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Aszódi        tükör

BETLEHEMI FIGURÁK 
A MÚZEUMBAN
A népi hagyományokat idézi a ku-
koricacsuhéból készült betlehem, 
amely  Mészárosné Varjú Angyalka 
keze munkáját dicséri.

Cikkünk a 2. oldalon olvasható

A CSALÁD AZ IGAZI 
ÚTJELZŐ
Gera Attilával beszélgettünk, aki 
szerteágazó zenészi munkássága 
mellett az aszódi művészeti oktatás-
ban is szerepet vállalt.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

AZ ÉN ADVENTI  
KOSZORÚM
Az Aszódi Integrált Kulturális  
Intézmény versenyt hirdet azok 
számára, akik saját készítésű ad-
venti koszorúval várják az ünnepet.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

Amikor a régi falióra mutatója a hatos számhoz 
ért, három csengettyűszó szaladt körbe a városi 
palota tágas termein. Különleges időszaka volt 
ez az évnek, mintha varázslat költözött volna 
minden teremtett élőlénybe, de még a tárgyak 
is másnak látszottak. A gyertyák méltóságtel-
jes ragyogással vonták be a falakat, bársonyos 
fényük megpihent a tisztaságtól ragyogó míves 
bútorokon. Karácsonyeste volt, a gyerekek már 
napok óta nem aludtak, lelkesen készülődtek az 
ünnepre. Hetekkel ezelőtt megírták és odaadták 
szüleiknek a listát a kívánságaikkal, és mostanra 
annyira felfokozódott bennük a várakozás izgal-
ma, hogy csigalassúsággal telt számukra az idő. 

Az ebéd már távolinak tűnt, és olyan sok tü-
relem kellett, hogy ki tudják várni azt a három 
csengettyűszót. A Papa nemrég osztotta ki a cse-
lédeknek az ajándékokat, tehát már csak egy ke-
veset kellett várni, hogy kitáruljon a nagy szalon 
ajtaja. Ebben a néhány percben azonban benne 
volt az egész éves várakozásuk, minden titokban 
elkövetett csínytevésük és az aggodalom, hogy 
talán mégsem érdemlik majd ki a vágyott ajándé-
kokat. A Mama és a Papa szigorú volt, nem tűrték 
a lustaságot vagy a rendetlenséget, mindenkinek 
becsülettel el kellett végezni a saját feladatát. Azt 

is korán megtanulták, hogy a szorgalmuk nem 
hiábavaló, mert az örömteli családi ünnepségek 
semmihez sem fogható hangulata ellensúlyozta 
a mindennapok határozott rendjét. Most ott so-
rakoztak mind az öten az ajtó előtt és minden 
gondolatuk csak a rájuk váró csodás élmények 
körül forgott. Amikor végre felcsendült az a  
varázslatos hang, szinte egyszerre szaladtak be 
és, ahogy minden évben, most is megtorpantak 
egy percre. 

Az eléjük táruló látvány megbabonázta őket. 
Az asztalon sorakozó karácsonyfák erdőillattal 
töltötték meg a termet, s ők ámulva nézték a 
dús, zöld gallyakat, míg végül mohó tekintetük 
megállapodott a fák tövében lapuló színes dobo-
zokba csomagolt ajándékokon. A Mama is meg-
változott ilyenkor, különös fény bujkált a szemé-
ben, szinte gyermeki áhítattal nézte a fákat. Az 
ünnepélyes hangulat és a fák látványa mindig 
felébresztette benne ifjúkora emlékeit, amikor 
ő is így állt, visszafojtott lélegzettel a csodára 
várva, ahogyan most a gyermekei. Még most is 
intenzíven élt benne a szászországi karácsonyok 
képe, amikor minden gyerek saját karácsonyfát 
kapott a családban, amely alatt ott sorakoztak 
az ajándékai. 



A hónap műtárgya

Talán ezért is érezte olyan fontosnak, 
hogy új otthonában, a saját családja kö-
rében is továbbvigye ezt a szokást. Igaz, 
amikor először ünnepelték Pesten a kará-
csonyt, hiába keresgélt, sehol nem talált  
eladó fenyőfát, de még csak egy gallyat 
sem, amivel feldíszíthetnék a házat. 
– Márpedig karácsony nem lehet fa nélkül 
– jelentette ki, és a férjével együtt nekiáll-
tak, hogy papírból készítsék el a karácsony-
fát. Még ma is azon kapja magát, hogy 
mosolyog, amikor eszébe jut, milyen lelke-
sedéssel festegették ki a papírfenyő ágait, és 
mennyire büszkén nézegették közös mű-
vüket. Igaz, illata nem volt, de a vendégeik 
így is elragadtatva járták körbe a számukra 
új és szokatlan díszt, és a következő évben 
egyre több otthont ékesített karácsony ide-
jén a fenyő. Boldogsága csak fokozódott, 
amikor a gyermekeire nézett és tudta, ők 
sem felejtik el soha ezeket a karácsonyokat 
és továbbviszik majd a családi hagyományt.  
A következő pillanatban már boldog kiál-
tások törték meg a megilletődött csendet. 

Mindenki megtalálta a maga feldíszített, 
gyertyákkal ékesített fáját és örömujjon-
gásokkal kísérve bontogatta az ajándékait. 
Büszkén mutogatták egymásnak az új kin-
cseket, és felszabadult, féktelen jókedvvel 
nyargaltak keresztül-kasul az ebédlőben, 
hiszen ezen az estén mindent lehetett, 
szaladgálni, kiabálni, játszani ameddig 
csak bírták szusszal. Most senki nem szólt 
rájuk, nem kellett korán lefeküdni, s csak 
akkor csendesedett el az önfeledt zsivaj, 
amikor a fáradság elnehezítette a testüket 
és az addig lassan lopakodó álom végül a 
hatalmába kerítette őket. 

Ezek a karácsonyesték, szüleik hozzájuk 
intézett bölcs szavai és a családi otthon si-
mogatóan meleg hangulata, valóban egész 
életükben elkísérték őket. Felnőttként is 
nagy becsben tartották a bronz csengőt, 
amelynek hangja annyi éven keresztül 
maga volt a varázslat számukra.

Zádori Mónika

„Sem tudomány, sem emberi erő, sem a túlfinomított míveltség vagy pallérozódás, csakis egyedül a családi tűzhelyen 
beszívott, tisztán megőrzött kedély s szív melege képes bennünket megóvni vagy megsemmisíteni a bukástól.”

báró Podmaniczky Frigyes

A betlehemi jászol és a hozzá kapcsolódó figurák népszerű 
vásári portékák voltak a 19-20. században, elsősorban a kato-
likus vallású parasztság körében. 

Magyarországon osztrák közvetítéssel jelent meg, többnyire 
tiroli fafaragók műhelyéből kerültek ki a mívesebb darabok, 
melyek aztán az egész Osztrák–Magyar Monarchia területén 
megvásárolhatóak voltak jó pénzért. Persze a szegényebb ré-
tegek nem engedhették meg maguknak ezeket az alkotáso-
kat, ezért inkább saját készítésű betlehemeket helyeztek el a 
karácsonyi asztalokon. Ezeknek egyik népszerű alapanyaga 
a kukoricacsuhé, melynek megmunkálását egyes alkotók a 
népművészet szintjére emelték.

A házi készítésű betlehemek egyik kései darabja ez a  
Mészárosné Varjú Angyalka által megformázott szobor- 
csoport. Az alkotó a szomszédos Kartalon született 1941-ben 
és már 12 évesen marokszedőként megtanulta az aratási ko-
szorú készítésének technikáját, melyet igen magas szinten 
művelt. 1998-ban részt vett a Rómában megrendezett 100  
jászol című kiállításon, ahol díjat kapott. 

Falusi életképeket ábrázoló csuhéfiguráiból 1995-ben az 
aszódi Petőfi Múzeum is vásárolt több példányt, hiszen fela- 
datunk a Galga mente népművészeti alkotásainak gyűjtése.

