyi változás történt az Ügyrendi Bizottságban. Buzás János 
képviselő úr helyett Kovács Tamás képviselő úr vesz részt a bizott-
sági munkában novembertől. 

A legfajsúlyosabb döntés a megnövekedett energiaárak csökken-
tése érdekében hozott intézkedési terv elfogadása volt, melynek 
részleteiről polgármester úr önálló cikkben tájékoztatja Önöket. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptem-
ber 28-án megtartott ülésén döntött arról, hogy értékesíteni kí-
vánja a Koren István köz 203 hrsz-ú ingatlant (közterület). 
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2022. októbe-
ri képviselő-testületi ülésre készítse elő az értékesítéssel kapcsola-
tos dokumentumokat, gondoskodjon az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2021. (XI.15.) önkor-
mányzati rendelet módosításának előkészítéséről és az ingatlan 
értékbecslésének megrendeléséről. Az ingatlan forgalomképtelen 
törzsvagyonból forgalomképes üzleti vagyonba történő átminősí-
tésének hosszadalmas folyamata megkezdődött. Az értékbecslés 
elkészült és a képviselő-testület döntése nyomán elindulhat a Föld-
hivatali eljárás. Amennyiben az ingatlan átminősítése megtörté-
nik, a vagyonrendelet módosításáról kell a testületnek döntenie és 
utána kezdődhet meg az ingatlan értékesítésével kapcsolatos dön-
tések meghozatala. 

dr. Lukács Adrienn jegyző

JEGYZŐI SAROK határozatok
érhetően

3 2022 NOVEMBER
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Európa, s benne Magyarország 2020 óta 
válságos időket él, hiszen az egészségügyi, 
a háborús és a menekült válság után, vagy 
még inkább közben, újabb válságok ütöt-
ték fel a fejüket. Az orosz agresszió nyomán 
kibontakozó gazdasági és a rezsiválság sú-
lyos teherként nehezedik az országokra 
és polgáraikra. Be kell vallanunk, hogy a 
krízis felkészületlenül érte az önkormány-
zati szférát, hiszen az áprilisi országgyűlési 
választást követő napokig semmi jel sem 
utalt arra, hogy drasztikus változásokra 
kellene készülnünk…
A pénzügyi helyzet ugyan már akkor sem 
volt fényes, hiszen az önkormányzatok be-
vételei már jó ideje leszálló ágban voltak. 
Emlékeztetnék arra, hogy a gépjárműadó 
teljes összege 2020. január 1. óta a közpon-
ti költségvetést illeti meg, s az előző évhez 
hasonlóan, idén is az iparűzési adó fele – 
kompenzáció fejében – az államkasszát 
gyarapította. Hozzájárult a bevételcsök-
kenéshez az is, hogy a folyamatos drágulás 
ellenére 2022. június 30-ig érvényben volt 
az önkormányzatok díjemelésének tilal-
ma, továbbá az is, hogy az önkormányzati 
feladatellátást támogató állami normatí-
vák összege hektikusan változott, s nem 
követte le az elszálló árakat. Ennek követ-
keztében az intézményfenntartáshoz je-
lentősebb mértékben kellett hozzájárulnia 
az önkormányzatoknak, így Aszód Város 
Önkormányzatának is. 
Az energiaválság és a rezsiárak emelkedése 
pedig már oly mértékben drámai helyzetet 
idézett elő, hogy a tét immár a települési 
önkormányzatok működőképességének 
megőrzése. Aszód esetében, az összes ön-
kormányzati intézményt (bölcsőde, óvoda, 
gyermekétkeztetés, kulturális intézmény, 
gondozási központ, polgármesteri hivatal) 
és szolgáltatást (védőnők, közvilágítás) fi-
gyelembe véve az energiaárak növekedése 
2021-hez képest várhatóan legalább tízsze-
res lesz. Azaz az energiamegtakarítás mel-
lett is a 2021-es 34 millió Ft-ról, 2022-ben 
77 millió Ft-ra, 2023-ra pedig várhatóan 
318 millió Ft-ra nő. Az utóbbi összeg nagy-
ságrendileg megegyezik a legjobb években 
befolyt iparűzési adó összegével. 
Amint már említettem most nem a legjobb 
éveket éljük…

Ebben a kiélezett helyzetben a kormány 
három bevételnövelő lehetőségre hívta fel 
az önkormányzatok figyelmét: 1. az ön-
kormányzat által beszedett díjak és a helyi 
adók emelésére, 2. új díjak bevezetésére, 3. 
az iparűzési adó teljes összegének az ön-
kormányzatok általi felhasználására 2023. 
január 1-től. 
Az első két lehetőség a polgárok terheit nö-
veli, azokét a polgárokét, akiket egyébként 
is sújt az árak drágulása. Tudjuk ezt mind-
annyian, de a felelős pénzügyi gazdálko-
dás szükségessége okán pótolnunk kellett 
az évek óta elmaradt díjemeléseket, hogy 
csökkentsük az önkormányzat vesztesége-
it. Aszód Város Önkormányzata átlagosan 
30%-os mértékben emelte az étkeztetés, a 
szociális ellátások és a bölcsődei gondozás 
térítési díjait. Át kell gondolnunk továbbá a 
lakbérek, a piaci helypénzek, a terembérle-
tek és a közterület használati díjak emelé-
sét is. Helyi adók emelésével kapcsolatban 
számításokat végzünk, képviselő-testületi 
döntés novemberben várható, de általános 
emelésre nem teszek javaslatot. Újabb díjat 
egyelőre nem kívánunk bevezetni.
Az iparűzési adó teljes összegének helyben 
maradása örvendetes, de a jelenlegi gazda-
sági helyzet a vállalkozásokat is megviseli, 
s számolnunk kell azzal, hogy a kisvállal-
kozások közül sok olyan lehet, ami a rezsi-
árak és a KATÁ-s adózás változása miatt 
befejezi a tevékenységét.
A rezsiválság kezelésére menedzsment 
tervet dolgoztunk ki, ami tartalmazza a 
felhasznált energia (áram, gáz) mennyi-
ségének csökkentése érdekében tett első 
körös intézkedéseket, valamint a pénzügyi 
takarékosság fokozásához szükséges lépé-
seket. Ezt a menedzsment tervet a képvise-
lő-testület októberi ülésén egyhangúlag el-
fogadta. A terv szerint a volt tüdőgondozó 
épületében és a városüzemeltetés telephe-
lyén található műhelyben szüneteltetjük a 
fűtést. A felújítás előtt álló és már kiürített 
múzeumépületben ugyancsak nem lesz fű-
tés. A könyvtár és a múzeum munkatársai 
a könyvtárban végzik majd munkájukat. A 
múzeum irodaépületében a raktárak fűté-
sét a műtárgyak megóvásához szükséges 
mértékben biztosítjuk, az irodákban pedig 
minimálisra csökkentjük. 

