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Aszódi        tükör

VAN ÉLET A JÁRVÁNY 
ALATT IS
Az evangélikus általános iskolában 
és gimnáziumban színes progra-
mokkal tették érdekesebbé a diá-
kok számára a mindennapokat.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

ASZÓD VÁROS ÚJ 
JEGYZŐJE
Január elsejétől új munkatárs erő-
síti az Aszódi  Polgármesteri Hiva-
tal csapatát. Dr. Lukács Adriennel, 
Aszód új jegyzőjével beszélgettünk.

Cikkünk a 5. oldalon olvasható

OLVASNIVALÓ A TÉLI 
ESTÉKRE
A könyvtár speciális nyitvatartással 
ugyan, de változatlanul várja az ol-
vasni szerető közönséget folyama-
tosan frissülő könyvkínálattal.

Cikkünk a 16. oldalon olvasható

2021-ben három fontos várostörténeti jelentő-
ségű jubileumot ünnepelhetünk. Ezek közül az 
első, Aszód első írásos említésének 620 éves év-
fordulója. 1401. január 23-án keltezték ugyanis 
azt az oklevelet, mely Aza-i (Aszódi) Tamást ki-
rályi emberként, azaz a király megbízottjaként 
említi. A török idők után Aszód a Podmaniczky 
család birtokába jutott, s gyors fejlődésének kö-
szönhetően 1761-ben mezővárosi jogot kapott, 
melynek részeként április 21-től országos és heti 
vásárt tarthatott, így ezt a dátumot tekinthetjük a 
várossá nyilvánítás pontos időpontjának. Ennek 
idén 260 éve. A harmadik, s időben hozzánk a 
legközelebb eső évforduló 1991. január 1-e, ami-
kor is Aszódot, 120 év után ismét városi címmel 
ruházták fel.

Mindhárom esemény különös büszkeségre ad 
okot. Az a körülmény, hogy városunk terüle-
te sok-sok évszázada, sőt évezrede lakott, a mai 
polgárokat is elhelyezi az emberiség egyetemes 
történetének sodrában. Az 1761-es mezővárosi 
cím rangot ad számunkra, hiszen Aszód a Galga 
mente egyetlen történelmi városa, sőt mezőváros-
ként kicsivel Gödöllőnél is idősebb. Éppen ezért 

a 30 éves döntés az újbóli várossá nyilvánításról 
igazságszolgáltatás az önbecsülésünknek és váro-
si identitásunknak.

Bár a tősgyökeres aszódiak mind a mai napig 
használják a kifejezést, hogy lemegyek a faluba, 
azonban két nagyon fontos tényezőt leszámít-
va, minden más körülmény inkább Aszód vá-
rosi jellegét erősíti. Ez a két tényező a település 
területének nagysága és lakosságszáma. Jó, ha 
tudjuk, hogy Aszód Magyarország 346 városa 
közül, területét tekintve a 328. helyet foglalja 
el, népességét tekintve a 205. „legnagyobb”. A 
területi kicsinységünk magyarázata abban ke-
resendő, hogy a török hódoltság után a Galga 
menti településeknél jóval később népesült be 
újra Aszód, így határait is a már létező telepü-
lésekhez kellett igazítani. A 18. század végéig 
a mai Pesti út, Kossuth Lajos, Petőfi, Csengey, 
Deák Ferenc, Széchenyi és Szent Imre utcák kör-
nyéke vált lakottá, majd a 19. század első felében a 
temetőaljai rész, a század második felében pedig 
a Kondoros tér környéke. Ebben a periódusban 
került Bagtól Aszódhoz a Javítóintézet terüle-
te is. Az 1910-es években épült ki a Malom köz  
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környéke, az 1930-as években az Újtelep, az 1950-es évektől a la-
kótelep, az 1960-as évektől a Madách tér és a Kakashegy környéke, 
a rendszerváltás környékétől pedig az új evangélikus gimnázium 
mögötti terület(„Fesztivál tér”), majd az iparterület. A városi keres-
kedelem, közigazgatás és hitélet központja megmaradt a történelmi 
városmagban, csak az új oktatási-nevelési intézmények (Javítóin-
tézet, mai PSG és EGA épületei, a Rákóczi utcai iskola, valamint a 
bölcsőde és az IMI óvoda) épületei kerültek az akkoriban újonnan 
kialakított városrészekbe.

Az újkori településfejlődésben jelentős szerepet játszott a felvi-
déki gyökerű Podmaniczky család, mely a 18. század elején örö-
kösödés révén jutott a falu birtokába. Podmaniczky János, aki 
Aszódot tette birtokközpontjává, a helyi gazdaság fellendítésének 
céljából evangélikus felvidéki szlovák parasztokat, jobbára kato-
likus baden-württembergi német iparosokat és néhány morvaor-
szági zsidó családot telepített le. Hamarosan mindhárom feleke-
zet templomot épített és iskolát alapított. Az ígéretes fejlődést az 
uralkodó 1761-ben városi cím és vásártartási jog adományozásával 
ismerte el. Ebben az időszakban épült fel a családi kastély középső 
része is, amit a század végére bővítettek a főteret lezáró pompás 
U alakú építménnyé. Az egykori pompa máig létező bizonyítéka a 
Sándor-szárny dísztermének művészettörténeti jelentőségű alleg-
orikus freskója. Néhány évvel a régi kastély teljes befejezése után 
elkészült az újabb, a külső falak színéről „Zöld”-nek nevezett klasz-
szicista kastély is. A katolikus és evangélikus templomok, valamint 
a kastélyok a mai napig a városkép meghatározó elemei éppúgy, 
mint az 1771-ben alapított középfokú evangélikus iskola, a Schola 
Latina épülete, melynek leghíresebb diákja Petőfi Sándor volt.
A Podmaniczkyak politikai felfogása Széchenyiével állt rokonság-
ban, így természetes, hogy sok más nemes cél között pártfogolták 
az 1844-ben, a város főterén felépített fogadóban működő kaszi-
nót és a polgári kezdeményezésre létrejött első helyi civil kezde-
ményezést, az óvoda létrehozását célzó Kisdedóvó Egyletet is. A 
szabadságharc alatt és után Aszód számtalan bujdosó politikusnak 
és katonának biztosított menedéket. Mások mellett néhány évig itt 
élt második férjével az aradi vértanú Leiningen-Westerburg Károly 
özvegye is.

A 19. század második fele a városiasodást célzó törekvések ki-
teljesedését hozta, annak ellenére is, hogy a század végén egy köz-
igazgatási átszervezés következtében 1871-ben Aszód elvesztette 
mezővárosi rangját. Két olyan fontos területet érdemes innen ki-
emelnünk, melyek máig hatással vannak Aszód önképére. Az egyik 
sikertörténet az iskolavárossá válás, a másik a nagyléptékű iparo-
sítás volt. 1863-ban algimnáziumi besorolást kapott a latin iskola, 
majd 1872-ben emeletráépítéssel bővítették épületét. Az iskola-
fejlesztés folytatásaként 1912-ben a négyosztályos algimnázium 

nyolcosztályos főgimnáziummá teljesedhetett ki. Az evangélikus 
oktatás másik fontos intézménye a leánynevelő intézet volt, ami 
1891–1948 között működött az egykori Podmaniczky-kastélyban. 
A felekezeti elemi iskolákon kívül működött még a nagyközség-
ben iparostanonc iskola is (1897–1942).

1884-ben, a korábban csődbe ment cukorgyár területén, az  
Igazságügy Minisztérium létrehozta a javítóintézetet, ami a követ-
kező évtizedekben jelentős épületkomplexummá fejlődött, s napja-
inkig szinte város a városban. A falakon belül lakóházak, templom, 
kórházépület, mosoda, hatalmas üvegház és a régi aszódi hagyo-
mányt folytatva, kocsigyártó üzem létesült. A kocsigyártó szaktu-
dást kihasználva 1912-ben a Daimler cég alapított az intézet terüle-
tén automobilok gyártására szakosodott üzemet, később a Magyar 
Lloyd Repülőgép és Motorgyár Rt kezdte itt meg a repülőgépgyár-
tást. Az Aszódon legyártott első hadirepülőgéppel a III. Asperni 
Repülőversenyen a gyár igazgatója, Heinrich Bier négy magassági 
világcsúcsot állított fel. A gyárat, ami 1916–1917-ben nagy sikerű 
repülőnapokat szervezett Aszódon, a trianoni döntés következté-
ben le kellett szerelni, épületeinek túlnyomó részét le kellett bon-
tani. A közel 700 munkással dolgozó üzem megszűnése Aszód fej-
lődését is visszavetette. A két háború közötti időszakból talán csak 
a főgimnázium (1931) és a főszolgabíróság (1943) új épületének 
átadása érdemes említésre. A korábban fényes jövővel kecsegtető 
városi élet kispolgári provincializmusba süllyedt, amin az sem vál-
toztatott jelentősen, hogy Aszód 1912-ben járási székhely lett.