Klamár Balázs  
történész, muzeológus



November 29-én elkezdődik a karácsonyi 
készülődés időszaka, hiszen ránk köszönt 
az advent. A Krisztus születésnapját meg-
előző hónapban mindenki szíve eltelik 
boldog várakozással, s ki-ki elcsendesed-
ve imádkozik, bevásárol, menüsort állít 
össze, tervezi a család ritka, de annál fel-
hőtlenebb együttlétét. A mi életünkben 
talán soha nem volt kétarcúbb vagy éppen 
egyértelműbb az advent, mint az idén.  
Kétarcú, mert miközben hagyományos 
módon készülünk az ünnepre, eltölt ben-
nünket a bizonytalanság. Milyen járvány- 
ügyi intézkedések jönnek? Hogyan lehet 
együtt a család, együtt lehet-e majd na-
gyobb közösség: város, gyülekezet, baráti 
társaság? Egyáltalán, mit enged meg a jár-
vány? Ebben a bizonytalanságban érezzük 
leginkább kicsinységünket egy nagyobb 
hatalomhoz képest, hiszen ki tudna most, 
nemcsak a cikkírás, hanem akár az újság 
megjelenésekor is magabiztos választ adni 
a feltett kérdésekre. 
Annyi már most bizonyosnak látszik, 
hogy a felelős megértéssel, de érthető 
szomorúsággal fogadott, nagy közösségi 
rendezvényeket betiltó kormányzati dön-
tés értelmében elmarad a városunkban 
is immár hagyományosnak mondható  
adventi vásár. Elmarad a kerek születési 
vagy házassági évfordulót ünneplő idő-
sek műsoros köszöntése és előrelátható-
lag nem lesz szilveszteri koccintás sem a 

főtéren. Hivatalos információim szerint 
a Mikulás ugyan eljön hozzánk, de sietős 
dolga miatt nem biztos, hogy a gyerekek 
találkozni fognak vele.
A kiszámíthatatlanság árnyéka lengi be a 
következő naptári évünket is. Jelen pilla-
natban aggódhatunk az önkormányzat fő 
bevételi forrását jelentő helyi adók miatt, 
melyek hiányában nehéz lenne működtet-
ni a várost, s fenntartani az önkormány-
zati működést. A 2020-as évben felelősen 
gazdálkodtunk, s egyelőre sikerült elke-
rülnünk, hogy a kibontakozó gazdasági 
válság jelentősen megtépázza költségve-
tésünket. Jövőre azonban még az ideinél 
is nagyobb lesz a bizonytalansági faktor. 
Egyszóval nem lesz könnyű a ránk kö-
szöntő év sem, ami egyébként egy város-
történeti évfordulót is hoz. Januárban lesz 
ugyanis harminc éve annak, hogy Aszódot 
újra várossá nyilvánították. Sajnos, ennek 
ünneplésére sem készülhetünk központi 
rendezvénnyel, éppen ezért egész évben 
szeretnénk emlékezni és emlékeztetni a 
jeles évfordulóra.
Ebben a sok nehézséggel terhelt helyzet-
ben mindannyiunknak helyt kell állnunk. 
Be kell tartanunk a járványügyi intézke-
déseket, közben pedig végeznünk kell a 
munkánk, gondolnunk kell a családunkra 
és meg kell óvnunk baráti kapcsolatainkat. 
Úgy kell mindenütt egy-egy közösség tag-
jaként léteznünk, hogy közben a személyes 

kontaktusok számát minimálisra csök-
kentjük. Mindezek sok kreativitást és áll-
hatatosságot igényelnek, de ha azt szeret-
nénk, hogy életünk a lehető leghamarabb 
visszazökkenjen a normális kerékvágásba, 
nem is nagyon tehetünk mást. A kötelező 
maszkviselés egy dologra biztosan felhív-
ta a figyelmet a jövőre nézve: egyénként is 
fontos szerepünk van közösségünk jó(l)lé-
tében. Ezt a tanulságot kellene magunkkal 
vigyük a járvány utáni életbe.
Írásom elején úgy fogalmaztam, hogy az 
idei advent kétarcú vagy nagyon is egyér-
telmű. Egyértelmű, mert a várakozásaink 
beteljesülnek és ahogyan már több mint 
kétezer éve mindig, idén is felidézhetjük 
a Megváltó születését, s hálát adhatunk 
érte. Előbb-utóbb beteljesülnek a várako-
zásaink abban is, hogy véget ér járvány. Az 
adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása 
nyomán egyre növekvő fény idén arra is 
emlékeztet, hogy mind közelebb vagyunk 
ehhez, vagyis a megváltásunkhoz ebből a 
sokszor reménytelennek tűnő helyzetből.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-
den aszódi polgárnak elmélyült ádventet, 
testi-lelki egészséget és áldott karácsonyi 
ünnepet!

Tisztelettel:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

polgármester

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Megrendülten és egymagamban állok  
Tolmácsi Miklós sírja mellett annak a látha-
tatlan sokaságnak a képviseletében, mely-
nek tagjai a járványügyi intézkedések miatt 
csak lélekben lehetnek most velünk. Itt állok, 
hogy lerójam Aszód polgárainak kegyeletét, 
hogy kifejezzem hálánkat és köszönetünket 
azért az áldozatos munkáért, amit Miklós 
városunkért fejtett ki az elmúlt évtizedek so-
rán. Tolmácsi Miklós halálával közösségünk 
meghatározó tagját veszítettük el, aki nem-
csak a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, 
közismert nevén a GAMESZ vezetőjeként, 
hanem önkormányzati képviselőként, a  
római katolikus egyházközség világi elnöke-
ként, az Aszód FC elnökségi tagjaként és a 
Városi Énekkar tagjaként is hosszú időn át 
szolgálta településünket.

Tolmácsi Miklós tősgyökeres aszódi volt, 
a kifejezésnek abban a nemes értelmében, 
hogy nemcsak születése által, hanem ezer 
és ezer szállal kötődött szeretett települé-
sünkhöz. Egész életében itt élt, itt alapított 
családot és itt dolgozott. 1991-től, amikor 
pályázat útján elnyerte a GAMESZ veze-
tését, nemcsak Aszódon, hanem 16 éven át 
Aszódért dolgozott: a város szépítéséért, 
tisztaságáért, egyre nagyobb komfortjáért, 
a lakosság jobb közérzetéért. Munkájának 
volumenét jelzi, amire talán már kevesen 
emlékeznek, hogy a cég a rendszerváltás 
után még a kastélyban működött, s felada-
ta csupán a települési intézmények ellátása 
és a temető karbantartása volt. Az önkor-
mányzati rendszer kiépülésével azonban a 
feladatok jelentősen megnövekedtek, s né-
hány év elmúltával, a korábbiakon túl már 
Tolmácsi Miklós irányítása alá tartozott a 

hulladékgyűjtés, az önkormányzati ingat-
lanok kezelése, a bérlemények üzemeltetése, 
a parkfenntartás és télen az önkormányzati 
utak és járdák csúszásmentesítése is. A ha-
tékonyságnövelés érdekében a városüze-
meltetés a mai helyére települt át, ahol el-
fért az idők során jelentős fejlődésen átesett 
géppark is. Tolmácsi Miklós az önálló költ-
ségvetési intézmény vezetőjeként a közös-
ség által rábízott sokrétű feladatot mindig 
körültekintéssel, nagy szervezőkészséggel 
és felelősségtudattal végezte. Valódi lokál-
patriótaként. A városért végzett kiemelke-
dő munkáját a Kormány 2005-ben a Köz  
Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatával, 
Aszód Város Önkormányzata pedig 2008-
ban díszpolgári cím adományozásával 
ismerte el. A városüzemeltetés mindig is a 
polgárok érdeklődésének fókuszában állt, 
hiszen a GAMESZ által végzett munka nap 
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Advent idején

Búcsú Tolmácsi Miklóstól
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mint nap látszott a városon. Aki nem ismer-
te Miklós szerteágazó feladatkörét, nem is 
sejthette, hogy mennyi feszültséggel járt. De 
ő rendületlenül tette a dolgát, mintha csak 
a bencések jelmondata lett volna életének 
mottója: ora et labora, imádkozva és dol-
gozva. És valóban, a római katolikus hitélet 
szervezéséből, az egyházközség infrastruk-
turális megújulásából is jelentős részt vállalt. 
Az egyházközség világi elnökeként és felelős 
műszaki vezetőként irányította a Katolikus 
Hitéleti Központ építését, amiért 2008-ban a 
Pro Diocesi Vaciensis kitüntetésben részesült.
Nyugdíjasként szívesen kereste fel Monoron 
található pincéjét, s ott is rengeteg barátra 
tett szert. A Monor Környéki Strázsa Bor-
rend tagjaként, nótafájaként és karmestere-
ként a pincefalu ikonikus alakjává vált.

Tisztelt Gyászoló Hozzátartozók, Barátok!
Üresen konganának szavaim, ha nem em-
líteném meg, hogy jóllehet én vagyok az, 
aki minden jelenlévőnél rövidebb ideje is-
mertem Miklóst, mégis milyen nagy hatást 
gyakorolt rám derűje, tapasztalata és élet-
bölcsessége. Az elmúlt évben többször is volt 
alkalmunk beszélgetni egymással. Tavasszal 
szerettük volna a Baráti Kör tagjaival felke-
resni a székelyföldi Tibódot és Nyárádsze-
redát. Terveztünk, szerveztünk, azonban a 
járvány keresztülhúzta a számításainkat. De 
a tavaszi veszélyhelyzet alatt sem tétlenked-
tünk, hiszen folyamatos egyeztetések során 
kidolgoztuk a fenntartók közötti temetői 
megállapodást. Ebben a munkában, a közös 
cél iránt elkötelezett tárgyalópartnerként, 
Miklós is aktívan részt vett. 