Az intézményekben az elektromos háztar-
tási gépek (különösen a hűtőszekrények 
és bojlerek) használatát minimalizáljuk, 
a még nem energiatakarékosra cserélt iz-
zókat, amennyiben ez költséghatékony, 
energiatakarékosra cseréljük. Az intézke-
dési terv javaslatot tesz arra, hogy a 2022. 
december 22.-2023. január 8. közötti idő-
szakban az Aszódi Polgármesteri Hivatal 
és december 21-től a könyvtár is zárva 
tartson, a meghosszabbított téli szünetre 
tekintettel pedig a novemberi testületi ülé-
sig a bölcsődében és az óvodában fel kell 
mérni az ügyeleti igényeket.
A közvilágítás vonatkozásában elkezdő-
dött a nagyfogyasztású nátrium lámpás 
lámpatestek cseréjének folyamata, mely-
nek keretében még az idén 70 db korszerű 
és takarékos led-es lámpatest kerül elhe-
lyezésre a Kossuth Lajos utcában. Idén az 
adventi díszkivilágítás az adventi koszorú-
ra és a karácsonyfára fog korlátozódni.
2020 eleje óta korábban egyáltalán nem, 
de legalábbis évtizedek óta nem tapasztalt 
válságokat kezelünk, s úgy tűnik, hogy 
ennek nem is lesz egyhamar vége. A ne-
héz pénzügyi viszonyok között nem lehet 
más a célunk, mint városunk működőké-
pességének megőrzése, az intézmények és 
a feladatellátás eddigi megszokott színvo-
nalának megőrzése. Ennek megfelelően a 
jövő évi költségvetés fókuszában az intéz-
mények és az intézményi rezsidíjak fognak 
állni. Fejleszteni legfeljebb pályázati for-
rásból fogunk tudni. 
Természetesen ezeket a körülményeket ne-
kem, a képviselő-testület tagjainak és a la-
kosságnak is nehéz elfogadni, de a válságok 
felszámolása messze meghaladja egy tele-
pülési önkormányzat kompetenciáját. Eb-
ben a helyzetben az elsődleges feladatunk 
a pénzügyi és az energiaválság túlélése, 
mindent ennek rendelünk alá. Ugyanak-
kor törekednünk kell arra, hogy kíméljük 
polgáraink pénztárcáját, spóroljunk, és 
csak minimális mértékben emeljük az ön-
kormányzat által beszedett díjakat. 
Példátlanul nehéz helyzetben vagyunk, 
de felelősen gondolkodunk, s mindent el-
követünk annak érdekében, hogy a lehető 
legjobb döntéseket hozzuk.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

Az önkormányzat helyzete a pénzügyi- és energiaválságban 
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Amikor minden folyamatosan változik körülöttünk és az embe-
rek sűrűn váltogatják a lakóhelyüket, ritkán lehet olyasvalaki-
vel találkozni, aki  egész életében hű volt a szülőhelyéhez. Felme-
rült valaha, hogy máshová költözzön?  
Az életem során többször is lett volna lehetőségem máshol letele-
pedni, de minden rokoni szálam Aszódhoz fűz, itt születtem, itt 
nőttem fel, ide kötnek az emlékeim. A családom több tagja is része 
a város múltjának, nagyapám hentes volt, apám és a nagybátyám 
bőrkereskedő, tulajdonképpen az egész család a kereskedelemre 
épült fel. Apám bőráruboltja a Kossuth u. 40-ben üzemelt, a kör-
nyékről minden cipész oda járt beszerezni az alapanyagot. Még 
ma is tudom, hogy melyik faluban hogy hívták a cipészt, de azt is, 
hogy aszód főutcáján hol volt a csizmadia, a cipész, melyik volt a 
talpaló. Kisgyerekként rengeteg időt töltöttem az üzletben, segítet-
tem, hallgattam a felnőttek beszélgetését, több dolgot megtudtam 
ezekből, mint bármilyen könyvből. 

Mi történt a családi vállalkozással, az édesapja bőr és cipészkellék 
kereskedésével?
Apám erdőkürti származású volt, a háborúban ott vészeltük át a 
háborút és az oroszok bejövetelét, ahogy néhány más aszódi csa-
lád is. A falut a háború alatt egyetlen bombázás érte, amelyben 
hárman vesztették életüket, mindhárman aszódiak voltak. A csa-
ládból egy fiú menekült meg, mert éppen a bombatalálat előtt át-
ment segíteni a szomszédba. A másik bomba a mi házunk mellett 
csapódott be, de szerencsére egy hatalmas szénakazalba esett bele, 

ami csökkentette a robbanás erejét, így megúsztuk sértetlenül. 
Amikor jött a hír, hogy hamarosan érkeznek az orosz csapatok, a 
nagyapámmal kimentünk az utcára bámészkodni, de aztán kap-
tunk nagy fejmosást a családtól, mert én a bőrkucsmám, nagy-
apám pedig a csizmája nélkül tért haza, mivel az orosz katonák 
elvették tőlünk. Aztán, amikor a háború befejeztével visszatér-
tünk Aszódra, a lakást teljesen kifosztva találtuk, a bútorainkat 
eltüzelték, mindössze négy szék maradt, de az sem a mieink közül 
való, hanem a sarkon lévő mozi székei. Az üzlet berendezése, áruja 
szintén odalett. Utána apám még egyszer kinyitott, majd 48-ban 
végleg államosították a boltot. Kapott két hetet, hogy árusítson ki 
és adja le a kulcsot. Aztán állami alkalmazottként dolgozott annál 
a vállalatnál, ahol én is elkezdtem a pályafutásom.