Aszód 1867-ben vált a vasúti közlekedéshálózat részévé azáltal, 
hogy a 80-as számú Budapest-Hatvan vasútvonal egyik állomá-
sát itt alakították ki. Csomóponttá akkor vált, amikor 1896-ban 
átadták a forgalomnak az Aszód-Balassagyarmat-Losonc vasútat. 

A Felső-Galga mentén végigfutó vonalat a trianoni békeszerződés 
az Ipolytarnóc-Losonc szakasz elcsatolásával megcsonkította. Eh-
hez a vonalhoz csatlakozott az 1951-re hadászati célból megépült 
Aszód-Galgamácsa-Vácrátót vasútvonal, melyen a közlekedés 
2009 óta szünetel.

1944 decemberében néhány napig súlyos harcok zajlottak a vá-
rosban és környékén, jelentős károkat okozva a középületekben is. 
A holokausztban megsemmisült aszódi izraelita hitközség 1908-
ban épült páratlan szépségű zsinagógáját le is kellett bontani. A 
háború után beköszöntő kommunizmus alatt államosították az 
iskolákat, az orvosi rendelő építőanyag szükségletének biztosításá-
ra felrobbantották az intézeti templomot, 1977-ben pedig a zsidó 
temető egy részét számolták fel az újonnan épülő általános iskola 
helyigényére hivatkozva.

Az 1950-es évektől kezdődően két nagyfoglalkoztatója volt a te-
lepülésnek, az egyik a Horthy-korszakban épült laktanyát használó 
néphadsereg, a másik az Ipari Műszergyár, mely ugyan Aszódon 
kezdte meg a működését, de a nagy gyártelepét már a szomszé-
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A hónap műtárgya
A világ első képes levelezőlapját 1840-ben adták fel London Fulham 
városrészében. A címző és a címzett ugyanaz a személy volt, egy  
bizonyos Theodore Edward Hook. A nagy példányszámban nyomta-
tott képeslapok széles körben való elterjedését a hivatalos postai leve-
lezőlap bevezetése előzte meg, melyet először az osztrák-magyar pos-
taigazgatóság adott ki 1869. október 1-jén. Ekkor hozták forgalomba 
az első „levelezési lapot”, amin a „Correspondenz-Karte” feliraton 
kívül az osztrák és a magyar címer volt látható, viszont „kép” még 
nem került rá. A mai formájában ismert képeslapok az 1870-es évek-
től kezdtek csak elterjedni.

A 20. század elején viszonylag kevés magyar nyomda rendelkezett a 
képeslapok nagy mennyiségben történő nyomtatására alkalmas gé-
pekkel, ezért sok forgalmazó a külhoni, többségében bécsi és német-
országi nyomdáktól rendelte meg a lapokat. A német kiadásúak közül 
kiemelkedő számban kerültek a magyar piacra az 1894-ben alapított 
Neue Photographische Gesellschaft (NPG) termékei, melyekre felül-
nyomtatással magyar feliratokat is helyeztek. Az itt látható képeslap 
is ennek a német nyomdának a terméke, melyet 1912. december 29-
én adtak fel a diósgyőri vasgyár postáján és Wünsch Annuska úrle-
ánynak kívántak ezzel boldog új évet. A képeslapot 1975-ben adomá-
nyozták a Petőfi Múzeumnak.

Gyűjteményünk eme becses darabjával kívánunk Önöknek boldog új 
esztendőt!

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény munkatársai

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

dos Ikladon hozták létre. 1965-ben Aszód egy újabb átszervezés 
következtében járási székhelyi státuszát is elveszítette, előtte azon-
ban még sikerült megalapítani az egykori latin iskola épületében a 
járási Petőfi Múzeumot (1958), valamint felépíteni a már említett 
rendelőintézetet (1963). Ezek után jó negyedszázadon át stagnált a 
település fejlődése, újabb lendületet csak közvetlenül a rendszervál-
tás után, 1991-ben visszanyert városi címmel kapott.

Az 1980-as évek végén megkezdődött az evangélikus temp-
lom mögött egy új kertvárosi övezet kiépülése. A terület dísze az 
1997-ben átadott új evangélikus gimnázium, melynek megépíté-
sét a régi épületért kapott állami kárpótlás összege tette lehetővé. 

Ezzel a megoldással fennmaradhatott az állami fenntartású gim-
názium és szakközépiskola is, Aszód pedig megerősítette iskolavá-
rosi pozícióját. Közel negyedszázad távlatából már mérföldkőnek 
tekinthető a legnagyobb helyi munkáltató és iparűzési adófizető  
Richard Fritz Kft letelepedése Aszódon, 1993-ban. A gyár Aszód-
ra kerülésében közvetve szerepe volt a németországi Obernburg-
gal 1992-ben aláírt testvérvárosi szerződésnek is. Két évvel később 
az erdélyi Nyárádszeredával épített ki hasonló kapcsolatot a város. 
1992-ben rendezték meg először az Aszód Fesztivált, ami akkori-
ban a térség legnagyobb kulturális programja volt. Léptékben alig 
maradt el mögötte a honvédség által szervezett Laktanya Búcsú 
nevű szeptemberi program, ahol egyetlen nap alatt akár 15.000 
ember is megfordult. Az ezredforduló után új bölcsődével gazda-
godott a város és felépült az evangélikus általános iskola. 2003-ban, 
a Romániában található Misztótfaluval létesült újabb testvérvárosi 
kapcsolat. A járási rendszer 2013-as újbóli bevezetésével Aszód újra 
járásszékhely lett.

Biztos vagyok abban, hogy igencsak vázlatos összefoglalóm alap-
ján is mindenki számára egyértelmű, hogy Aszódot, a fejlődés-
történetében kimutatható tendenciák feljogosítják a városi címre. 
Éppen ezért a 30 éve történt igazságszolgáltatás legyen a büszke-
ségünk forrása és az Aszódról való gondolkodás és gondoskodás 
sarokköve!

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester



4ASZÓDI TÜKÖR

VÁLTOZÁS AZ ASZÓDI  
ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐI 
POSZTJÁN
A 2021-es év változással indul az aszódi önkormányzatnál, 
Dr. Ballagó Katalin, jegyző nyugdíjba vonulásával búcsúzik 
a hivataltól és átadja a stafétabotot utódjának, Dr. Lukács 
Adriennek. Ebből az alkalomból beszélgettünk mindkettejükkel 
a jegyzői hivatás sokszínűségéről, felelősségről, tervekről és 
kihívásokról.

Kati, bár a szó szoros értelmében nem vagy aszódi, hiszen 
Hatvanban élsz, de az elmúlt nyolc évben mégis minden 
lehetséges szinten része voltál Aszód életének. Hogyan tekintesz 
vissza erre az időszakra?
Kezdettől fogva szerettem itt lenni, mert ugyan kis település 
mégis nagyon városias, és ez érezhető az egész légkörén. 2013-ban 
jöttem az aszódi önkormányzathoz dolgozni a jegyzői osztály 
vezetésére. Akkoriban nem volt még aljegyzői funkció a hivatali 
szervezeten belül, de a feladatom azzal nagyjából megegyező 
volt, a jegyző munkáját segítettem és helyettesítettem a távolléte 
alatt. Jegyzőként az utóbbi két évben dolgoztam. Az itteni éveim 
alatt rengeteg emberrel megismerkedtem és a hivatali ügyeken 
keresztül a város működését is figyelemmel kísérhettem. Jó volt a 
részévé válni ennek a gépezetnek és érezni, hogy a munkámmal 
gyakran segíteni is tudok. 