Idén, amikor felhelyezzük a lámpaoszlo-
pokra a világító hópelyheket és jégcsapokat, 
Miklósra is emlékezünk, aki 15 évvel ezelőtt 
kitalálta és elsőként valósította meg a város 
karácsonyi díszkivilágítását. A Megváltó 
Krisztusunk születését szimbolizáló fény, a 
mi reménységünk is a feltámadásra. 
Ebbe, a feltámadásba vetett hittel búcsúzom 
a magam, és a személyesen jelen lenni nem 
tudó sokaság: rokonok, barátok, kollégák, 
ismerősök és Aszód Város polgárai nevében 
Tőled: 

Isten Veled Miklós, a viszontlátására!  
Imádkozom családod vigasztalásáért.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Önkormányzati támogatás a védőoltás megvásárlásához

Aszód Város Önkormányzatának képviselő-testülete, a DK 
helyi szervezetének javaslatára nemrégiben döntött arról, 
hogy a szociálisan rászoruló, 65. életévüket betöltött aszódi 
polgárok számára, támogatást nyújt a tüdőgyulladás elleni 
védőoltás megvásárlásához. 

A rászorultság mértékét a gyógyszertámogatásokhoz hasonló-
an állapítottuk meg, azaz, aki jogosult gyógyszertámogatásra, a 
tüdőgyulladás elleni oltás megvásárlására is kérhet támogatást. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az az egyedülálló személy, 
aki Aszód városban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik 
és betöltötte a 65. életévét, jövedelme pedig nem haladja meg 
a 74.900 Ft-ot, jogosult a támogatásra. Ugyanez vonatkozik 
a családosokra azzal a különbséggel, hogy esetükben az egy 
főre eső nettó jövedelem a 69.600 Ft-ot nem haladhatja meg. 
Ha a kérelmező fogyatékkal elő, vagy a kérelmező családjá-
ban fogyatékos személy él, továbbá, ha a kérelmező, vagy há-
zas-, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a meg-
határozott jövedelemhatár a mindenkori nettó minimálbér  
10 %-ával megemelkedik. Jogosultság esetén az oltás árának 
teljes összegét átvállalja az önkormányzat. A támogatást az 
önkormányzat gyógyszerutalvány formájában nyújtja. 

Kérjük mindazokat, akik szeretnék beadatni az oltást, hogy 
a további információkért Kissné Ruzsom Szilviát keressék a 
06-28-500-691-es telefonszámon.

Megrendülten értesítem városunk polgárait, hogy

SZENORÁCZKI FERENC
az Aszód Városért kitüntető címmel elismert 
Aszód-Galga Polgárőr egyesület alapító elnöke

2020. november 14-én elhunyt.
Kedves munkatársunk, barátunk emlékét  

kegyelettel megőrizzük, családja gyászában osztozunk.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
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Amiért mindenki aszódi óvodás szeretne lenni...
,,ERDŐT JÁRUNK, ÁRKOT LÉPÜNK, BÜKKFA-LÁBUNK, VENYIGE-TÉRDÜNK!”

A Szivárvány óvodásokkal az utolsó őszi napsugarakat kihasználva, hátizsákot ragadtunk, felkere-
kedtünk, hogy kirándulást tegyünk a határba. Az ősz szépségeinek csodálása közben rengeteg lehető-
séget kihasználtunk, hogy a gyerekek számára minél élvezetesebbé tegyük ezt a napot: árkot jártunk, 
rögdobáló-versenyt rendeztünk, pocsolyákon át 
egyensúlyoztunk, kukoricát böngésztünk, csip-
kebogyót, kökényt gyűjtöttünk, dalolva hegyet 
másztunk, miközben közelről csodálhattuk a 
traktorral végzett őszi munkálatokat. Végül  
pihenésként, a jól megérdemelt ennivalót is el-
fogyasztottuk a hátizsákunkból. Az élmények 
feldolgozása után a Márton-napi, ,,libaságokra” 
való készülődés vette kezdetét. Idén a városi lám-
pás felvonulás megtartására nem volt lehetőség, 
így szűk körben emlékeztünk meg a gyerekek-
kel erről a hagyományról. Márton legendájának 
megismerése után libás versekkel, mondókákkal, 
dalokkal, játékokkal ünnepeltük e jeles napot. Az 
elkészült lámpásokkal most csak az ovi udvarán 
vonultunk, de remélhetőleg jövőre a város főterén 
is találkozhatunk az érdeklődőkkel.
,,Libám mondja gi-gá-gá nem megyünk mi világgá!”

Kenessey Erika óvodapedagógus

„AKI LIBÁT NEM ESZIK, EGÉSZ ÉVBEN ÉHEZIK…”
A Napsugár Óvodában idén sem szerettük volna elhagyni a Márton-napi lámpás felvonulást és meg-
szakítani az óvodánkban néhány éve elindított hagyományt. Éppen ezért, a helyzethez kreatívan  
alkalmazkodva, november 11-én délelőtt, az óvoda udvarán rendeztük meg rendhagyó ünnepi felvo-
nulásunkat. Az előző héten minden csoport különböző technikák  alkalmazásával lámpásokat, libákat 
készített, a termeket, folyosókat buzgón díszítette, valóságos libahadsereg lepte el intézményünket. 

Márton napján a Maci csoport gyermekei A róka és a libák  című mese bábos előadásával lepték meg a 
többi csoportot, a mulatságos történet során az udvart betöltötte a rókát elűző libák hangos gágogása. 
A mese végén több mint száz liba, azaz ovis állt egy sorba és vidáman énekelve mécseseikkel az udva-
ron vonultak körbe Marci főgúnár vezetésével. 
A felvonulás zárásaként zenés-táncos mulatság vette kezdetét, ami egészen ebédig eltartott.

Karácsonyné Izeli Zsuzsanna óvodapedagógus

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK  
ELÉRHETŐSÉGEI: 

FELNŐTT  
HÁZIORVOSOK:

dr. Karayné  
dr. Lóska Izabella  
(30) 452 9674

dr. Jólesz József
(20) 593 8628

GYERMEKORVOS:

dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025 

(30) 600 4430

Iklad-Domony  
gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035

(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET:

Vasárnap és 
 ünnepnapokon: 

930–1130-ig

BENU VÁROSI  
GYÓGYSZERTÁR

december 13., 25 - 27.
január 10., 24.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

december 6., 20.
január 1 - 3.,17., 31.
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A koronavírus-járvány befolyásolta vásár-
lási szokásainkat. Világszerte terjed, ezért 
érdemes megismerkedni az online vásár-
lás legfontosabb szabályaival, kockázata-
ival és érdemes kisebb értékű termékkel 
kipróbálni a vásárlást. Mire figyeljünk? 

Megrendelés - szerződés;
Megrendelés előtt nézzük meg a JOGSÉRTŐ 
WEBÁRUHÁZAK menüpont tartalmát. 
Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.
kormany.hu oldalon. Jogsértő webáruház-
tól ne rendeljünk!

Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szer-
ződés. A weboldalon látható terméklista 
ajánlati felhívásnak minősül, de az elekt-
ronikus kereskedelemben az ajánlatot a 
vásárló (fogyasztó) teszi meg. A szerződés 
csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó 
nyilatkozat megküldésével jön létre, auto-
matikus visszaigazolás is elegendő. A meg-
rendelés elküldésével a vételár megfizetése 
esetén sem jön létre a szerződés. Ha nincs 
érvényes szerződés, hiába várjuk a termé-
ket, miközben már kifizettük a vételárat.

Elállási jog az e-kereskedelemben;
A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatko-
zattal, visszamenőleges hatállyal megszűn-
tetheti a termék átvételének napjától szá-
mított 14 naptári napon belül. Az elállási 
jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, 
mintha a szerződés létre sem jött volna.

A vásárló 14 napon belül visszaküldi az 
átvett terméket a vállalkozásnak, a vállal-
kozás pedig a tudomásszerzéstől számított 

14 napon belül visszafizeti a vásárlónak a 
vételárat, illetőleg a költségeket. A vissza-
küldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt a 
vállalkozás nem vállalta és a termék postai 
küldeményként nem küldhető vissza.

A vásárló az elállási jogát a szerződés 
megkötésének napja és a termék átvétele 
közötti időszakban is gyakorolhatja. A elál-
lási jog gyakorlásához formanyomtatvány 
(nyilatkozat-minta) használható. 

A webáruházat működtető vállalkozást 
az elállásra vonatkozóan tájékoztatási köte-
lezettség terheli. Ha ennek nem tesz eleget, 
az elállási idő 12 hónappal meghosszabbo-
dik. Ha a vállalkozás a 14 nap lejártát köve-
tően, de 12 hónapon belül tájékoztatja a vá-
sárlót, akkor az elállásra nyitva álló határidő 
a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
A vásárlót nem illeti meg az elállási jog a 
zárt csomagolású termék felbontása után 
egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, de 
a számítógépes szoftver sem küldhető visz-
sza a csomagolás felbontása után stb.