Ezzel a családi múlttal egyenes út vezetett a kereskedelmi  pályá-
hoz?
Talán kézenfekvő lett volna, mégis volt néhány kitérő az életem-
ben. Az aszódi Petőfi gimnáziumba jártam, mi voltunk az utolsó 
nyolc évfolyamos osztály. Hetedikes voltam, amikor jött egy olyan 
tájékoztatás, hogy a Színművészeti Főiskolára érettségi nélkül 
lehet jelentkezni. Abban az időben, ahol már tíz ember volt, ott 
alakult egy énekkar és egy színjátszó csoport, így akkoriban én is 
bősz színjátszó voltam, nagy lelkesedéssel és ambíciókkal. A gim-
náziumban akkoriban össze is verődött egy nagyon elkötelezett 
csapat, amelynek tagja volt többek között Huszárik Zoltán, aki 
egy évvel járt fölöttem, és Sára Sándor, aki az osztálytársam volt. 

riport
„Mindig a vevőnek van igaza…”
ASZÓDI TÖRTÉNETEK
Cipőt a cipőboltból! – a 60-as, 70-es években szállóigévé vált reklámszlogen a kabaré előadások visszatérő motívuma lett, kifigurázva 
a korabeli reklámok fantáziátlan világát. Napjainkban azonban, amikor azt látjuk, hogy a professzionalizmus egyre inkább eltűnik 
a kereskedelemből és a minőségi árucikkekre specializálódott kisebb boltokat kiszorítják a piacról a multik, ahol az élelmiszerek, ru-
házati termékek, lakberendezési- és ajándéktárgyak egymás mellett sorakoznak a polcokon, ez az egyszerű mondat akár új értelmet 
is nyerhet. Az áruválaszték végtelen, de nehéz eldönteni, a pláza melyik boltjában keressük az áhított ruhadarabot, mert bár a folya-
matos akciókkal igyekeznek túllicitálni egymást, a legtöbbjükben mégis kelletlen eladókat és silány árut találunk. A sokadik üzletből 
kifordulva hirtelen erős vágyat érzünk arra, hogy a személytelen, mindent egy kaptafára húzó világból benyithassunk egy kicsi, bőr- 
illatú cipőboltba, ahol a mester a megfelelő méretben és minőségben készíti el számunkra pontosan azt a lábbelit, amire szükségünk 
van. Álomvilág? Talán ma már igen, de nem is olyan régen még valóság volt. A múlt század első felében Aszódon a Kossuth Lajos utca 
tele volt nagy múltú kereskedő családok üzleteivel, iparosok műhelyeivel, ahol a legifjabb generáció már gyerekként megismerkedett a 
szakma minden csínjával-bínjával és kivette a részét a munkából is. A második világháború utáni államosítások megbontották ezt az 
idilli állapotot, a kereskedelem is, mint minden „központosítva” lett, a boltokban árusított termékeket csak a meghatározott helyek-
ről lehetett beszerezni. Az embereknek nem okozott különösebb fejtörést, hogy hol vegyenek nadrágot, cipőt vagy függönyt.  Valóban 
egyszerűbb volt akkor az élet? A nemrégiben 90. életévét betöltött Budai Ferencet, egy többgenerációs aszódi kereskedő família tagját 
kérdeztem a régi időkről, amikor Aszódon virágzott a kereskedelem és a boltba nemcsak vásárolni, de néhány jó szóért is szívesen 
betértek az emberek.
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Mindezek fényében igazán büszke vagyok arra, 
hogy ennek az ifjúsági szervezetnek, a diákszö-
vetségnek én voltam a kultúrfelelőse. A kötelező 
kampány, politikai témájú egyfelvonásos da-
rabok mellett, amelyeket iskolai ünnepségeken 
kellett előadni, több klasszikus művet is játszot-
tunk, sőt, a színdarabokkal jártuk a vidéket is. 
A megvalósítás sok szervezést és találékonyságot 
igényelt, a díszleteket például más gimnáziu-
mokból kértük kölcsön és, ha kellett, átalakí-
tottuk. Persze az előadáshoz közönség is kell, a 
diákságot gyakran úgy tudtuk becsábítani, hogy 
a színdarab után mindig volt zene és tánc. Akkor 
voltunk csak bajban, amikor Dimitrov elvtárs 
meghalt és a szórakozás minden formáját betil-
tották. A színdarabot még megtarthattuk, de az 
utána következő bált már nem. Azért, hogy el-
kerüljük a botrányt egy fél órácskát mégis kikö-
nyörögtünk, a semminél az is több volt. Aszódon 
a polgármesteri hivatal mögött volt a kultúrház, 
komoly színházi felszereltséggel, színpaddal, öl-
tözővel, nézőtérrel. Ott minden rendelkezésre 
állt ezekhez az előadásokhoz. Elmentem a felvé-
telire, a vizsgabizottság elnöke Gobbi Hilda volt. 
Nem vettek fel, de azt tanácsolták, érettségi után 
próbálkozzak újra. Engem olyan rosszul érintett 
az elutasítás, hogy többször nem felvételiztem, 
de Aszódon folytattam a működésem, évente 
legalább három előadást tartottunk, teltházzal. 
Aztán, amikor érettségi után pályaválasztásra 
került sor, elkísértem egy barátomat honvédtisz-
ti toborzásra. Nekem eredetileg nem állt szándé-
komban jelentkezni, a vége mégis az lett, hogy 
felvettek a híradótiszti iskolába. Avatás után 
Keszthelyre kerültem, de 55-ben áthelyeztettem 
magam Aszódra, mert bár Keszthely gyönyörű 
hely, én mégis itt éreztem magam otthon.