A jegyzői feladatkör meglehetősen kiterjedt, szinte alig van 
olyan mozzanat a város életében, amelyhez nem kapcsolódik. 
Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
A jegyző valójában a törvényességi felügyelet gyakorlója a 
képviselő-testület fölött. Hozzá tartoznak a hivatal hatósági 
feladatai, de a képviselő-testület és a bizottságok munkáját 
is figyelemmel kell kísérnie és folyamatosan egyeztetni 
a polgármesterrel. A jogszabályok folyamatos változása 
szintén nagy figyelmet igényel, nem árt naprakésznek lenni e 
tekintetben is. Az ügyfelekkel való kapcsolat ugyancsak fontos, 
tehát sok mindenkivel kell megtalálni a hangot és hatékonyan 
együttműködni. Talán ez az egyik legnehezebb része a 
munkánknak, mert a szakmai részét meg a jogszabályokat meg 
lehet tanulni, de ehhez nagyfokú empatikus és diplomáciai 
készség is szükséges. A jegyzői feladatkör leginkább különböző 
szerepek összessége, hol egy hatósági fegyelmező emberré kell 
válni, hol mediátorrá, mondjuk egy birtokvédelmi ügyben, 
vagy éppen valamilyen probléma megoldására kell jogszabályi 
kereteken belül módot találni.

A pályafutásod alatt biztosan sokszor megtörtént, hogy 
nehéz helyzetekből kellett a lehető legjobbat kihozni, de 
talán mindannyiunk életében a 2020-as év hozta a legtöbb 
kihívást. Mennyire borította fel a hivatal megszokott életét a 
veszélyhelyzet?
Gyakran előfordult, hogy reggel arra jöttünk be, hogy 
éjszaka megjelent egy új kormányrendelet, amihez azonnal 
alkalmazkodnunk kellett. Tavasszal az óvoda és bölcsőde 
bezárás rótt ránk extra feladatokat, majd a képviselő-testületi 
ülések szünetelése állított újabb kihívások elé, hiszen a napi 
feladatokat ugyanúgy el kellett végezni, az aktuális témákat 
megvitatni. A polgármesteri rendeletek, döntések meghozatala 
még több odafigyelést kívánt. Az ügyfeleket csak korlátozva 

tudjuk beengedni, nehézkesebbé vált az ügyintézés, így 
természetesen nekünk is, mint mindenkinek, új helyzettel 
kellett szembenéznünk. Azért szerencsére lehetőségünk volt 
hasznos intézkedéseket is véghezvinni, amikor például helyi 
rendeletmódosítással oldottuk meg, hogy a veszélyhelyzet ideje 
alatt az idősek kapjanak kedvezményesen étkezést.

Gondolom a munkádban a helyi dolgok ismerete legalább olyan 
fontos, mint a szakmai tapasztalat. Sikerült ebből átadnod 
valamit az utódodnak?
Igen, többször is eltöltöttünk itt fél-fél napokat együtt, 
megbeszéltük a fontosabb pontokat, betekinthetett a hivatal 
életébe. Ezen kívül vannak olyan folyamatok, amelyek már 
évekkel ezelőtt elindultak, és időről-időre előtérbe kerülnek, 
esetleg egyes részletei nincsenek lezárva.  Ilyenkor, aki 
végigkísérte a folyamatot könnyebben tudja, hogyan kell 
hozzányúlni. Jólesik, hogy számítanak rám, és a tapasztalat, a 
rutin valóban nagyon sokat jelent egy ilyen munkakörben, ezért 
bármikor szívesen az utódom rendelkezésére állok, ugyanakkor 
nem szeretnék senkire semmit ráerőltetni és folyamatosan itt 
nyüzsögni.

Milyen érzéseid vannak a jövővel kapcsolatban? Hiányozni 
fognak az itt töltött napok?
Most még kettős érzés van bennem, egyrészt örülök, hogy kicsit 
felszabadulok a mindennapos felelősség alól, ugyanakkor biztos 
vagyok benne, hogy a kollégák és azok az aszódi emberek, akikkel 
az elmúlt nyolc év alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki hiányozni 
fognak. Már a pályázatomban is írtam, amikor erre a pozícióra 
jelentkeztem, hogy jegyzőnek lenni nagy megtiszteltetés, de 
nagy felelősség is, és ezt a mai napig így gondolom. Izgatottan 
készülök arra, hogy a jövőben olyasmivel is foglalkozzam, amire 
eddig nem volt módom. Például egy időben szívesen töltöttem 
azzal a szabadidőmet, hogy filmfeliratokat fordítottam, ami 
nyelvgyakorlásnak is kitűnő, alig várom, hogy újra belekezdjek. 
Utazni is szeretnék, és egyáltalán mindent, ami nem kötelező, 
csak a saját kedvemért teszem. Azt hiszem, tudni kell időben 
elengedni a dolgokat. Most még marasztalnának, és nem 
szerettem volna kivárni, amikor mindenki csak azt nézi, hogy 
mikor megyek már el. Szerettem ez az összeszokott kis csapatot 
és biztos vagyok benne, hogy sokszor visszalátogatok majd.

Kívánunk neked sok boldog, kedvteléssel töltött napot a 
jövőben.

Fotó: Rácz Zoltán
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DR. LUKÁCS ADRIENN A SZOMSZÉDSÁGBÓL, 
GÖDÖLLŐRŐL ÉRKEZETT HOZZÁNK, AHOL 
ALJEGYZŐKÉNT DOLGOZOTT. EDDIGI  
MUNKÁJA SORÁN SZÉLES KÖRŰ TAPASZTA-
LATRA TETT SZERT AZ ÖNKORMÁNYZATI 
KÖZIGAZGATÁS TERÜLETÉN, AMIT  
REMÉNYEI SZERINT ASZÓDON IS  
KAMATOZTATNI TUD.

Mennyi ideje dolgozol a közigazgatásban?
Egész pontosan 20 éve, kilenc hónapja és nyolc napja. Még húsz 
éves sem voltam, amikor a Gödöllői Polgármesteri Hivatalba 
kerültem gyakornokként, akkor még mindenféle végzettség 
nélkül. Az Államigazgatási Főiskolára készültem, de sajnos nem 
vettek fel. Édesanyám a hivatalban dolgozott és, hogy ne csak 
otthon múlassam az időmet, gyakornokként oda szegődtem. 
Hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ezt szeretném a 
jövőben is csinálni, vagyis az önkormányzati közigazgatásban 
dolgozni. Szerencsére a következő évben már a felvételim is 
sikerült. Szerettem volna, hogy az elmélet mellett a gyakorlat 
is megmaradjon, ezért munka mellett végeztem el a főiskolát. 
Utána hamarosan jogi feladatot kaptam, így beiratkoztam 
a jogi egyetemre és megszereztem a jogász végzettséget is. 
Elmondhatom, hogy annak rendje és módja szerint végigjártam 
a ranglétrát, gyakornokból eljutottam a szervezési ügyintézőig, 
és mivel a jegyző asszony mellett dolgoztam, tehát végig az egész 
hivatal munkáját nyomon tudtam követni, miután ő nyugdíjba 
ment, megpályáztam az aljegyzői állást. Így lettem 2018-ban 
Gödöllő város aljegyzője.

Gödöllő jóval nagyobb település, mint Aszód, nyilván ez a 
hivatali ügyekben, feladatokban is megmutatkozik.
Valóban nagyobb a feladatmennyiség, de úgy gondolom, hogy 
az alapfeladatok, amelyeket egy önkormányzatnak el kell látni, 
mindenhol ugyanúgy jelen vannak, csak nagyságrendileg 
van különbség. Természetesen azért minden településnek 
megvannak a maga jellegzetességei, hiszen más típusú 
intézmények működnek benne, és ez mindenképp kihatással 
van a munkánkra. Próbálom minél alaposabban megismerni 
a város szerkezetét, Katival többször is beszéltünk, voltam itt 
néhány napot, ismerkedtem a hivatali élettel, a kollégákkal, 
illetve a honlapon folyamatosan tanulmányozom a rendeleti 
szabályozásokat, Aszód közigazgatási területét, hogy mi hol 
helyezkedik el. Tervezem, hogy többször átmegyek körbesétálni, 
feltérképezni a várost, és amennyire a lehetőségek engedik 
felkeresni az intézményeket, amelyben a polgármester úr is a 
segítségemre lesz. 