Számla;
Minden online vásárláskor kérjünk a ne-
vünkre és címünkre szóló számlát, jogvita 
esetén szükség lehet rá. Az online számlá-
ról nem hiányozhat  a számla száma, kelte, 
az eladó neve (nem fantázianév), pontos 
címe (nem a postafiók), adószáma, a vá-
sárolt termék azonosító adatai, egységára, 
fizetendő összeg stb. Külföldi webáruház 
működtethet magyar nyelvű  weboldalt, 
amely megtévesztő lehet. Nem találjuk meg 
a webáruházat működtető vállalkozást, 
nem adnak számlát, nem veszik át a visz-

szaküldött terméket, silány minőségű árut 
küldenek stb. Jogvita csak létező vállalko-
zással szemben indítható.

Szerződés teljesítése, áruátvétel;
Az online vásárlás kritikus pontja a futár-
szolgálat által kiszállított termék átvétele. 
A futár (cég) csak a kiszállított áru csoma-
golásának sértetlenségéért tartozik felelős-
séggel. A becsomagolt termék megvizsgá-
lására a futár jelenlétében általában nincs 
lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. 
A futár a sértetlen csomagolásban elhelye-
zett termék sérüléséért, rendeltetésének al-
kalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal 
a webáruházhoz kell fordulni. Ha a futár 
által átadott áru csomagolásának sértet-
lenségét aláírtuk, a sérült termék érkezése 
nehezen bizonyítható, a kicsomagolás so-
rán vagy azt követően is keletkezhetett. A 
„jogfenntartással” történt  átvétel feltün-
tetése segíthet. Megelőzhető a jogvita, ha 
a terméket a webáruház ügyfélszolgálatán 
vagy átvételi ponton vesszük át. 

Jogorvoslat;
Ha a webáruházat működtető vállalkozás 
belföldi székhelyű, a vásárló panaszával bé-
kéltető testülethez vagy bírósághoz fordul-
hat. Ha a vállalkozás székhelye olyan ország-
ban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, 
akkor magyar nyelven előterjesztett kére-
lem alapján ingyenesen segíthet a magyar  

Európai Fogyasztói Központ
1440 Budapest, Pf.: 1
www.fogyasztovedelem.kormany.hu 
e-mail: info@magyarefk.hu 
telefon: (1) 896-77-47

Ha olyan országban működő vállalkozás 
webáruházától vásároltunk, amely ország 
nem tagja az EU-nak, akkor a magyar Eu-
rópai Fogyasztói Központtól csak tanács-
adásra számíthatunk. 

MIRE FIGYELJÜNK AZ INTERNETES VÁSÁRLÁSNÁL?
A PEST MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VEZETŐ JOGTANÁCSOSÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 

Dr. Csanádi  
Károly

kamarai  
jogtanácsos, 
európai uniós 
kkv-tréner, 
fogyasztóvédelmi 
referens

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu
www.fogyasztovedelem.kormany.hu
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FOLYTATÓDTAK A VÁROSBAN A SZÜKSÉGES KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

MERT AZ ÉLET NEM ÁLLHAT MEG...

Visszatekintő
APRÓ ÖRÖMÖK AZ ÓVODÁINKBAN

A járvány második hulláma intézményünk életét is nagyban befolyásolja, programjaink, rendezvényeink sorra elmaradnak, illetve 
szűkebb körben kerülnek megvalósításra. Az épületekben történő fokozott fertőtlenítésnek, továbbá a szülők fegyelmezett magatartá-
sának köszönhetően, ezidáig nem alakult ki tömeges megbetegedés az óvodában. Mindezen nehézségek ellenére, az utóbbi időszakban 
több, kisebb-nagyobb öröm ért minket:

A PPG Trilak nyereményjátékán beltéri festékcsomagot nyert a  Szivárvány Óvoda, amely számokban kifejezve: 20 liter mélyala-
pozó, 238 liter Héra falfesték (6 féle különleges színben). Tavasszal megújulhatnak az épület belső terei, amelyet a korábban tapasztalt 
beázás miatti probléma sem akadályoz, még a nevelési év kezdete előtt Botka Csaba Képviselő Úr jóvoltából és támogatásával felújításra 
került a tető.

A közösségi oldalon, az Ország Játéka verseny során, amellett, hogy a kedvenc játékra várták a szavazatokat, a témához kapcsolódva 
rajzpályázatot lehetett benyújtani. Így történt, hogy Petrusné Fülöp Edina szülő, gyermekei (Milán és Levente) alkotásával különdíjat 
nyert, kedvezményezettként pedig a Szivárvány Tagóvodát jelölte meg. Az 50.000 Ft értékű játékcsomag időközben meg is érkezett, a 
gyermekek hamarosan birtokba vehetik.

Az aszódi Erzsike Virágbolt pedig néhány napja csodálatosan virágzó évelő növényeket ajánlott fel a Napsugár Óvodának, amelyek 
reményeink szerint jövőre is díszítik majd a kertet.
Mindenkinek köszönjük, hogy ránk szavaztak, támogatóinknak hálásak vagyunk felajánlásaikért.

Nyíryné Gazdik Andrea intézményvezető

óvodai   
hírek
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riport

Mindegy, hogy mekkora a hely, ahol élünk, 
a legtöbbször csak elmegyünk egymás 
mellett és nem is tudjuk, milyen tehetsé-
gek, nagyszerű életutak vesznek körül, 
mennyire érdekes emberek laknak akár 
a szomszédunkban. Ezúttal Gera Attilá-
val beszélgettünk, akit a népzene rajon-
gók leginkább a Pál István „Szalonna” és  
Bandája zenekar fúvósaként ismerhetnek. 

Szinte felsorolni is nehéz a zenekarokat, 
amelyeknek tagja vagy. Nyilvánvaló az 
elkötelezettséged a népzene iránt, hiszen 
mindegyik ezt a vonalat képviseli. Mikor 
kerültél kapcsolatba ezzel a műfajjal?
Az én történetem Békéscsabáról indul, 
ahol születtem, és amelynek népi kultú-
rája, hagyományai egészen kicsi koromtól 
hatottak rám. A családom körében is adott 
volt a zene szeretete, apukám hegedült, ké-
sőbb basszusgitározott és az én zenei fej-
lődésemet is nagy gonddal kísérte. Zenei 
tanulmányaimat általános iskolás korom-
ban a békéscsabai zeneiskolában kezdtem, 
ahol a klasszikus zene alapjait sajátítot-
tam el, és ezzel párhuzamosan a Rábai 
Gyermektáncegyüttesben táncoltam. Ez 
a két műfaj később is elkísért, amikor kö-
zépiskolába kerültem klasszikus klarinét 
szakra, de folytattam a néptáncot, ezúttal 
már a felnőtt tánccsoportban, a Balassi 
Táncegyüttesben. Közben megalapítot-
tam a Pravo zenekart, akikkel a mai na-
pig autentikus balkáni muzsikát játszunk. 

Végül mégiscsak elérkezett az az időszak, 
amikor választanom kellett a néptánc és a 
klasszikus zene között. Utóbbi terén elért 
sikereim arra ösztönöztek, hogy abban az 
irányban induljak tovább. Érettségi után 
felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola Tanárképző Intézetébe 
klasszikus zene szakra, és ezzel magam 
mögött hagytam a békéscsabai néptán-
cos éveimet. A balassis lét, a fellépések, 
országos fesztiválok hangulata azonban 
annyira meghatározó volt az életemben, 
hogy semmiképpen nem akartam feladni, 
nagyon erősen dolgozott bennem a vágy, 
hogy valamilyen formában ez is tovább 
éljen. Mintegy isteni gondviselésként az 
életemnek éppen ebben az időszakában 
érkezett egy megkeresés a Magyar Állami 
Népi Együttestől, ahol fiatal zenészeket 
kerestek, és amelynek azóta is, 1999-től  a 
tagja vagyok. 