Hogyan élte meg katonaként az 56-os esemé-
nyeket? 
Egy véletlen folytán kimaradtam a budapesti 
összecsapásokból. Aszódon október 23-án este 
tíz órakor riadóztatták az ezredet. Mindenkit 
személyesen értesítettek a lakóhelyén, de én ép-
pen nem voltam otthon, mert a néhány utcányi-
ra lakó menyasszonyoméknál voltam látoga-
tóban. Éjjel két órára értem haza, csak másnap 
reggel tudtam meg, mi történt, amikor bemen-
tem a laktanyába. Mivel addigra már elment az 
ezred, itt helyben állítottak szolgálatba, mert ép-
pen szükség volt egy híradós végzettségű tisztre 
a posta biztosításához. A forradalom ideje alatt 
végig ott teljesítettem szolgálatot, majd amikor 
választás elé állították a tiszteket: vagy leszerel-
nek, vagy karhatalmi szolgálatot vállalnak, ki-
léptem a katonaság kötelékéből. 

Hogyan tudott ezután visszatérni a civil életbe?
Mivel leginkább a kereskedelemben volt ta-
pasztalatom, a Kossuth utcai élelmiszerboltban 
helyezkedtem el, ahol nagy örömmel fogad-
tak, mert az idősebb hölgy alkalmazottak kö-
zött nagy szükség volt egy fiatal, jó erőben lévő 
emberre, aki a nehéz fizikai munkát is el tudja 
végezni. Akkoriban még nem volt minden úgy 
csomagolva, mint manapság, a lisztet, a cukrot, 
a zsírt és még sok élelmiszert ki kellett mér-
ni, és ez rengeteg cipekedéssel, rakodással járt. 
Egy hónapja dolgoztam ott, amikor a női divat 
és férfiruha konfekció bolt vezetője kivándorolt 

Izraelbe, így kellett valaki a helyére. A cég igaz-
gatója, akit apám révén jól ismertem, megkért, 
hogy vegyem át a konfekció boltot. Nekem ez 
akkor jelentős előrelépés volt, így vállaltam. Igaz 
azon a területen nem volt még tapasztalatom, de 
mindig azt vallottam, hogy egy jó kereskedőnek 
a profil nem is fontos, mert minden esetben van 
a vevő meg az áru, amit el kell adni. Felvettem 
munkatársnak egy szabót, gondoltam én meg 
csak belejövök, ami elég gyorsan sikerült is. A 
helyzet adott volt, az 1950-es évek végén öt ke-
reskedelmi nagyvállalat adta elosztásszerűen az 
árut, ezért nem is tudtam volna máshonnan be-
szerezni a készletet. Csak megfelelő kapcsolatot 
kellett kialakítani az eladókkal, akik a mintate-
remben bemutatták a termékeket, és ők jó taná-
csokkal láttak el, hogy mit vegyek. Persze azért 
így is adódtak vicces helyzetek. Még rögtön az 
átvétel után történt, hogy megrendeltem vagy 
20-30 különböző színű, de ugyanolyan fazonú, 
akkoriban nagyon divatos szatén kartonból ké-
szült ruhát. Kitettem a kör sztenderre, ahonnan 
kiválaszthatták a vevők a nekik tetsző darabot.  
Éppen a Tiszti Klub megnyitójára készült min-
denki, és a tisztek feleségei sorra jöttek hozzám 
vásárolni. Szinte mindegyiknek az új darab tet-
szett meg és meg is vásárolták. Láttam én, hogy 
többen is ugyanazt vették, de nekem egyrészt 
el kellett adnom az árut, másrészt úgy éreztem, 
nem szólhatok bele, válassza csak mindenki azt, 
amit szeretne. A megnyitó másnapján aztán 
jöttek hozzám az asszonyok panaszkodni, hogy 
mindegyikükön ugyanolyan ruha volt. Később 
már ügyeltem arra, hogy ne úgy szerezzem be az 
árut, hogy tömegcikk legyen belőle. 
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Mennyire lehetett ezt megvalósítani?
Egyrészt alaposan fel kellett mérni az igényeket, megismerni a 
vevőkört, a kínálatot, keresletet és annak megfelelően válogatni. 
Már hat évet töltöttem a ruházati kereskedelemben, amikor kez-
dett divatba jönni egy új üzletforma, az alkalmi leértékelt áruk 
boltja, amiben én is fantáziát láttam. Ez azért volt nagyon vonzó, 
mert 50-60 százalékos árengedménnyel lehetett hozzájutni mi-
nőségi árukhoz, amelyek nem voltak kötve az adott nagykereske-
delmi cégekhez. Tulajdonképpen, bárhonnan be tudtam szerezni 
az árut, ahol termeltek akár kivitelre is és visszamaradt néhány 
széria, vagy minimális hibás termékeket, például olyan divatci-
pőket, amiket tényleg nem lehetett máshol, csak nálam megkap-
ni. A választék így sokkal nagyobb volt, mint a többi boltban és 
ez jelentős forgalmat eredményezett. Persze a reklámra is nagy 
hangsúlyt fektettünk, szórólapokkal beterítettük a környéket. 
Arra is nagyon ügyeltem, hogy betartsam azt az elvet, miszerint 
mindig a vevőnek van igaza. Az ember, ha elég időt tölt ebben a 
szakmában, elég egy pillantást vetnie valakire, és látja milyen mé-
ret kell neki. Mégis, amikor tanulóim voltak, mindig azt kértem, 
hogy ne magyarázzák meg a vevőnek a méreteket, ha azt mondja, 
hogy neki bakfisruha kell, hiába teltebb alkatú, inkább adják oda 
neki a kismamaruha változatát, ami méretben is passzol, de le-
gyen megelégedve abban a hitben, hogy azt kapta, amit szeretne. 
Amikor Aszód járási székhely státusza megszűnt, jelentősen csök-
kent a vásárló erő, mert akinek hivatalos teendői voltak, Gödöllőn 
tudta elintézni, és ha már ott volt, az ottani üzletekben vásárolt. 
Addig nem is igazán volt konkurencia, mert ha valaki a járáson 
belül akart például egy öltönyt venni azt csak az aszódi konfekció 
boltban tudta megtenni. Amikor láttam, hogy ez már nem műkö-
dik, ismét váltanom kellett. A vállalat már régóta csábított, hogy 
menjek a vállalati központhoz ellenőrnek, amit végül elfogadtam. 
Egy áruház és tizennyolc bolt tartozott hozzám, egy héten egy-
szer a központban kellett jelentkeznem a főellenőrnél, aki meg-
határozta az arra hétre érvényes vizsgálati szempontokat. A leltár 
bonyolítása is az én feladatom volt, minden árutétel cikkszámmal, 
elnevezéssel összeírásra került. Öt évvel később a megyei vállalat 
megbízott főellenőre lettem. Tíz ellenőr tartozott alám, akik jár-
ták a megyét, a ruházati boltokat, ez szám szerint 56 szaküzletet és 
négy áruházat jelentett. 