Hogyan fogadtak a hivatalban?
Mindenki nagyon kedves volt hozzám, ami igazán jólesett és 
oldotta némiképp az ismeretlen terep okozta feszültséget. Mivel 
még nem ismerjük egymást, részükről és részemről is van egy 
kis óvatosság, de bízom benne, hogy gyorsan meg fogjuk találni 
a közös hangot. Sok jót hallottam a hivatalról és a kollégákról is 
és magam is azt tapasztalom, hogy egy segítőkész csapat vár itt.

Aszód mennyiben jelent új kihívást az eddigi munkádhoz 
képest?
Én ismeretlenként csöppenek bele Aszód város életébe, hiszen 
nem lakom ott, eddig nem vettem részt a mindennapjaiban, 
és ez természetesen nem egyszerű. Szakmai kihívásként az 
önkormányzati igazgatás csúcsa, ha valaki eljut jegyzői szintre, 
és, bár aljegyzői tapasztalataim vannak, ez nyilvánvalóan más 

feladat lesz. Eddig is átláttam a folyamatokat, de nem én voltam 
döntéshelyzetben. Most ez megváltozik és kétségtelenül nagy 
felelősség lesz. Mindenekelőtt fel kell vennem a fonalat, hiszen 
nekem is van egy elképzelésem, és itt is van már egy kialakult 
hagyomány, úgyhogy a kettőt össze kell hangolni. Bízom 
benne, hogy mostanra már van annyi tapasztalatom, hogy a 
jegyzői feladatokat el tudjam látni. Nagy biztonságot ad, hogy 
már gyakornok korom óta a jegyző mellett dolgozom, mint 
jegyzői titkársági tag, majd aljegyző, így a képviselő testület 
és a nemzetiségi önkormányzat munkája, a választásokkal 
kapcsolatos feladatok egyaránt a látóterembe kerültek. Ezen 
kívül a szakirodák által végzett feladatokba is beleláttam 
azáltal, hogy a jegyzőnél csapódtak le a dolgok, ha jött egy 
határozat bármilyen területen, abba én is bele tudtam tekinteni, 
illetve sok esetben már én írtam alá, így az egész hivatali életet 
nyomon követhettem. Az igazgatásnak nemcsak egy szűk 
szegmensét ismertem meg, mint például a birtokvédelmet vagy 
az adóigazgatást, hanem a jegyző helyetteseként az egész hivatal 
által ellátott államigazgatási és önkormányzati feladatokra 
ráláthattam. Ezért is mertem belevágni ebbe az egészbe, mert 
ez nem ismeretlen pálya, még csak nem is a közigazgatás másik 
területéről érkeztem, hanem éppen ebben dolgoztam egész 
életemben. 

Mindenki életében vannak időszakok, amikor úgy érzi, a hely-
zet megérett a változásra. Téged is így talált meg ez a feladat?
Valóban ez történt, így azt érezhetem, hogy a sok éves munkám 
gyümölcse most beérik. Ez mindenképpen egy lehetőség nekem 
a továbblépésre, vagy még inkább egy következő szintre lépésre. 
Természetesen izgulok, van bennem félsz, de ezt a kihívást 
örömmel vállalom úgy is, hogy ez az időszak nem kifejezetten 
kedvező a mi munkánk szempontjából sem. Eddig még sem 
a képviselő-testület, sem a bizottságok tagjaival nem tudtam 
találkozni és erre sajnos a közeljövőben nem is lesz mód, talán 
majd egyenként lassan sikerül összeismerkednünk. Bízom 
2021-ben és a pozitív változásokban, valamint, hogy hozzá 
tudok járulni Aszód város fejlődéséhez az eddigi munkám során 
szerzett tapasztalataimmal, és igyekszem a hivatalvezetést is a 
legjobb tudásom szerint ellátni.

Kívánunk neked mindehhez sok sikert, és egy valóban jobb, 
eredményes évet.

Zádori Mónika
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A WiFi4EU pályázat keretéből, 2020 de-
cemberében befejeződött városunkban 
az önkormányzati wifi pontok kiépítése. 
A vezeték nélküli internet hálózatok a 
Gondozási Központ Falujárók úti épüle-
te, a Kossuth Lajos utcai orvosi rendelő, 
a művelődési ház, a főtér és a Napsugár 
Óvoda környékén érhetők el ingyenesen. 
Az év elején az orvosi rendelőnél a villa-
mos hálózat felújítása miatt néhány hétig 

nem lesz elérhető a wifi. Amint a megújult 
elektromos rendszer elkészül, a wifi is mű-
ködni fog.
Aszód Város Önkormányzata köszöni az 
Európai Unió támogatását, polgárainak 
pedig hasznos böngészést kíván!

A hálózatok neve mindenütt egységesen:   

           WIFI4EU-Aszod 

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
január 7. csütörtök 
január 14. csütörtök 
január 21. csütörtök 
január 28. csütörtök 
február 4. csütörtök 
február 11. csütörtök

SZELEKTÍV
Figyelem, megváltozott  
a szállítási rend!
január 7. csütörtök 
január 21. csütörtök 
február 4. csütörtök

Kedves aszódi lakosok!
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a városi naptárba két szerkesztési hiba is bekerült (február 9., november 18.).  

Az elírásért szíves elnézésüket kérjük. Ugyanakkor bízunk benne, hogy ez az apróság nem befolyásolja a naptár  
használhatóságát, nem csökkenti annak tartalmi és esztétikai értékét.

Aszód Város Önkormányzata

Ingyen wifi a város öt pontján

Új baptista lelkész Aszódon
PAPP SZABOLCS SZEMÉLYÉBEN ÚJ LELKIPÁSZTORA VAN AZ ASZÓDI BAPTISTA GYÜLEKEZETNEK.

A lelkésszé avatásra és a gyülekezeti beiktatásra 2020. december 
19-én került sor a vírushelyzet miatt bevezetett szabályok szerint 
csupán képviseleti jelleggel jelen lévő alkalmi gyülekezet körében. 

Az avatóbizottság tagjai voltak: Mészáros Kornél, a Magyaror-
szági Baptista Egyház főtitkára, az avatandó előző lelkipásztora 
Újpesten; Újvári Ferenc, a Budapesti Baptista Egyházkerület elnö-
ke; dr. Urbán Gedeon, a Baptista Teológiai Akadémia tanulmányi 
igazgatója, az aszódi gyülekezet korábbi lelkipásztora; Kovács Fe-
renc, az aszódi gyülekezet presbitere.

Köszöntések hangoztak el a helyi gyülekezet, a szomszédos bap-
tista lelkipásztorok (Lőrik Levente – Gödöllő, M. Kovács László 
– Kartal, Sellyei Imre – Őrbottyán/Sződ, Sőrés Attila – Lőrinci/ 
Selyp, dr. Várady Endre – Vácegres), Aszód polgármestere  

(Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs), valamint az aszódi társegyházak képviselői közül Rápolty Dávid református lelkész részéről személyesen, 
Dr. Gyurkovics István katolikus plébános levélben köszöntötte az új szolgatársat. 

Az ünnepi istentisztelet rögzítésre került a Galga Tv munkatársainak segítségével, így azok számára is megtekinthető a televízió  
YouTube-csatornáján, akik nem lehettek jelen az alkalmon.
A mindenható Isten áldása legyen az új lelkipásztor, a gyülekezet, a társegyházak és a város közös szolgálatán!

Aszódi Baptista Gyülekezet

https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak
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2020. december 14-én, életének nyolc-
vanadik évében elhunyt az aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö-
zépiskola tanára, a Galga vidék kézilabdá-
sainak edzője. 

Bár tudjuk, az emberi lét véges, még-
is olyan nehéz szembesülni azzal, hogy 
megint eltávozott egy erős, határozott, de-
rűs férfi, akit sokan ismertek és szerettek.
Nyíry Szabolcs abban az iskolában érettsé-
gizett 1959-ben, amelyben édesapja, Nyíry 
Sándor elismert testnevelő tanár volt. Az 
iskolában ismerkedett meg Jánosi Katalin-
nal, diákszerelmével, aki később a felesé-
ge lett. A Testnevelési Főiskolát 1963-ban 
végezte el, majd tanítani kezdett első és 
egyetlen munkahelyén, a Petőfiben, 2002-
ig, nyugdíjba vonulásáig. Kiváló szakmai 
munkájáért számos városi és állami elis-
merést kapott. Nyíry tanár úr pedagógiai 
munkájának legnagyobb eredménye az a 
pozitív hatás, amit személyes kisugárzásá-
val tanítványai fejlődésében elért. 