Véleményed szerint mekkora a szülők sze-
repe a gyerekek pályaválasztásában, az 
egyéni tehetség felismerésében?
A családi háttér talán a legfontosabb eb-
ből a szempontból. Azt gondolom, tehet-
séges emberből sok van, de ez önmagában 
nem elég, csak akkor teljesedhet ki igazán, 
ha szorgalommal párosul. A szülő szere-
pe manapság még jobban felértékelődik, 
mert míg mi a gyerekkorunkban szinte 
burokban éltünk és leginkább arra volt 
lehetőség, amit a közvetlen környezetünk 
kínált, addig ma a média és a különféle 
technikai eszközök olyan mértékben te-
relik el a gyerekek figyelmét és emésztik 
fel az energiájukat, hogy nem kis feladat 
fenntartani az érdeklődésüket a hagyo-
mányos értékek iránt. Szerencsére az én 
szüleim nemcsak felismerték a tehetséget 
bennem, de támogattak is, ahogy mindkét 
testvéremet, akik szintén hasonló életutat 
választottak. A húgom a tánc világában, az 
öcsém zenei területen tevékenykedik, és 
ez a családi „örökség” már a gyermekeim-
nél is megmutatkozik, a kisebbik lányom 
Flóra Eliza most éppen zongorázni tanul, 
Dorka fuvolázik az aszódi zeneiskolában, 
és nagyon tehetséges táncos, jelenleg a 
gödöllői Urban Verbunk csapatát erősíti. 
A feleségem előző házasságából született 
lánya Panna, akit már öt éves kora óta ne-
velek, szintén művész pályát választott, a 
békéscsabai Jókai Színház berkein belül 
tanul színjátszást. Úgy érzem, a felesé-
gemmel együtt egy erős és egységes szülői 
vonalat képviselünk, hiszen a közösek a  
gyökereink, ő is Békéscsabáról származik, 

szintén a Balassi néptáncegyüttesben 
táncolt, később modern táncot tanított.  
Maximálisan egyetértünk abban, hogy 
kell a népzene, a néptánc, a magyar ha-
gyományok ismerete, és a zenetanulás is 
alapkövetelmény. A család szerepe egyéb-
ként az élet minden területén jelentős, hi-
szen jó, ha mindig van az ember mellett 
valaki, aki szól hozzá egy jó szót, vagy 
alkalomadtán helyrerakja, segítve ezzel 
megtalálni a helyét a világban.

Mióta éltek itt, és hogy esett éppen Aszód-
ra a választásotok?
2017-ben költöztünk ide, de az aszódi kötő-
dés sokkal korábbra nyúlik vissza, hiszen itt 
a Galga mentén sok népzenész él. Én azelőtt 
is rengeteget jártam erre a környékre és na-
gyon szimpatikus volt az egész vidék, az em-
berek nyitottsága. Aszódot már 2000-ben 
kinéztem magamnak, a szüleimmel el is jöt-
tünk ide körülnézni, és komolyan felmerült, 
hogy eladjuk a békéscsabai otthonunkat és 
itt telepedünk le. Akkoriban ez mégsem jött 
össze, nem találtunk megfelelő telket. Végül 
tizenöt év múlva, 2015-ben mégis teljesült ez 
a vágyam, amikor megvásároltuk az önkor-
mányzattól ezt a telket éppen azon a helyen, 
amit régen kinéztem magamnak. Akkor 
már évek óta albérletről albérletre vándorol-
tunk, de a legkisebb lányunk születése után 
már nagyon vágytunk saját otthonra, és ezt 
sikerült is itt létrehoznunk.

Ezek szerint ez nem hirtelen ötlet, inkább 
egy megvalósult álom. Tudod itt helyben 
is kamatoztatni a tudásod?
Mostanában egyre inkább, hiszen amikor 
Aszódra kerültünk, nagyon mozgalmas 
volt az életünk, az építkezés a szerteágazó 
szakmai feladataim nem sok szabadidőt 
hagytak. Amikor viszont Magyari Zita, 
az Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatónője azzal a kéréssel 
fordult hozzám, hogy vállaljak el néhány 
tanítványt a zeneiskolában, igent mond-
tam, és nem bántam meg, hiszen rendkí-
vül tehetséges gyerekeket taníthatok. Azt 
gondoltam, hogy mindenképpen szerepet 
kell vállalnom az aszódi művészeti okta-
tásban, ezt szeretném a jövőben is folytat-
ni, lehetőség szerint kiterjeszteni és Aszód 
zenei életét népzenei oldalról erősíteni. 
Fontosnak tartom, hogy jelen legyek, hogy 
én is hozzátehessek valamit a város és a 
környék fiataljainak zenei, művészeti fej-
lődéséhez. 

A CSALÁD AZ IGAZI ÚTJELZŐ
GERA ATTILÁVAL BESZÉLGETTÜNK  HAGYOMÁNYRÓL, CSALÁDRÓL, NÉPZENÉRŐL

Fotó: Bácsi Róbert
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Hogyan hatott az életetekre a járvány-
helyzet?
Márciusban a járvány betörésekor egy pil-
lanat alatt mindent leállítottak. Az összes 
koncertünket lemondták. Többnyire már 
hónapokra előre szinte órára be van oszt-
va az időnk a különféle fellépések miatt, 
tavasszal mentünk volna Olaszországba, 
Törökországba, Thaiföldre, Izraelbe, meg-
hívtak Vietnámba az egyik legnagyobb 
zenei fesztiválra, és ezek a tervek hirtelen 
mind szertefoszlottak. Helyette jött a pá-
nik, a bizonytalanság, hogy most mi lesz, 
mit fogunk csinálni. Mi, akik alkalmazás-
ban vagyunk még nem is jártunk olyan 
rosszul, mint azok a művészek, akik szaba-
dúszóként dolgoznak, mert nekünk lega-
lább ott a MÁNE, mint biztos munkahely. 
Azért, hogy a dolog jó oldalát is megemlít-
sem, soha annyi időt még nem töltöttem 
otthon, mint abban az időszakban és ezt 
mérhetetlenül élveztem, hiszen egyébként 
az év nagy részében úton vagyok, az egyik 
koncerthelyszíntől a másikig utazunk. Ezt 
az időszakot így mégis ajándékként élhet-
tem meg. Aztán nyáron lassan beindultak 
a koncertezések, mindenki egy kicsit fel-
szabadult, megkönnyebbült, de most újra 
szembesülnünk kell azzal a problémával, 
hogy nincsenek rendezvények. Ennek elle-
nére próbálunk élni azokkal a lehetőségek-
kel, amelyek most adódnak. Így például a 
Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából, 
Magyarország legnagyobb kastélyaiban 
csinálunk egy koncertsorozatot egy té-
véstábbal együtt, akik egyben a térség és 
maga a kastély értékeit is bemutatják. Igaz, 
ezeken az egy-másfél órás koncerteken 
nincs közönség, mégis remélhetőleg sok 
emberhez eljut majd ez a produkció.

Az előadóművésznek fontos a közön-
ség visszajelzése, hiszen ez egy valódi 
adok-kapok játék, ti hatással vagytok a 
hallgatóságra, ők pedig rátok. Hogy élitek 
meg a közönségnélküliséget?
Még a klasszikus zenében is érzékelhető az 
az energia, amit a közönség ad és az előadó 
vesz, a mi műfajunknál pedig különösen 
fontos ez a kapcsolat, hogy közvetlenül 
érzékeljük a közönség reakcióit. Például 
ezért sem beszéljük meg előre a koncert 
anyagát, hanem elkezdünk muzsikálni és 
a közönség visszajelzése, hangulata ala-
kítja az előadás menetét. Hiszek abban, 
hogy a népzene arra is pozitívan hat, aki 
nem kifejezetten a megszállottja ennek a 
műfajnak. Élő zeneként még a laikusok 
számára is olyan energiákat szabadít fel, 
olyan impulzusokat ad, hogy gyakran 
maguk is elcsodálkoznak rajta. Remélem, 
hogy minél hamarabb túl leszünk ezen az 
időszakon, és az ember és ember közötti 

kapcsolat nem egy kihalófélben lévő do-
log lesz. Nekünk előadóművészként az 
a feladatunk, hogy minden lehetőséget 
megragadjunk, hogy az emberekkel talál-
kozzunk. Utálom az on-line létet, elenged-
hetetlennek tartom a személyes jelenlétet 
a zeneoktatásban is. A tanítványokkal 
ugyanúgy hatunk egymásra az órákon, 
ahogy a közönséggel a koncerteken.

Az utazás ezek szerint éppen annyira az 
életed része, mint a zenélés. Nem hiányzik 
ez most?
Valóban a világ szinte minden szegleté-
ben jártunk már a zenekarokkal. Tudom, 
ez csábítóan hangzik, de valójában az 
ilyen utazások nem egyenlők egy vaká-
cióval, mi ilyenkor többnyire csak a jár-
művet látjuk, amivel utazunk, a szállást, 
a koncerthelyszínt, majd újra a hazaút 
következik. Időközben csak nagyon rit-
kán van alkalmunk arra, hogy körülnéz-
zünk egy-egy helyen. Amikor például a 
Magyar Állami Népi Együttessel három 
és fél hónapos amerikai turnéra mentünk, 
úgy néztünk ki, mint egy komplett uta-
zócirkusz. Buszokkal hurcolkodtunk át 
egyik helyszínről a másikra, minden nap 
másik szállodában aludtunk, minden-
nap máshol léptünk fel, és az ezzel járó 
feladatok rengeteg időt felemésztettek. 
Mégis, minden ilyen alkalommal érzi azt 
az ember, hogyha már eljutott a világ egy 
távoli pontjára, nem hagyhat ki néhány 
olyan dolgot, amit csak ott tehet meg. 
Így aztán, ha akad egy-két óránk, rákere-
sünk a neten a környék nevezetességeire, 
és megpróbálunk valami különlegességet 
felfedezni. Így ettem egyszer életem egyik 

legfantasztikusabb hamburgerét, amit 
az új–mexikói Albuquerque szélén egy  
mexikói öregasszonytól vettem. Indiai 
utunk során Dzsaipurban olyan varázsla-
tos helyszíneket jártunk be, ahol a mai na-
pig elefántokkal szállítanak mindent egyik 
helyről a másikra. Kimondhatatlanul 
érdekes szembesülni ezzel a valóságban, 
és testközelből érzékelni egy számunkra 
ennyire más, ennyire szokatlan világot.  