Úgy látszik gyakran kellett váltani és alkalmazkodni a meg-
változott körülményekhez.
Valóban, hiszen a kilencvenes években megint új fordulat kö-
vetkezett be, akkor már kirajzolódott, hogyan is néz ki a szoros 
elszámolású szocialista rendszerrel szemben a kapitalista jellegű 
kereskedelem, és sejteni lehetett, hogy az addigi ellenőrzési rend-
szerre már nem lesz szükség. A privatizáció előszeleként, lassan 
megkezdődött a különböző külföldi kapcsolatrendszerek kialakí-
tása az árubeszerzés területén. Aztán megjelentek a szerződéses 
boltok, a vállalat kisebb egységei, amelyeket kiadtak üzemeltetés-
re. A következő lépésben létrejöttek a Kft-k. úgy, hogy  a válla-
lat adta a boltokat az árukészlettel. Az ügyvezető és a tagok saját 
tőkével is beszálltak kisebb részben, de a fő részvényes a vállalat 
maradt. Aszódon én is létrehoztam egy Kft.-t az aszódi és a kere-
pestarcsai boltokból. Akkor lettem a mai K&H bank helyén lévő 
102-es számú méteráru bolt ügyvezető igazgatója. Mivel addig egy 
állami kereskedelmi rendszerben éltem, nem igazán tudtam átlát-

ni, hogy lehetőségem van a profilváltásra is. Aztán meg már nem 
akartam belevágni egy nagyobb hitelfelvételbe, amivel kiválthat-
tam volna az állami tőkét, és a gyerekeim is arra biztattak, hogy 
eleget dolgoztam már, menjek nyugdíjba. Én ugyan nem éreztem 
magam annyira kimerültnek, hiszen mindvégig élveztem a mun-
kám és szívesen dolgoztam, de mégis visszavonultam, és hirtelen 
borzalmasan elkezdtem unatkozni. Soha nem voltam egy barká-
csolós típus, ezért hol itthon, hol a nyaralóban tartottam rendben 
a kertet, ami aztán nagyjából ki is töltötte az időmet. Egyetlen 
valódi szenvedélyem volt, a fotózás. Rengeteget fotóztam, óriási 
diagyűjteményem van és egy berendezett fotólaborom, ami a régi 
fényképezőgépekkel együtt a digitális technika elterjedésével ma 
már inkább csak muzeális érték. 

Nemcsak a technika világában, de a kereskedelemben is renge-
teg változás történt, ritka, hogy egy újonnan nyílt üzlet hosszú 
ideig fennmaradjon. Mi az, ami nagyon más volt régen?
A kereskedelem szempontjából lényeges különbség, hogy Aszó-
don régen hetente háromszor volt piac, ahová a környező fal-
vakból jöttek az árusok és ezt követően az aszódi boltokban vá-
sároltak. Abban az időben mi, kereskedők nem voltunk egymás 
ellenségei. Nem volt konkurencia, mert egy adott árucikket csak 
egyvalaki árusított, még segítettük is egymást. Ma sokkal nehe-
zebb fennmaradni egy üzletnek, főleg, ha egy típusból több van, 
és nagyobb a kínálat, mint a vásárlóerő. Azt is figyelembe kell 
venni, hogy ez egy szakma, tehát fontos azt is tudni, hogy milyen 
vevőkört szeretnénk kiszolgálni. Amikor látom a mai öltönyöket, 
közülük többnek is olyan az anyaga, hogy azokból annak idején 
biztosan nem csináltattunk volna öltönyöket, mert ahhoz már a 
méterárunak is kiváló minőségűnek kell lennie. A magyar kon-
fekció világhírű volt, rengeteget tudtunk nyugatra szállítani. Az 
igaz, hogy választékban korántsem voltunk olyan szinten, mint 
most, de az árak is szabottak voltak, a fővárosban éppen annyiba 
került egy adott öltöny, mint a legutolsó kis településen.

Mi az, amit szívesen visszahozna még a régi világból?
Mostanában nagyon hiányzik a társasági élet, hogy az emberek 
összejárjanak egymással. Az ismerkedésre sem nagyon van mód. 
Régebben Aszódon volt hat vagy hét melegkonyhával rendelkező 
vendéglő, ha mondjuk, egy fiú meg akart hívni ebédre egy lányt, 
volt hova menni. A színjátszó csoportok több szempontból is fon-
tosak voltak, hiszen mi ott szórakoztunk is, egy-egy színdarab hó-
napokig készült és a próbák valódi társasági eseménynek számí-
tottak, egyben lehetőséget adtak arra, hogy kapcsolatok jöjjenek 
létre. A színjátszás, a színpadi szereplés ráadásul olyan önbizalmat 
adott, hogy nem estünk pánikba, ha néhány ember előtt el kellett 
mondani pár mondatot. A színház még műkedvelő szinten is igé-
nyel közönséget, de nálunk már a nyilvános főpróbán is teltház 
volt, mert folyamatosan a helyi intézményekből, iskolákból tobo-
roztuk a közönséget. Szerintem ezekre az időkre szívesen emlék-
szik vissza, aki átélte.