A Galga-völgye kézilabda sportjának 
meghatározó tanára és edzője volt, jó csa-
patépítő, értett hozzá, hogy tanítványaival 
megszerettesse a kézilabdázást. 
•  A 80-as években gimnáziumi csapatával 
több alkalommal játszott országos diáko-
limpiai döntőt Győrben, Tatán. 

Tanítványai hosszú évekig meghatározó 
alakjai voltak a Galga-völgye kézilabda 
sportjának (Tura, Kartal, Domony, Iklad).
•  Pályája során edzősködött Turán,  
Kartalon. Ikladon az ifjúsági csapat edzője 
volt hosszú éveken át. Tanítványai a fel-
nőtt csapatba bekerülve sikeresen helytáll-
tak az NB I/B, illetve NB II. mezőnyében.
•  Aszódon több évig volt a felnőtt női ké-
zilabdacsapat edzője.

Tanítványai közül sok testnevelő tanár 
került ki, így a galgahévízi Kolesza István, 
aki elmesélte, milyen nagy szerepe volt pá-
lyaválasztásában Nyíry Szabolcsnak, gim-
náziumi testnevelő tanárának és kézilab-
da edzőjének. Megtanulta tőle, mit miért 
csinálnak az edzéseken, sikerélményhez 
juttatta. Határozott, következetes, szigo-
rú, de igazságos volt. Jó humora volt, de 
sosem bántó. Emberi tartása, szakmai 
tudása példaként állt a fiúk előtt. Évekkel 
később, mint fiatal pályakezdő tanár, nagy 
megtiszteltetésnek érezte, hogy bekerült 
a Nyíry „tanszékre”. Fiuk, Nyíry Zsolt 
testnevelő tanára volt, így zárult körbe a 
tanár-tanítvány kapcsolat. Szakmailag so-
kat tanult Szabolcstól és Katitól is: rendet, 
fegyelmet és tanítást. 

Az aszódi Petőfi Gimnázium és Szak-
középiskola – ma VSZC Petőfi Sándor 
Műszaki Technikum, Gimnázium és Kol-
légium – életében a Nyíry testnevelő tanár 
dinasztia szépen példázza a hűséget az in-
tézményhez, hiszen a nagyapa és a szülők 
nyomában Nyíry Zsolt és Kissné Nyíry 
Lilla folytatja a családi hagyományt, itt 
tanítanak. 

Nyíry Szabolcs tanár úr pozitív sze-
mélyisége, barátságos, „Szabis” mosolya, 
érces sztentori hangja, emléke szívünkben 
örökké él. Fájó szívvel búcsúzom a jó is-
merősök, szerető barátok, kollégák és az őt 
tisztelő tanítványok nevében.

Vezér Anna 
a gimnázium Baráti Egyesületének ügyvezető elnöke

NYÍRY SZABOLCS  
TESTNEVELŐ TANÁRTÓL BÚCSÚZUNK

Tisztelet Dr. Osváth Gedeon gimnáziumi igazgató emlékének
Az 1994-ben újra induló aszódi evangélikus gimnázium pedagógusai és diákjai nagyon fontos feladatuknak tekintették az 1727-től tele-
pülésünkön működő evangélikus oktatási intézmény emlékeinek, hagyományainak feltárását, megőrzését. Ennek a törekvésnek egyik ki-
emelkedő színtere a Drexler Győző Edgárd evangélikus öregdiák által létrehozott iskolatörténeti múzeum. Az itt folyó múltfeltárás nagyon 
sok dokumentumot, tárgyat hozott elő a közel háromszáz éves intézmény múltjából. Az egyik ilyen térképszerű rajz az aszódi evangélikus 
temetőben nyugvó evangélikus pedagógusok sírjait ábrázolja. Több évtizedes törekvése volt gimnáziumunknak, hogy minden évben – 
közeledve a halottak napjához – rendezze, gondozza ezeket a sírokat, s ezen keresztül is ápolja pedagógus elődeink emlékét. 

2020-ban, tél elején Dr. Roncz Béla címzetes igazgató úr javaslatára került 
sor Dr. Osváth Gedeon evangélikus gimnáziumi igazgató családi síremlé-
kének felújítására. A majd száz éves sírkő az utóbbi időszakban oly mér-
tékben rongálódott, hogy megújítása már nem tűrt halasztást. Az Aszódi 
Evangélikus Iskolák Öregdiák Egyesülete pénzügyi támogatásával, Dániel 
János sírköves mester munkájával 2020. december 16-án felállításra került 
az új családi síremlék. 

Dr. Osváth Gedeon magyar-latin szakos tanár 1906-ban került Aszódra. 
1914-1926 között volt a gimnáziumunk igazgatója. Az ő vezetése alatt vette 
fel a középiskola a Petőfi nevet. További életútjára, méltatására egy későbbi 
cikkben visszatérünk. Az aszódi temetőben lévő sírban az Igazgató úr szülei 
és első felesége (Dr. Osváth Gedeonné szül. Kovách Erzsébet) nyugodnak. 
A felújítási munka során sikerült felvenni a kapcsolatot az Igazgató úr egyik 
unokájával, Osváth Zoltán zenei szerkesztő-rendezővel, aki hozzájárulását 
adta ahhoz, hogy Dr. Osváth Gedeon neve is (aki a Farkasréti temetőben 
nyugszik) felkerüljön a síremlékre.

Koncz István
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A járvány okozta nehézségek ellenére az új 
tanév kezdetén is – minden óvintézkedést 
betartva – programokat és versenyeket 
szerveztünk az evangélikus általános is-
kolában.
Szeptember 22-én Szépíró versenyt hir-
dettünk, melynek célja a kézírás népsze-
rűsítése volt. Nagy örömünkre 75 kisdiák 
jelentkezett, és kérték a tavaszi fordulót 
is. A feladat vers másolása volt, melyet 
könyvjelző formájában ajándékba kaptak 
a gyerekek.

Óhajom
Szeretném, ha nagy fa lennék
a kertedben, Istenem,
ágaimmal, betakarnám
aki fáradt, védtelen.

Szeptember 30-án, Benedek Elek szüle-
tésnapján bábjátékkal ünnepeltük a ma-
gyar népmese napját. Intézményünk álta-
lános iskolás nevelői ebből az alkalomból 
A repülő kastély című magyar népmese 
bábjáték változatát adták elő az alsó tago-
zatos kisdiákoknak, akiket láthatóan lebi-
lincseltek a főszereplő, Almafi kalandjai. 
A csillogó szemek azt jelezték, a digitális 
világban is van létjogosultsága ezeknek a 
történeteknek. Egy szeptemberi délután 
a 2.a osztály tanulói kipróbálhatták, mi-
lyen ügyesek a biciklis akadálykerülésben. 
Mindenki nyeregbe pattant és ügyesen 
szlalomozott az iskola udvarán. Reménye-
ink szerint, tavasszal benevezhetünk egy 
gyerekek számára szervezett közlekedési 
versenybe.
Október 4-én, az állatok világnapján 
„Kedvenc állatom” címmel rajzpályázatot 
hirdettünk tanulóinknak. Az alkotó ked-
vű diákok műveiket szabadon választott 
technikával készíthették el.

Október 19-én és 21-én az alsó tagoza-
tos diákok könyvtári órán vehettek részt 
a gimnáziumban. Előtte minden csoport 
a saját osztálytermében Csukás István 
életútjával ismerkedett meg, tisztelegve 
a nemrég elhunyt meseíró emléke előtt.  
A foglalkozást Koncz István tanár úr tar-
totta, aki megismertette a gyerekeket is-
kolánk könyvtárával, a kölcsönzési szoká-
sokkal és a könyvkeresés rejtelmeivel. 
2020. november 6-án Bolyai Anyanyelvi-, 
13-án Matematikai Csapatversenyt bo-
nyolítottuk le iskolánkban. Ebben a tanév-
ben a próbaversenyt és a megyei fordulót 
is online szerveztük. Nevezéskor minden 
csapatnak saját csapatnevet kellett válasz-
tania. A feladatsorok 14:30-tól voltak el-

érhetőek a verseny honlapjáról, amelyen 
keresztül küldhették be a csapatok a vála-
szaikat egy egyedi titkos csapatkód segít-
ségével. 
A fenti programokról bővebben is olvas-
hatnak iskolánk honlapján.