NÉVJEGY
GERA ATTILA, 
1978. 07. 26-án született Békéscsabán.

Tanulmányok:
• Bartók Béla Zeneművészeti  

Szakközépiskola (Békéscsaba) 1994-98
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 

Tanárképző Intézete 1998-2002
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

2002-2004

Munkahely: 
Hagyományok Háza -  
Magyar Állami Népi Együttes 1999-

Zenekarok: 
• Magyar Állami Népi Együttes zenekara
• Pál István „Szalonna” és bandája
• Pravo zenekar

Díjak, kitüntetések:
• Príma Primissima Közönségdíj  

(Magyar Állami Népi Együttes)  2007
• Magyar Örökség Díj  

(Pál István „Szalonna” és bandája)  2014
• Tiszteletbeli Székely cím  

(Pál István „Szalonna” és bandája)  2015
• Magyar Arany Érdemkereszt  2015

Fotó: Váradi Levente
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Ne kínlódjon a fával, fűtsön  
KLÍMÁVAL!  

Olcsó, tiszta megoldás!  
Syen Muse 3,5 kW  

telepítve 223000 Ft!  

Hőszivattyúval kapcsolatban is 
 várom hívását: 06 (30) 534-4632    

Facebookon: 60 Klíma

Költöztetés,  
Lomtalanítás  

Zongora és  
Páncélszekrény  

szállítás  
Hétvégén és  

ünnepnapon is. 

06 (30) 913-4599

KIADÓ!
Aszód kertvárosi részében kiadó  

egy összkomfortos 40 nm-es szuterén helyiség.  
Önálló vizesblokkal, gázkonvektorral és a szükséges 

 almérőkkel felszerelve. Vállalkozásnak, irodának,  
raktárnak, esetleg albérletnek is használható.

Érdeklődni napközben: 06 (70) 344-1064

APRÓHIRDETÉS

Zenészként nyilván olyan helyekre is el-
jutsz, ahová az átlagembernek nincs be-
járása.
Ez így van, például az angol királyi család-
nak már négy koncertet is adtunk, gyak-
ran viccelődünk is vele, hogy lassan a házi 
zenekarukká válunk. Amikor az 1956-os 
forradalom tiszteletére díszünnepséget 
rendeztek Londonban, a St. James palotá-
ban, több magyar résztvevő mellett mi is 
felléptünk a Szalonna és Bandája zenekar-
ral. Itt figyelt fel ránk Károly herceg. 
A következő alkalommal már kifejezetten 
az ő kérésére érkeztünk. Legutóbb a het-
venedik születésnapján muzsikáltunk a 
Buckingham Palotában, egy valódi hét or-
szágra szóló ünnepségen. A műsor után az 
előadógárda felsorakozott egy hosszú fo-
lyosón, és az anyakirálynő a királyi család 
tagjaival együtt sorban kezet fogott min-
denkivel. Ez a kiváltság csak keveseknek 
adatik meg, és nekem is igazán nagy él-
mény volt, hiszen beszéltünk a palota sze-
mélyzete közül olyasvalakivel is, aki már 
30-40 éve ott dolgozik, de még csak nem is 
találkozott a királynővel. Az ehhez hason-
ló alkalmak során nem egyszer csöppen-
tünk érdekes helyzetbe. Amikor Kamilla 
születésnapján játszottunk, a szállásunk 
egy Londonhoz közeli királyi birtokon 
volt. Előzetesen már mondták nekünk, 
hogy egy lovardában fogunk aludni, meg 
is jelent a képzeletünkben egy jobbfajta 
istálló képe, míg aztán kiderült, hogy ez 
valójában egy luxusszálló, ami egy régi 
lovardából lett kialakítva. Szabadkoztak, 
hogy előző nap egy zenekar nagyon tönk-
retette a berendezést, ittak, dorbézoltak, 
nagy felfordulást csináltak. Kiderült, hogy 
a duhaj banda Rod Stewart és zenekara 
volt. Mi játszottuk az esemény bevezető 
zenéjét, így végigkísérhettük az érkező 
hírességek bevonulását. Éppen az előtér-
ben zenéltünk, amikor hirtelen megjelent 
előttünk Mr. Bean, azaz Rowan Atkinson.  
Nehéz volt elvonatkoztatni a filmbéli énjé-
től, hiszen a valóságban is éppen úgy moz-
gott, viselkedett. Ő is gratulált nekünk, 
nagyon tetszett neki a zenénk. 

Volt még hasonló különleges felkérésetek?
Tulajdonképpen minden felkérés különle-
ges. Ebben a zenész létben az a csodálatos, 
hogy maga a koncert már szinte rutinból 
lemegy, mégis minden alkalom egyedi, 
és olykor meglepetésekkel teli. Egyszer  
például Ferenczi Györggyel és a Racka-
jammel koncerteztünk Kentuckyban, ahol 
egy külvárosi színházban nem várt profiz-
mussal találkoztunk. Feltűnt, hogy már a 
hangpróba is szinte soha nem tapasztalt 
minőségben hangzott, és kiderült, hogy 
a hangmérnök már egy hónapja csak 
magyar népzenét hallgat az interneten  
keresztül, hogy tudja, egy ilyen zenekar-
nak hogy kell szólnia. 

Most ismét csöndesebb időszak elé né-
zünk, az emberek egy kicsit újra a család-
juk körében, az otthonukban töltik az ide-
jük nagy részét. Karácsonyhoz közeledve 
ez talán nem is olyan nagy baj, hiszen a 
világ zajából kivonva magunkat elmélyül-
tebben várhatjuk az ünnepet. Milyen ka-
rácsonyi hagyományokat hoztál otthon-
ról, amit a gyerekeidnek is tovább tudsz 
adni?

Kezdetektől fogva olyan karácsonyi él-
ményt próbálok adni nekik, amely em-
lékezetessé teszi ezeket a szent estéket. 
Ilyenkor el kell felejteni minden sérelmet, 
bánatot, mindent, ami visszahúz, hiszen 
ez a keresztény kultúra egyik legszebb ün-
nepe. A gyerekkori karácsonyi emlékeim 
nekem is nagyon intenzívek. Mi nem dí-
szítettük közösen a fát, akkor léptünk csak 
be a szobába, amikor teljes pompájában 
állt, alatta az ajándékokkal, és együtt hall-
gattuk meg a Csendes éjt. Ezt a semmihez 
nem fogható pillanatot éljük át most mi is 
a gyerekeinkkel együtt, amikor a feldíszí-
tett fa előtt egy pillanatra megállunk, és 
egymás szemébe nézünk. Azt hiszem, ez 
egy életre meghatározza mindenkinek az 
ünnephez való viszonyát. Hozzá kell még 
tennem, hogy a zenekarral ragaszkodunk 
ahhoz, hogy a karácsony és a szilveszter 
is kizárólagosan a családé, ilyenkor nem 
vállalunk fellépéseket. Nem kifejezetten 
karácsonyi szokás, de a téli időszak fontos 
eseménye a családunkban a kolbászkészí-
tés. Gyermekkorunkban mindig is ter-
mészetes volt, hogy, békéscsabaiak lévén, 
csabai kolbász van az asztalunkon. A disz-
nótor hosszú időn keresztül családi hagyo-
mánynak számított, mára ebből „csak” 
a kolbászkészítés maradt. Viszont ehhez 
ragaszkodunk, hiszen minden évben el-
tervezzük így november vége felé, hogy 
mikorra időzítjük a munkát. A megfelelő 
időzítés éppen olyan fontos, mint az első 
osztályú alapanyagok. Hagyományos tót 
kolbászt készítünk, amely húsból, sóból, 
fokhagymából, paprikából, és kömény-
magból áll. Amikor készen van, elvisszük 
füstölni, majd szigorúan vályogkamrában 
szárítjuk. Ez éppúgy hozzátartozik most 
már az életemhez, mint a muzsika.

Köszönöm, hogy megosztottad velünk 
ezeket az élményeket, békés, boldog kará-
csonyt kívánok Neked és a családodnak, 
és remélem, hamarosan hallunk titeket 
Aszódon zenélni.

Zádori Mónika

Fotó: Váradi Levente



11 2020 DECEMBER

FIGYELEM!
Változások a járóbeteg ellátásban
A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódóan az aszódi 
járóbeteg szakrendelőben a szakorvosi ellátás rendje át-
menetileg megváltozott. Az érintett orvosok részben élet-
koruk, részben átcsoportosítás miatt jelenleg nem tudják 
megszokott rendelési idejükben fogadni a betegeket. Egyes 
szakrendelések pillanatnyilag csak a hatvani kórházban  
vehetők igénybe. 