Köszönöm, hogy megosztotta velünk az emlékeit, kívánom, hogy 
még sokáig lelje örömét a gyarapodó családban, az unokákban és 
dédunokákban!

Zádori Mónika



Október közepén angol, spanyol, portugál és török diákok és 
tanárok érkeztek az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium,  
Általános Iskola és Kollégiumba, hogy közösen foglalkozzanak 
az iskolai bullying megelőzésének és kezelésének lehetőségeivel, 
a sztereotípiák ledöntésének fontosságával, az egymás iránti  
tolerancia fejlesztésével, az asszertív kommunikáció jellemzőivel.

Ismerkedési alkalmakkal, kézműves foglalkozással, íjászat-
tal, díszkovács és néptánc bemutatóval, közös játékokkal, ki-
rándulásokkal színesítettük a szakmai programot.  A hozzánk 
érkező diákokat családoknál szállásoltuk el, így szorosabb 
személyes kapcsolatok alakulhattak ki a vendégek és a vendég-
látók között, sok alkalom nyílt a magyar kultúra megismerte-
tésére és a nyelvgyakorlásra, mivel a munkanyelv az angol volt. 
Köszönhetően a jó együttműködésnek, hasznos, tartalmas és  
emlékezetes hetet tölthettünk együtt egy nemzetközi csapatban.

A találkozó az Európai Unió pénzügyi támogatásával, az Erasmus+ 
programon keresztül valósulhatott meg.

Dr. Batár Levente projektkoordinátor

Összefogás az iskolai bántalmazás,  
a bullying ellen

Kódolás hete 2022 az Evangélikus Általános Iskolában
A Code Week egy olyan Európa szerte megrendezett programsorozat, amelyet a programozás ünnepeként  
tartanak nyilván. Célja a programozás és a digitális jártasság szórakoztató és érdekes módon történő bemutatása,  
s hogy két héten át a lehető legtöbb diák ismerkedjen meg a programozás alapjaival. Az események középpontjában 
a programozáson és az egyéb digitális technikai jellegű tevékenységeken keresztül a kreativitás, a problémamegoldás 
és együttműködés áll. 

A Kódolás Hete idén október 8. és 23. között zajlott, melyhez az Evangélikus Általános  
Iskola alsó tagozatos tanulói - immár 3. alkalommal - csatlakoztak, kódoltak online és 
offline. Ismerkedtek a programozás alapjaival, az algoritmikus gondolkodással.

A 2.a osztályosok most először találkoztak Zümivel, a Bee-Bot padlórobottal. Először a 
kisrobot „ruháját” magukra öltve próbálták ki a robot irányítását. Majd következett az 
igazi robot használata, amelynek során a számok világában repkedtek, sőt még matema-
tikai műveletek gyakorlására is lehetőségük nyílt. A 2.b-sek rendszeresen használják a 
padlórobotokat, így most is örömmel „dolgoztak” Blue-Bottal, a kék padlórobottal. Segít-
ségével játékosan gyakorolták a szorzást, osztást. Utána pedig csapatokban lelkesen gyűj-
töttek kincset a robottal. A 3. évfolyamos gyerekek online Bee-Bot emulátor segítségével 
programozták a virtuális méhecskét. Az online felületen több pálya közül választhattak, 
a Bee-Bothoz hasonlóan a virtuális robotot is a hátán lévő nyilakkal irányították, előre, 
hátra, balra és jobbra 90 fokos fordulatokkal. A program időszakában minden tanuló-
nak lehetősége nyílt az eszközök nélküli kódolvasás és képábrázolás kipróbálásra. Pontról 
pontra másolhattak, pixel képet készíthettek másolással, majd színek számokhoz, koor-
dinátákhoz való társításával. Megismerték vagy gyakorolták a koordináta alapú kódolást, 
ahol meg kellett adniuk a különböző épületek pontos koordinátáit, majd a koordináták 
alapján keresték meg a különböző játékokat, tengeri élőlényeket.
Remek hangulatban teltek a kódolással töltött napok.

Szűcs-Muri Mária

fotó: Dr. Roncz Béla
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A finom sütemények és mesés cukrászköltemények kedvelői 
számára kihagyhatatlan esemény a 2014. óta minden évben 
megrendezésre kerülő Palotási Tortafesztivál. Idén októberben 
is óriási érdeklődés övezte a lelkes amatőrök és profi cukrászok 
versenyét, akik különféle kategóriákban mérték össze tudásukat. 
A kiállított versenymunkákra a zsűrin kívül a közönség is 
szavazhatott, akik természetesen meg is kóstolhatták a kiszemelt 

finomságokat. Az idei versenynek két aszódi díjazottja is lett, 
Balázsné Oroszi Mária Mónika csodás alkotásaival a burkolt 
dísztorta cukrász kategória és az ehető virág kategória első 
helyezését nyerte el,  a 14 éves Petrovics Diána pedig a krémes torta 
amatőr kategóriában harmadik helyezést ért el. 

Gratulálunk a díjazottaknak!