     
 Rugáné Juhász Roberta

VAN ÉLET A JÁRVÁNY ALATT IS...
PILLANATOK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÉLETÉBŐL

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő,a szeretet és a józanság lelkét.”  2Tim 1,7

Fotó: Dr. Roncz Béla

Fotó: Dr. Roncz Béla

Játékos ismeretszerzés a szabaduló 
szobában

Iskolánkban minden évben megemléke-
zünk az állatok világnapjáról valamilyen 
érdekes, interaktív programmal. Ugyan 
ebben a tanévben iskolai szintű rendez-
vényben nem gondolkodhattunk, de egy 
tanulói kezdeményezés mégis megoldotta 
a problémát. 

Sipos Boglárka 9.b osztályos tanuló ál-
modta meg és dolgozta ki minden apró 
részletében az idei, a tanulók körében óri-
ási örömet kiváltó lehetőséget, ami legin-
kább az 5-9. évfolyamot mozgatta meg. A 
fizika labor, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel, hosszú heteken át több délutánra 
szabaduló szobává változott. A négyfős 
csapatok izgatottan hallgatták meg Bogi-
tól a bevezető történetet, keresték a nyo-
mokat, az állatokat, a jeleket. Számoltak, 
kirakóztak, kódokat fejtettek. Nyíltak a 
zárak, a lakatok, a ládikák és időben vagy 
időn túl, de végül minden csapat boldogan 
szaladt a kijárathoz a kulccsal és a mellette 
talált cukorkákkal. Játék közben új isme-
retekkel gazdagodtak az állatokról, de ön-
magukról és egymásról is. 

Fejlesztették a logikájukat, gondolkodásu-
kat, kooperatív képességeiket. Többen is 
megkérdezték a szabadulás után: máskor 
is lesz ilyen? 
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Varázslatos advent az óvodákban
Decemberben a hagyományoknak megfelelően ünnepi díszbe öltözött az épületünk. 
Már ez is azt jelezte, hogy ez a hónap sok meglepetést tartogat gyermek és felnőtt szá-
mára egyaránt. Óvodásainkkal közösen az ablakokra téli tájat varázsoltunk, a folyo-
sókat ellepték a hópihék, csillagok, angyalkák, és a termekben is megújult a dekoráció. 
Közösen készültünk az év végi ünnepekre.

A gyermekek számára a várakozás izgalmát megkönnyítette a csoportokban elhelyezett 
adventi naptár, mely az idő múlását mutatta, hogy mennyit kell még aludni a Mikulás, 
vagy a Jézuska eljöveteléhez. A kis zsebecskékbe apró ajándékok, finomságok, sőt még 
adventi mesék is kerültek. A Mikulással való találkozás most nem a megszokott módon 
történt. A különleges helyzet miatt, csak távolról, az ablakokból kukucskálva csodálhattuk 
meg az öreg szakállast, amint éppen az ovi udvarán sétált a nagy puttonyával. A csoda 
persze nem maradt el. Varázslatos módon az ajándékokat minden csoport megtalálta az 
ajtaja előtt. Az önkormányzat jóvoltából a mikulás csomagok mellett értékes játékokkal 
gazdagodtak a gyerekek.
A készülődés a karácsonyra való ráhangolódással folytatódott.  Óvodásaink örömmel ké-
szítették az apró ajándékaikat családjaik számára. A téli szünet előtti utolsó napokban már 
mindenki a karácsonyi dalokat dúdolta, énekelte.
Bízzunk benne, hogy a téli szünet után valamennyien kipihenten, és egészségesen kezdjük 
az új évet! 

Kenessey Erika óvodapedagógus

,,Ég a gyertya ég, el ne aludjék, a szívünkből a szeretet ki ne aludjék...”

Óvodánkban most kicsit másképpen vár-
tuk az ünnepeket. A pedagógiai progra-
munkban megfogalmazottak szerint a de-
cemberi időszak, az advent-várásról szól, 
e köré szervezzük csoportbeli tevékenysé-
geinket. Az ünnepre való ráhangolódás, 
hangulatteremtés fontos számunkra, ezért 
az óvoda lelkes dolgozóival ünnepi kön-
tösbe öltöztettük a Szivárvány Óvodát. Az 
udvaron és a csoportszobákban kigyúltak 
a karácsonyi fények.  Hetente meggyújtot-
tunk egy gyertyát az adventi koszorúnkon. 
A Mikulás ugyan rendhagyó módon, de eb-
ben az évben is ellátogatott hozzánk, óvo-
dásaink nagy örömére. Izgatottan vártuk 
érkezését, mindhárom csoportban meg-
hallgatta a gyerekek kis köszöntő műsorát. 
Az apróságok nagyon örültek idén is az ön-
kormányzat által biztosított, finomságok-
kal teli csomagoknak.  Karácsonyi ének-
léstől, zeneszótól volt hangos kis óvodánk. 
A karácsonyi csoportdélutánok, melyekkel 
minden évben kedveskedünk a szülőknek, 
más formában valósultak meg. Videófelvé-
telt készítettünk, így a szülők is megtekint-
hették ünnepváró műsorunkat.  A gyere-
kek saját készítésű ajándékokkal lepték meg 
szüleiket.
Ebben az évben sok öröm érte óvodánkat, 
mellyel a gyerekek mindennapjait tudtuk 
színesíteni, gazdagítani. Köszönet minden-
kinek, aki támogatta a Szivárvány Tagóvo-
dát, ha csak egy szavazattal is, számunkra 
ez sokat jelentett. 

Lukácskóné Nagy Krisztina 
óvodapedagógus

Kísérletező ötödikesek a laborban

Az evangélikus gimnáziumban mindig 
fontosnak tartottuk a természettudomá-
nyok megszerettetését a tanulókkal. Ezért 
a heti két elméleti óra mellett a kisdiákok 
csoportbontásban kéthetente, egy gya-
korlati, kísérletezős órán vehetnek részt a 
gimnázium kémia laborjában. Ezeken a 
tanórákon – ahogy a nagyobbak laborban 
tartott, tanulói kísérletekkel teli kémia 
óráin is – senkire nem kell rászólni, hogy 
dolgozzon, mert mindenki élvezi a tevé-
keny ismeretszerzést.

Az eddigi alkalmak során ültettünk ba-
bot és heteken, hónapokon át figyeltük 
a fejlődését. Állítottunk elő keményítőt 
burgonyából, és megnéztük, milyen szín-
nel mutatja ki azt a jód. Savanyítottunk 
káposztát, amit a legügyesebbek el is fo-
gyaszthattak néhány hét múlva. Présel-
tünk szőlőt, aminek a levét olyan kisdiák 
is megkóstolta, aki óra elején még „utálta”. 
A maradékból pedig megfigyeltük, ho-
gyan lesz bor. Megvizsgáltuk nagyító és 
mikroszkóp segítségével a földigiliszta fel-
építését, mozgását. Kísérleteztünk tojással 
illetve tojásfehérjével. Ezt követi majd a 
következő időszakban további állati ere-
detű anyagok vizsgálata, illetve fizikai és 
kémiai ismeretek elsajátítását segítő kísér-
letek. Abban, hogy a csodát hétről hétre 
átélhessük, nagy szerepe van laboránsunk, 
Erika néni precíz, lelkiismeretes, segítő-
kész munkájának is. 