Az aktuális rendelési időket tartalmazó táblázat letölthető 
a következő linken: 

https://askhatvan.hu/rendelesvaltozas-17-11-2020-keddtol/

További információért hívják az aszódi szakrendelőt: 

06 28 400-536

ÜNNEPI ALKOTÁS
Néhány összegyűjtött tobozból dekoratív karácsonyi díszt ké-
szíthetünk. Ehhez válasszunk nagyjából egyforma méretű tobo-
zokat, amelyeket vékony drót, vagy ragasztópisztoly segítségével 
kör alakban rögzítsünk egymáshoz. A következő műveletbe már 
a gyerekeket is bevonhatjuk. A papírboltban kapható hópaszta, 
vagy fehér akrilfesték segítségével fehérítsük ki a tobozok széleit, 
amivel valódi télies, zúzmarás hatást érhetünk el. Ezután egy szép 
selyemszalaggal az ablakba vagy az ajtóra akaszthatjuk.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                         06 (28) 500-666 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)                06 (30) 246-8749 

A hosszú téli estékre izgalmas olvasmánynak ígérkezik a nemrégiben megjelent, Láng Henrik 
útijegyzeteiből összeállított könyv, amely visszakalauzol minket a 19. század forradalmakkal,  
nemes eszmékkel, sötét üzelmekkel és kalandokkal teli időszakába. Hiszen hogyan is kaphat-
nánk hitelesebb képet ennek a kivételes történelmi kornak a hangulatáról, nevezetes eseményei-
ről és apró mozzanatairól, mint egy korabeli utazó jegyzetei által? Láng Henrik Aszódról indult 
kalandos útjára, melynek során eljutott Konstantinápolyba, Rodoszra, Jeruzsálembe, Betlehem-
be és az egyiptomi Alexandriába. Élt Amerikában, részt vett a polgárháborúban, de megfordult  
Párizsban is, ahol megismerte a mulatók világát, majd sok év múlva visszatért, hogy végül éle-
tének alkonyán hazájában, Budapesten leljen végső nyugalomra. Életének nyolcvan esztendeje 
alatt megtapasztalta a szegénységet, a gazdagságot, az emberi gyarlóságot és nagyságot egyaránt, 
és közben szorgalmasan naplót írt és jegyzetelt. Az ő fennmaradt írásait szedte csokorba Pénzes 
Tiborc Szabolcs, akinek jegyzetei végig segítik az olvasót a korabeli nyelvezet megértésében, és a 
teljesebb képalkotásban. Nekünk nincs is más dolgunk, mint kényelmesen hátradőlni a fotelben 
és hagyni, hogy ezeken az írásokon keresztül megelevenedjen a múlt. 

A könyv 3000 Ft-os áron megrendelhető a Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta Egyesülettől a következő email-címen: aszod.mcsale@gmail.com

KÖNYVAJÁNLÓ

A Zöld Híd B.I.G.G. Kft.  
tájékoztatója  

AZ AKTUÁLIS  
HULLADÉKGYŰJTÉSI  
RENDRŐL

A hulladékgyűjtési naptár 
a Zöld Híd honlapján is  
megtekinthető: 
www.zoldhid.hu/ 
kozszolgaltatas/ 
hulladekgyujtesi-naptarak

KOMMUNÁLIS
december 3. csütörtök 
december 10. csütörtök 
december 17. csütörtök 
december 24. csütörtök 
december 31. csütörtök 
január 7. csütörtök 
január 14. csütörtök 
január 21. csütörtök 

SZELEKTÍV
december 3. csütörtök 
december 17. csütörtök 
december 31. csütörtök 
január 14. csütörtök 

https://askhatvan.hu/rendelesvaltozas-2020-11-17-keddtol/
www.zoldhid.hu/
kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak
www.zoldhid.hu/
kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak
www.zoldhid.hu/
kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak


12ASZÓDI TÜKÖR

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény versenybe hívja 
mindazokat, akik saját készítésű adventi koszorúval várják 
az ünnepet és koszorújukról egy képet szívesen megosztanak 
velünk. A képeket az alábbi elérhetőségek egyikére várjuk:
Facebookon (facebook.com/kulturaaszod), privát üzenetben, 
vagy e-mailen, a kultura@aszod.hu-ra.

Beküldési határidő: 2020. december 7. éjfél
A nyeremény: egy karácsonyi ajándékcsomag.

A képen egy darab koszorú szerepeljen. Nevet és egy elérhe-
tőséget kérünk megjelölni az üzenetben. A megmérettetést 
amatőrök számára hirdettük meg.
A beküldött fotók december 8. és 15. között lesznek láthatók 
a facebook.com/kulturaaszod - oldalon, ahova név nélkül 
kerülnek fel és a közönségre lesz bízva az alkotások elbírá-
lása. A legtöbb like-ot kapott nyertest kiértesítjük, és előre 
megbeszélt időpontban, intézményünkben lesz átvehető a 
nyeremény.

Karácsonyi könyvajánló a  
gyerekkönyvtár kínálatából

Beköszöntött a hideg évszak, az 
esti bekuckózások ideje. Ehhez 
ajánlunk most néhány olvasni-
valót kicsiknek és nagyoknak.  
Nem telhet el karácsony a Dió-
törő varázslatos meséje nélkül, 
amely több  változatban is fellel-
hető könyvtárunkban.

Csodaszép mesekönyv került fel 
idén a könyvtár polcára. Hanga, 
a hópihe karácsonyi kalandjai 
szórakoztató olvasmányt ígérnek.

A kamaszok figyelmébe  
ajánljuk Leiner Laura három 
karácsonyi történetet  
tartalmazó kötetét, amely  
az írónőtől megszokott,  
közvetlen stílusban szólítja 
meg a tizenéves korosztályt.

A jászol szamara meg 
az ökre
Karácsonyi történetek  
klasszikus szépírók tollából, 
mint: Charles Dickens, Móricz  
Zsigmond, Guy de Maupassant, 
Heltai Jenő, Francois Mauriac, 
Kosztolányi Dezső, Nyikolaj 
Gogol…

Fekete István:  
Karácsony éjjel
Fekete István karácsonyi  
történetei varázserővel bírnak,  
hiszen saját élményeinket is 
megelevenítik, és olvasója  
hamar azon kapja magát, hogy  
nahát, vele együtt én is  
„emlékekre emlékezem”.

December az advent, az előké-
szület, várakozás, reménykedés 
ideje, a karácsony hava. Talán 
ilyenkor, az ünnepi időszak 
alkalmával van lehetőségünk 
egy kicsit megpihenni az egész 
éves munka fáradalmaiból, s 
megnyugvással, megbékéléssel 
gyűlni a családi tűzhely köré. E 
jeles hónap jegyében szeretnénk 
ajánlani néhány szép történetet.

Nyitásra várva
Kedves Olvasók! Kedves Látogatók!

A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében 2020. novem-
ber 11-től a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Könyvtár 
zárva tart. Kölcsönzést azonban továbbra is szeretnénk biztosí-
tani Önöknek, az alábbi módon: ha szeretne élni a lehetőséggel, 
kérjük, igényét jelezze telefonon, hétköznap 8 és 16 óra között a  
06-28-400-606 telefonszámon, illetve email-ben, az alábbi elér-
hetőségeken:

konyvtar@kulturaaszod.hu
gyerekkonyvtar@kulturaaszod.hu

Egyszerre maximum 6 db könyv kölcsönözhető.
A könyvek átadására és visszahozatalára  a könyvtár udvar felőli 
oldalán, az ablakon keresztül van lehetőség, az előre egyeztetett 
időpontban. Aktuális információkért kérjük látogassanak el on-
line oldalainkra:

www.facebook.com/kulturaaszod
web: kulturaaszod.hu

Az én adventi koszorúmAz én adventi koszorúm 

VERSENYT HIRDETÜNK!