Aszódi sikerek a VIII. Palotási Tortafesztiválon

Ehető virág kategória – I. helyezés Krémes torta amatőr kategória – III. helyezésBurkolt dísztorta kategória – I. helyezés

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064747446018
http://www.egaaszod.hu/


Színes ősz a könyvtárban
Mozgalmas volt az október a könyvtárban. Szeptember 30-án 
ünnepeljük a magyar népmese napját, ehhez az alkalomhoz 
kapcsolódik a „népmese hete” programsorozatunk, amelyen idén 
is rengeteg iskolai csoport vett részt. A gyerekek felelevenítették 
ismereteiket a mesékről, tanultak újakat, játszottak, kutattak a 
könyvespolcokon. 
Ezzel párhuzamosan bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári 
Napok programsorozatba, amelynek témája ebben az évben 
az „Esély – Egyenlőség – Könyvtár” volt. Ennek keretében 
szerveztünk felnőtt és gyerek programokat egyaránt, igyekezve 
minden korcsoport igényeit kielégíteni.
Járt nálunk Z. Kiss Adrienn, aki családjukról, autista fiukról 
mesélt, illetve bemutatta a témához kapcsolódó könyveit. Az 
érdeklődők érdekes történeteken keresztül tudhatták meg, 
hogyan lehet a helyzetet jól kezelni, mi mindent lehet elérni 
szeretettel, humorral. 

Az UNICEF Ébresztő óra elnevezésű foglalkozásán közép-
iskolások ismerkedtek meg a gyermekjogokkal, beszélgettek 
azok fontosságáról. Szóba került a Klímahős program is, majd 
megtudhatták, hogyan csatlakozhatnak a különböző őket érdeklő 
„kihívásokhoz”. Az UNICEF munkatársai közül Balás Borbála, 
az Ébresztő óra program vezetője, és Halász Minka, az UNICEF 
Fiatal Nagykövete volt vendégünk.
A kiskamaszok részére érzékenyítő programot szerveztünk a 
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Közhasznú Egyesülete 
közreműködésével. Két ötödikes osztály kapott lehetőséget rá, 
hogy betekintést nyerjen kicsit a világukba, megismerkedjen a 
mindennapjaikat segítő eszközökkel, kipróbálja bekötött szemmel 
a pásztázó bottal, illetve a vakvezető kutyával való közlekedést és 
felkészüljön a „jól segítésre”.
Szombat délután Lackfi Dorottya és Sinha Róbert Jelenés című 
albumának zenés irodalmi lemezbemutató koncertjére gyűltünk 
össze. A verseket feldolgozó, gitárral kísért előadás méltó lezárása 
volt az egy hetes eseménysorozatnak.

Nagy Judit gyermekkönyvtáros

2022. december 18-án, 1400 és 1900 óra között

Adventi Kézműves Vásárt
tartunk Aszódon, a Szabadság téren.

Várjuk azon helyi, illetve környékbeli alkotók és 
kézművesek jelentkezését, akik egyedi és az ünnep 
hangulatához illő termékeikkel örömmel vennének 

részt az eseményen, kitelepüléssel.

A vásári árusításon való részvétel feltétele a  
művészeti, kézműves jelleg, illetve a jogszabályi  

követelményeknek, előírásoknak való  
megfelelés. A befogadás férőhely függvénye.

Jelentkezés további információ: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 
+36 (30) 216-3667, kultura@aszod.hu

https://kulturaaszod.hu/
https://kulturaaszod.hu/
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PSG-sek a Francia Intézetben  
A Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 30. születésnapi rendezvényén jártunk

Iskolánk igazgatónőjével közösen vettünk részt a Magyar-Francia 
Ifjúsági Alapítvány alapításának 30. évfordulóját ünneplő rendez-
vényen, melyet Budapesten tartottak a Francia Intézetben 2022. 
október 6-7-én. Az ünnepélyes megnyitó után a rendezvényen 
többek között bemutatásra került az alapítvány múltja és jelene, 
a francia nyelvoktatás jövője, a tervek. Holló Krisztina igazgató 
asszony beszédében kiemelte, milyen szerencsés az iskola, hogy 
élvezheti az alapítvány segítségét. A támogatás széles körű, az 
eszközöktől kezdve a külföldi csereutak támogatásáig terjed.  
A második napon Márton Ildikó nyugdíjas tanárunk vett részt 
egy kerekasztal beszélgetésen, mint korábbi mentor.
Az igazgatónő a fiatal francia oktatók fontosságát is kiemelte. 
A külföldi oktatók nem csak szakmailag járulnak hozzá a fiatal 
nemzedékek képzéséhez, de spirituális jelentősége is van an-
nak a ténynek, hogy intézményünkben több külföldi kolléga is 
jelen van a mindennapjainkban. Tanulóink zömmel kisebb te-
lepülésekről érkeznek, sokuk számára ez az első találkozás egy 
külföldivel, aki ráadásul sokszor csak néhány évvel idősebb ná-
luk. Viselkedési normákat, európai értékrendet, az élő francia 
nyelvet közvetítik, akarva-akaratlanul formálva ezzel tanulóink 
gondolkodásmódját és rajtuk keresztül a közvetlen környeze-
tüket. A tagozaton tanító magyar kollégák is sokat köszönhet-
nek ennek a frankofón jelenlétnek, hiszen a folyamatos francia 
nyelvű kommunikáció az ő nyelvismeretüket is frissen tartja, 
gazdagítja. A francia oktatók dinamizmusa, módszertani fris-

sessége jó hatással van mind a tanulókra, mind a kollégákra.  
Az alapítvány részéről jelenleg ketten, Noémie Guillemant és 
Margaux Gauthier erősítik a csapatunkat, de nem szabad meg-
feledkeznünk Christophe de Mendonçáról, aki az alapítványnak  
köszönhetően került Magyarországra, jelenleg magyar-francia 
kettős állampolgárként tanít szaktárgyakat. Az anyanyelvi ok-
tatók növelik intézményünk presztízsét, inspirálnak, hozzájá-
rulnak a magas szintű oktatáshoz. Köszönjük munkájukat és az 
alapítvány támogatását. 