Siposné Szombathelyi Éva

Fotók: Osgyáni Zoltán és Siposné Szombathelyi Éva
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Lassan már három éve annak, amikor autó-
busszal megérkezvén Budapestről az aszódi 
Udvarházba, egy kedves házaspár üzletébe 
indultam festékpatront vásárolni, de nem 
jutottam el odáig. Véletlenül balra pillantot-
tam és a kirakat kincsei - az egyedi, míves, 
finoman kidolgozott kerámiák bíbor fényei 
- hirtelen megállítottak, majd elvarázsol-
tak. Fürkésztem a feliratot, „Galéria” - és 
végtelen öröm futott át rajtam: Megint nyílt 
valami új, valami izgalmas Aszódon! Tud-
ni szeretném, ki is ez a bátor, merész alkotó, 
aki a hajdani Képcsarnok-érzést, az aszódi 
Petőfi Múzeum kiállításainak emelkedett 
hangulatát megidézni képes ebben a pará-
nyi helyiségben. A raku technika lelkes híve,  
Zádori Mónika alkotásai voltak ezek a nap-
fénnyel kacérkodó csodák. Ma is ott van az 
a kis kiállítóterem, melyben Mónika férje, 
Mertlik Ferenc reklámgrafikai műhelye is 
található. Barátaim lettek. Lassan nyílt meg 
a lelkük, ahogyan ez a művészembereknél 
már csak lenni szokott. 

2020 tavaszán vették át városunk helyi lap-
jának, az Aszódi Tükörnek szerkesztését 
és hosszas unszolásra sikerült rávennem 
e két kiváló, rendkívül szerény, világlátott 
alkotót, hogy mutatkozzanak be az aszódi-
aknak, hiszen munkájuk révén Aszódhoz 
tartoznak, és tudjuk: mindig a tettek számí-
tanak. Beszélgetésünk színhelyéül az Aszódi 
Diákszalont választottam, mely valójában 
az egykori evangélikus elemi iskola, később 
a Szontágh Iskola épülete, ahol az aszódi 
gyermekek írni, olvasni, számolni tanultak, 
és ahol civil kezdeményezéssel lassan már 10 
éve mutatjuk be egykori nagy elődök élet-
műveit, ifjú titánok lendületes alkotásait, 
rendezünk kiállításokat, kulturális esteket, 
előadásokat, fogadjuk vendégeinket a kora-
beli hangulatot idéző, ódon illatú társasági 
térben - a szalonban. 

Bár már évek óta Aszódon tevékenyked-
tek, sokan mégsem ismernek, vagy ha 
mégis, nem azonosítanak az Aszódi Tü-
kör csapatával. Sokan kérdezgetik, hogy 
kik is azok, akik az elmúlt kilenc hónap-
ban készítették az újságot, hiszen a válto-
zás nyilvánvalóan mindenkinek feltűnt. 
Móni, igaz először én is, mint keramikust 
ismertelek meg, de előttem nem maradt 
rejtve írói vénád sem, hiszen angol nyelvű 
írásodat a művészetről magam is haszná-
lom a nyelvoktatásban. Az újságírás és 
szerkesztés azonban speciális, összetett 
tevékenység. Hogyan tettél szert ilyen irá-
nyú tapasztalatra?
Meggyőződésem, hogy a tanulás legjobb 
módja kezdettől fogva a gyakorlat, és hogy 
erre minden kínálkozó alkalmat megra-
gadjunk. Mivel a nyelvtanulásról szintén 
ezt gondolom, az iskoláim elvégzése után 
két évig éltem és dolgoztam Londonban, 
hogy tökéletesítsem az angoltudásom. 
Így utólag visszagondolva persze merész 
vállalkozásnak tűnt alig több, mint 22 
évesen nekivágni a nagyvilágnak úgy, 
hogy magamnak kellett megteremteni a 
megélhetéshez szükséges feltételeket, de 
végig tudtam, hogy ez egy átmeneti idő-
szak, a tapasztalatszerzés, a megismerés 
ideje, amely után visszatérek, és amit ott 
megszereztem így vagy úgy, de itthon is 
hasznosítani tudom. Azt is mondhatnám, 
hogy ez a két év valóságos sűrítmény volt 
számomra kulturálisan, érzelmileg és a 
dolgok gyakorlati részét tekintve is egy 
nyüzsgő, eleven világvárosban. Mind-
eközben persze jól megtanultam angolul, 
így amikor hazajöttem, egy angol nyelvű 
hetilapnál, a The Budapest Sun-nál he-
lyezkedtem el. Itt a kollégáim többsége 
angol volt, tehát minden percben hasznát 
vettem a nyelvtudásomnak. Néhány év 
múlva az Axel-Springer kiadónál kaptam 
szerkesztői állást, ahol csaknem hat évig  

szerkesztettem egy rejtvényújságot és 
egy női magazin lakberendezési rovatát. 
Egyik hetente, másik kéthetente jelent 
meg, így hatalmas gyakorlatot szereztem 
a szerkesztőségi munka szinte minden te-
rületén, hiszen ezekbe az újságokba a cik-
keket is én írtam, gyakran 10-15 különféle 
témában.

Ez így első hallásra is elég megterhelőnek 
tűnik. Hogy bírtad ezt a tempót?
Valóban a munka mennyisége és irama 
is embert próbáló volt, különösen, hogy 
akkoriban már a vidéki élet irányába ka-
csintgatva vettünk egy félkész házat Erdő-
tarcsán, és belekezdtünk az építkezésbe. 
Aztán eljött a pillanat, amikor dönteni kel-
lett, lassabb tempóra váltunk és feladjuk a 
nagyvárosi életformát a családalapítás ér-
dekében, vagy addig hajszoljuk magunkat, 
amíg végképp elfogy minden lendületünk. 
A családdá válás és a gyermek iránti vágy 
azonban addigra sokkal erősebb volt min-
den másnál, hiszen akkor már évek óta 
egy párt alkottunk a férjemmel. A vidéki 
ház remek helyszínt biztosított a kerámia- 
műhely kialakításához, így visszatérhet-
tem eredeti hivatásomhoz is, és bár a ki-
költözésünk után egy ideig még bejártam 
Budapestre a szerkesztőségbe, hamarosan 
búcsút mondtam annak a munkának. An-
nál is inkább, mert elérkezett, amit úgy 
vártunk, várandós lettem a kislányunkkal 
és 2007 szeptemberében végre valódi csa-
lád lettünk.

Nem éreztétek túl nagy váltásnak a nagy-
városi élet után egy aprócska faluban élni 
a mindennapokat?
Bár Budapesten születtem és ott is éltem 
egész addigi életemben, mindig vágytam 
egy nyugodtabb, természetközelibb élet-
re. Nem tagadom, elképzelni egyszerűbb 
volt, mint végül megtapasztalni, de egyet-
értettünk abban, hogy családot alapítani, 
gyereket nevelni sokkal jobban lehet egy 
kisebb helyen, mint a nagyváros személy-
telen közegében. A lakóhelyünkön való-
ban nem sok a lehetőség, de nem nagy a 
távolság a települések között. Ahogy telt az 
idő, és kislányunk, Emese is cseperedett, 
lassan kitapasztaltuk, hogy merre érdemes 
mozdulnunk, ha a város kínálta lehetősé-
gekkel szeretnénk élni, különös tekintettel 
az iskolákra, hiszen elsősorban azt kellett 
figyelembe vennünk, mi lesz a legmegfe-
lelőbb hely a tanulmányaihoz. Így esett a 
választásunk Aszódra, amely akár múlt-

KI VAN A TÜKÖR MÖGÖTT? 
Az Aszódi Diákszalon vendégei voltak: Zádori Mónika és Mertlik Ferenc  
az Aszódi Tükör szerkesztőpárosa
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ját, akár jelenét tekintve valódi iskolavá-
ros, remek iskolákkal. A negyedik osztályt 
már a Csengey általános iskolában kezd-
te Emese, ötödiktől pedig az evangélikus 
gimnázium tanulója lett.