KELLEMES IDŐTÖLTÉST ÉS SZÉP KAR ÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
Nagy Judit, gyermekkönyvtáros és Benkó Norbert, könyvtáros

Olvasnivaló az ünnepekre 
nem csak felnőtteknek

www.facebook.com/kulturaaszod
www.facebook.com/kulturaaszod
https://kulturaaszod.hu/
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A téli hónapokban a madár- 
etetők környékén gyakran 
felbukkannak a mókusok is. 
Bár többnyire elegendő táp-
lálékhoz jutnak a természet-
ben, ha valamilyen okból nem 
elég gazdag az erdők termése, 
előszeretettel követik a mada-
rak példáját és kipótolják di-
étájukat az ember által kínált 
finomságokkal. Ha szeretnénk 
egészen közelről megfigyelni 
őket, elhelyezhetünk speciá-
lis mókusetetőket a kertünk-
ben, amelyeket megtölthetünk 
kedvenc eledelükkel, a dióval. 
Természetesen egyéb csonthé-
jasokat és magvakat is szívesen 
fogyasztanak, a mogyoró, a 
napraforgómag, a bükkmakk, 
a száraz szemes kukorica, a 
gesztenye is megfelelő csemege 
számukra, de az apróra vágott 
répa, alma is hasznos táplálék-
forrás. Akárcsak a madarak-
nak, nekik is szükségük van 
elegendő friss vízre. 
A mókusok valódi akroba-
ták, nagy és pontos ugrások-
ra képesek, és szinte bárhová 
pillanatok alatt felmásznak. 
A fák teteje közelében a véko-
nyabb ágak között építik fel 

gömb alakú fészküket, ame-
lyeket legnagyobb ellenségük, 
a nyuszt nem tud észrevétlenül 
megközelíteni az éj leple alatt. 
Nem ritka, hogy több fészket 
is fenntartanak, a nőstények 
vemhességük idején különö-
sen ügyelnek arra, hogy ké-
sőbb, veszély esetén át tudják 
menekíteni a kölyköket egy 
biztonságos helyre. Bár a mó-
kusok nem alszanak téli ál-
mot, a hideg idő beköszöntével 
az élőhelyük közelében több 

ponton is élelmiszerraktárakat 
hoznak létre, olyan módon, 
hogy a mogyorót, diót, makkot 
a földbe ásott üregekbe rejtik. 
Remek memóriájuk, szaglásuk 
és jó tájékozódó képességük 
segítségével később visszata-
lálnak ezekhez az éléskamrák-
hoz. Persze mindenre azért ők 
sem emlékezhetnek, így né-
hány mag rendszerint a föld 
alatt marad, majd kicsírázik, 
szárba szökken és gazdagítja 
az erdők faállományát. A mó-
kusok ökológiai haszna ezáltal 
jelentős. Védett állatok, eszmei 
értékük 25 ezer Ft.

A védett fajok állományának 
felmérésében és előfordulási 
helyük meghatározásában so-
kat segíthet a szakembereknek 
a lakosság is. 
A https://vadonleső.hu/ olda-
lon minden természetbarát be-
jelentheti, ha a környezetében 
védett faj egyedeire bukkan, 
ezzel is hozzájárulva az élővi-
lág megőrzéséhez, hiszen az így 
gyűjtött adatok a hivatásos ter-
mészetvédelem adatbázisába, a 
Természetvédelmi Információs 
Rendszerbe (TIR) is bekerül-
nek, szakmai ellenőrzést köve-
tően. Az észleléseket már mobil 
applikáció segítségével is rög-
zíthetjük és elküldhetjük. Az 
alkalmazás innen tölthető le: 
https://vadonleső.hu/rolunk/
mobil

VÉDETT ÁLLATOK
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Hozzávalók:  Édes kétszersült kell hozzá, anno „Hóvirág” 
néven lehetett kapni (esetleg babapiskóta), tej, rum (vagy  
rumaroma), kávé. A vaníliakrémhez: 1 zacskó vaníliás  
pudingpor,1 tojás sárgája, 3dl tej, cukor, vaníliáscukor

GALGA-MENTI RECEPTEK

Aszódi néni majomkenyere 
Kedves Olvasók!
Karácsonyhoz közeledve mindannyian nosztalgikusabb 
hangulatba kerülünk, és akárhány évesek is vagyunk, egy kicsit 
újra gyerekké válunk. Várjuk az ünnepet a megszokott ízeivel, 
illataival, amelyek visszaröpítenek minket a régi konyhába, 
egy tovatűnt korba. Remélem eddig is szívesen nézegették az itt 
közölt recepteket, vagy talán el is készítettek belőlük néhányat. 
Ez alkalommal szeretnénk egy különlegességgel szolgálni, 
amely néhányuknak talán felidézi a gyermekkor ízeit. 

A következő édesség leírása az Így főz anyátok internetes blog 
szerzőjétől származik, aki gyermekkorát Aszódon töltötte, és az 
itt készült ételek elkészítési módját, zamatát, hangulatát szerette 
volna megosztani gyermekeivel és mindazokkal, akik szívesen 
fogadják. Kóstoljunk bele hát mi is az egykori aszódi iskolai 
menza egyik legnépszerűbb finomságába, és ha ízlett, adjuk 
tovább a receptet. Arra is bíztatok mindenkit, akinek hasonló 
családi, vagy valamilyen okból emlékezetes receptje van, 
küldje el nekünk, hogy az itt bemutatott ételek valóban kedves 
emlékeket ébreszthessenek, és tükrözzék Aszód és környéke 
gasztronómiáját.

„Aszódi néni a szomszédunk volt. Az aszódi általános iskola 
konyháján szakácsnőként dolgozott. Szomszéd ismerős 
gyerekként nem volt felém részrehajló, sosem kaptam szebbet, 
többet, finomabbat, mint bárki más, pedig elviseltem volna a 
menzakoszt mellett - ez irányban semmi szép emlékem sincs róla. 
Ellenben a majomkenyerét azt szerettem.”

Elkészítés: Egy vaníliapudingot elkeverek egy tojássárgájával, 
és 3 dl tejjel teljesen simára.
Felteszem főni, és folyamatosan, egyenletesen keverem, 
megvárom, amíg összevissza pufogja magát az a krém. Azon 
forrón hozzáadok 2-3 evőkanál cukrot és egy-két vaníliáscukrot 
(nem merem korábban, cukrosan könnyebben odakap) – a 
cukor mennyiségét az egyéni ízlés határozza meg, mi nem túl 
édesen sütünk. Reszelt citromhéjat is teszek hozzá. A forró 
krémhez adok egy zselatinlapot, hadd legyen egy kis tartása – 
de ez opcionális, tényleg jó nélküle is. (Ha mégis: beáztatom 
langyos vízbe, kinyomkodom, kevés vízzel felforralom, a 
forró krémből hozzákeverek, és szép lassan, kis adagokban, 
folyamatosan elkeverve beleteszem a többi krémbe). Ezután 
jöhet a majomkenyér összeállítása. 

„Aszódi néni az édes kétszersültet szétdarabolva egy jénai aljára 
rakta le. (Általában egy-egy adagos jénaiba készítette, és úgy 
osztotta ki a gyerekeknek uzsonnára: egy gyerek, egy kis jénai, 
benne a majomkenyér.) Leöntötte forró tejes cukros-rumos 
kávéval a kétszersültet, majd az elkészült vaníliáskrémmel 
borította be az egészet. Lehűtve tálalta elénk.”

14ASZÓDI TÜKÖR

06-30/182-6434 www.delego.hu

https://delego.hu/


LÉLEKHARANG 
TEMETKEZÉS

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS
2170 Aszód, Kossuth L. út 33. (Hátul az udvarban!)

(28) 400-113
Éjjel-nappal hívható:
Dániel Jánosné e.v. 

06 (20) 972-8675
www.temetkezesaszod.hu

facebook.com/temetkezesaszod

CSALÁDI HÁZAK 
ÉPÍTÉSE,

RÉGI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, 
GARANCIÁVAL, TÖBB MINT 25 ÉV TAPASZTALATTAL! 
Egyéb kőműves munkák, homlokzati hőszigetelés, térkövezés.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
FORGALMAZÁSA, SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉSE 

AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT.

Nyírő László    06 (20) 454-3572
www.nederbag.hu

2170 Aszód, Kossuth L. u. 34.
Tel/fax: 06 28 402121 | www.hatalyakoptika.hu

Áldott, békés  
ünnepeket kívánunk  

minden kedves  
vásárlónknak!

A Hatalyák Optika csapata

A kuponnal 
sikerdíjunk  2%

ELADÓ/KIADÓ 
INGATLANOKAT 

KERESÜNK ASZÓDON
06 20 445 9138
CASANETWORK Ingatlaniroda
Gödöllő, Petőfi tér 12.
www.casanetwork.hu





https://www.temetkezesaszod.hu/
http://nederbag.hu/
http://hatalyakoptika.hu/
http://aszodiallatorvos.hu/
https://casanetwork.hu/


Kellemes Karácsonyt és 

Boldog Új Évet Kívánunk! 

Vigyázzunk Egymásra!

Golden-Glob Trans Kft

Falujárók útja 44.
06 20 200 4000

KÖSZÖNJÜK  
EGÉSZ ÉVES BIZALMUKAT!

TÖLTŐÁLLOMÁSUNK,
AUTÓMOSÓNK,

AUTÓSZERELŐ MŰHELYÜNK,
AUTÓS ISKOLÁNK

VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!

Üzemanyagok motorkímélő adalékkal alapáron!
3 beállásos NON-STOP kézi autómosó

SZERENCSEJÁTÉK (TOTÓ-LOTTÓ) 500- 2200-IG

Műszaki Vizsgáztatás - Eredetiségvizsgálat
Teherautó szervíz

MINDEZ EGY HELYEN: WWW.GOLDENGLOB.HU

http://goldenglob.hu/