Veszprémi Péter a francia tagozat vezetője

Idén is sikeres volt az Egészségünkért nap
A PSG-ben a hagyományos Egészségünkért napot az elmúlt két évben a magyar diáksport napjához kapcsolódva szervezzük meg.  
Célunk, hogy diákjaink a fizikai és mentális egészséggel kapcsolatban is hasznos, segítséget nyújtó ismeretekre tegyenek szert és a témanap 
részeként sportoljanak. Az idei nap megvalósulása igazi csapatmunka volt, egymást váltották a különböző előadások, sportfoglalkozá-

sok és a DÖK által szervezett játékos vetélkedők. Nagy öröm, hogy 
visszatérő előadóink voltak az ÁNTSZ szakemberei, az iskolai vé-
dőnők, iskolai szociális segítőnk és a Magyar Vöröskereszt aszódi 
szervezete. 
A szülői aktivitás is elismerésre méltó, orvosok, ápolónők, tanárok, 
pszichológus és gyógytornász is vállaltak előadásokat és foglalko-
zásokat. A kínálatban szerepelt a mentális egészséggel kapcsolatos 
foglalkozás, a gyógymasszázs hatásait, a dohányzás és az energia-
italok ártalmait ismertető előadás. Hallhattak a diákok a véradás 
jelentőségéről, az elhízás veszélyeiről és a különböző táplálék-kie-
gészítők hatásairól. A nap felhőtlenebb részét a DÖK játékos felada-
tai biztosították. Köszönjük a szülőknek a támogatást, a megtartott 
előadásokat és a felajánlott gyümölcsöket, finomságokat!
 

Kakuk Erzsébet munkaközösség vezető, szaktanár

Nyílt Napok a PSG-ben 
Iskolánk, a VSzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium 2022. november 16-17-18-án tartja a nyílt napokat. 
Mindhárom reggel egy általános tájékoztatóval kezdünk, melyen ismertetjük a felvételi eljárás menetét, majd lehetőség nyílik tanórá-
kon részt venni. A diákok betekinthetnek a szaktantermekbe, tanműhelyekbe és a kollégium is nyitva lesz. 
A következő tanévben 4 osztályt indítunk, az alábbi képzésekkel:
Gimnázium: Technikum:
• magyar-francia két tanítási nyelvű gimnázium (5 év)  •   informatika és távközlés (szoftverfejlesztő és tesztelő)
• emelt óraszámú angol és német nyelvi gimnázium (4 év)  •   elektronika és elektrotechnika (elektronikai technikus)
  •   specializált gép- és járműgyártás (gépjármű mechatronikai technikus)

  •   gépészet (gépgyártástechnológiai technikus)Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő diákokat!
Holló Krisztina igazgató

iskolai
 élet

http://petofi-aszod.hu/new/
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A szüretet idén rövid előadással és táncos 
mulatsággal idézte meg a Csiga csoport. Lo-
vas fogattal érkeztek Vince gazda képzeletbeli 
szőlőjébe, ahol játékokkal, dalokkal és rigmu-
sokkal űzték el a szőlőt dézsmáló állatokat és 
embereket, szőlőt szüreteltek, majd „táncos” 
Zsuzsi néni segítségével hívták táncba az ovi 
lakóit. Ezzel a kis összeállítással ellátogattak a 
Gondozási Központba az idősek világnapja al-
kalmából szervezett rendezvényre is, reméljük 
kis műsorukkal nagy örömöt sikerült szerezni.

A Napsugár-hét minden októberben és május-
ban az óvodapedagógusok által összeállított és 
vezetett közös tevékenységek időszaka. Idén 
sem hagytuk ki a kidobós bajnokságot, a zok-
nicsatát, pattogatott kukoricát majszoltunk a 
népmese moziban, hátizsákos túrára indultunk 
a szép őszi időben. De talán a legkedvesebb 
pillanat minden évben az óvoda dolgozói által 
előadott mesejáték, amiben a dajka nénik, peda-
gógiai asszisztensek, óvodatitkár is szívesen vál-
lalnak szerepet az óvodapedagógusok mellett.

 Október 13-án a Csillagszemű juhász és a tüsz-
szentő király országába nyertünk bepillantást. 
Az óvoda dolgozói igazi mesevilágot varázsol-
tak az udvarra, a gyerekek pedig harsányan 
kívánták egészségére a tüsszentést a királynak 
és tiszta szívből szurkoltak a juhászlegénynek, 
hogy minden veszedelemből megszabadulva el-
nyerje jutalmát. Még keserves sírás is volt, ami-
kor a Csillagszemű juhászt – civilben Móni óvó-
nénit  - a katonák a tüskésdisznók elé cipelték...
Biztatnék hát minden szülőt, nagyszülőt hogy 
gyermeke életébe napi szinten legyen jelen a 
mese, hiszen a mese gyógyító, felszabadító, kép-
zeletteremtő, szókincsgazdagító és számtalan 
fejlesztő szerepe mellett az élmények közös át-
élését, a varázslatos együttlét megteremtését is 
lehetővé teszi, ahol a felnőttek is újra gyermekké 
és csodák részeseivé válhatnak.

Karácsonyné Izeli Zsuzsanna 
óvodapedagógus

Szüreti mulatság és őszi Napsugár-hét
Változatos programokkal indult az ősz az oviban



https://proehs.hu/?gclid=EAIaIQobChMIq8aa6Ny3-wIVA-R3Ch32ew4WEAAYASAAEgKrIfD_BwE
https://www.facebook.com/szentenszkizsanett/
https://civil.hu/lakossagi-ugyfeleinknek/


Alkoss velünk!

Segítünk Neked, hogy meg tudd alkotni saját készítésű tárgyaidat.  
A kiscsoportos foglalkozások célja, hogy kikapcsolódj, ellazulj és 
átéld azt a sikerélményt, amelyet az általad létrehozott csodaszép 

kerámiáid elkészítése okoz.

Próbáld ki magad, vagy ajándékozz felejthetetlen 
élményt ismerőseidnek, munkatársaidnak!

KERÁMIA WORKSHOP A DIMONI STÚDIÓBAN
Aszód, Kossuth u. 3. (Udvarház)

06 (30) 433-4802

https://autoscope.hu/
https://luxhazak.hu/
https://www.facebook.com/Dimonidesig/


https://www.nuancebeautysalon.hu/