Az ingázás a lakóhely és az iskola között 
biztos nagyon nehézkes. Gondoltatok rá, 
hogy ideköltöztök?
Természetesen ez is többször megfordult 
a fejünkben, de sajnos az erdőtarcsai és 
az aszódi ingatlanárak nincsenek szink-
ronban egymással, ráadásul a kezdetektől 
úgy alakítottuk ki az otthonunkat, hogy 
minden igényünknek megfeleljen. Ott 
van a kerámiaműhelyem is, ami szintén 
helyigényes, tehát idáig még nem tűnt ki-
vitelezhetőnek a költözés. Viszont azzal, 
hogy Emese itt jár iskolába, úgy érzem 
egy kicsit mi is aszódiak lettünk, hiszen 
az iskola már önmagában egy közösség, 
ami mindenképpen fontos része a város 
életének. Ezért is éreztem szükségét, hogy 
amennyire lehetséges, részt vegyek az is-
kolai programokban. A feladatok a megfe-
lelő pillanatban többnyire meg is találják 
az embert. Először a kislányom tanító né-
nije kért meg, hogy tartsak kerámiafoglal-
kozást technika órán a gyerekeknek, ami 
annyira jól sikerült, hogy később megis-
mételtük. Az utóbbi két évben pedig heti 
rendszerességgel a javítóintézet kerámia- 
műhelyében tartottam terápiás művészeti 
foglalkozást a fiataloknak. Időközben az 
evangélikus gimnáziumban is megismer-
tettem a gyerekeket a kerámiaművészet 
alapjaival, először szintén technika óra, 
majd kerámiaszakkör keretein belül, és 
közben szinte észrevétlenül bekapcsolód-
tunk Aszód életébe. A napjaink nagy része 
is itt telik, amióta három éve a Kossuth 
utcai udvarházban megnyitottuk grafikai 
tervező stúdiónkat, amely egyben művé-
szeti galériaként is funkcionál egyelőre 
még csak a saját kerámiáim bemutatására, 
de tervezzük, hogy más művészek munká-
it is elérhetővé tesszük itt az aszódiak szá-
mára. Szeretnénk rendszeresen kiállítá-
sokat is rendezni, ezzel a város művészeti 
életét is színesíteni.

Úgy tudom, kiállítások szervezésében és 
kivitelezésében is jártasak vagytok, még-
hozzá nemzetközi téren is.
Valóban, nyolc évvel ezelőtt Angliában, 
Londonban rendeztünk képző- és ipar-
művészeti kiállításokat kizárólag magyar 
művészek munkáiból. Az öthetes kiállítás- 
sorozat London 3 különböző pontján való-
sult meg, többnyire bérelhető galériákban. 

Ez már szinte küldetésszerű feladatnak 
tűnik. Mi adta az inspirációt ehhez?

Sok alkotó barátunk van, és szinte min-
denkinek nagy kihívás az elkészült tár-
gyak értékesítése, amely egyben egyedüli 
bevételi forrásuk. Mivel keramikusként 
magam is szembesültem ezzel, és a Lon-
donban töltött évek alatt azt is tapasz-
taltam, hogy ott az emberek gyakrabban 
vásárolnak egyedi, különleges alkotásokat 
az otthonuk díszítésére, azt gondoltam, 
meg kell próbálni. Először csak néhány 
alkotóban gondolkodtunk, de végül úgy 
tűnt, lavinát indítottunk el, mert renge-
tegen szerettek volna a segítségünkkel 
bemutatkozni külföldön. Végül egy hatal-
mas teherautónyi műtárggyal érkeztünk 
meg Londonba. Korábban már felvettük 
a kapcsolatot a Londoni Magyar Kultu-
rális Központtal, hiszen nem csak a mű-
vészek megismertetése, hanem a magyar 
kultúra népszerűsítése is a céljaink között 
szerepelt. Angol nyelvű kiadványunk, 
amelyben bemutattuk a művészeket és 
munkáikat, hűen tükrözte hitvallásun-
kat és a művészet kulturálisan is fontos 
szerepét. Minden kiállítást és megnyi-
tót úgy szerveztünk, hogy az érdeklődők 
minél több területen ismerkedhessenek 
a magyar tehetségekkel és kuriózumok-
kal. Például Londonban tanuló fiatal ze-
nészeket hívtunk a megnyitókra egy-egy 
rövid komolyzenei koncert előadására, de 
együttműködtünk a magyar gasztronó-
mia londoni képviselőivel, így hazánk ízeit 
és nagyszerű borait is megkedvelhették az 
angolok a kiállításokon.

Milyen tapasztalatokkal tértetek haza?
Talán, hogy Angliát meghódítani nem ol-
csó mulatság. Viccen kívül, London egy 
világváros pozitív és negatív értelemben 
is. A nagy és híres galériák szó szerint 
egymás torkát átharapva törtetnek előre a 

művészeti piacon, és valódi kihívás felven-
ni velük a versenyt vagy akár az útjukba 
kerülni. Ennek ellenére sikerült teljesíteni, 
amit vállaltunk, a legnívósabb helyeken 
is bemutatkozhattunk, sőt, a kiállításso-
rozatot követő évben két neves londoni 
Art Fair, azaz művészeti vásár résztvevői 
lehettünk. Ez azért jelentős eredmény, 
mert a nem kevés helypénz kifizetése mel-
lett, egy szakmai bíráló bizottság dönti el, 
hogy ki az, aki egyáltalán kiállíthat, így 
mindenképpen ránk irányult a figyelem. 
Mindenesetre nagyon tanulságos élmény 
volt, melynek során új ismereteket sze-
reztünk, barátságokat kötöttünk, egyben 
rájöttünk, hogy anyagi támogatás nélkül, 
kizárólag saját erőből nem lehet sokkal 
tovább vinni ezt azt álmot. Ahogy már 
annyiszor korábban, ez alkalommal is a 
gyakorlatban tapasztalhattuk meg, hogy 
más elképzelni, mint átélni valamit.

A jelek szerint a kihívások sorozata nem 
ért véget. Feri, te régóta tevékenykedsz a 
tervező grafika területén, ez is közreját-
szott abban, hogy elvállaljátok az Aszódi 
Tükör szerkesztési feladatait?
Amikor megnyitottuk az aszódi irodán-
kat már húsz éves szakmai múlt, kiterjedt 
nyomdai kapcsolatrendszer és nemzet-
közi cégekkel való együttműködés állt 
a hátunk mögött. Jelenleg is tervezünk 
és kivitelezünk grafikai kiadványokat, 
reklámanyagokat Európán belül és kí-
vül, Szlovéniától Kuvaitig. Korábban is 
foglalkoztunk már művészeti folyóirat 
szerkesztésével, nyomdai kivitelezésével 
is csakúgy, mint könyvek tervezésével 
és nyomdai előkészítésével, így minden 
szükséges adottsággal rendelkeztünk az 
újságkészítéshez. Az aszódi munkáink 
során egyre több embert ismertünk meg, 
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Válasszatok egy általatok kedvelt olvasmányt! Ismerkedjetek meg a történettel!  
Készítsétek el és öltsétek magatokra a főhősök jelmezeit! Készítsetek egy osztályvideót! 
Ha elkülditek nekünk egy közös élmény-nyereményben részesülhettek.

A videókat 2021. február 8-ig várjuk az alábbi elérhetőségek egyikére:  
Facebook (facebook.com/kulturaaszod) privát üzenetben,  
vagy e-mailben, a kultura@aszod.hu-ra.

ASZÓDI INTEGRÁLT KULTURÁLIS INTÉZMÉNY 06 (30) 216-3667
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elkészítik Önnek   

új, személyreszabott 
egyedi hirdetését.
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és a grafikai stúdiónkban készült anyagokról 
mindig pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ami-
kor az aszódi önkormányzat pályázatot írt ki az 
Aszódi Tükör szerkesztési feladataira, többek 
biztatására beadtuk az anyagunkat. A feladatok 
között az újság áttervezése is szerepelt, egy min-
tapéldányt is el kellett készíteni, amely végül 
elnyerte a képviselő-testület tetszését. Az újság 
megjelenése szakmai körökben is sikert aratott, 
hízelgő számunkra, hogy az ország legszínvona-
lasabb nyomdája, akikkel együtt dolgozunk, szí-
vesen mutatja az Aszódi Tükröt az ügyfeleinek, 
hogy ilyen is lehet egy önkormányzati lap.

Nekem is nagyon tetszik a Tükör új arculata, 
megjelenésében és tartalmilag egyaránt. Lát-
szik, hogy rengeteg munka van mögötte. Volt, 
ami nehézséget okozott a számok elkészítése 
során?
Amikor március elején beadtuk a pályázatot, 
még nem sejtettük, hogy néhány nap múlva ka-
ranténba kerül az ország. Miután megkaptuk 
a megbízást, már csak elmaradt ünnepségek, 
bezárt iskolák, félig üzemelő boltok voltak, és 
programok nélkül elég nehéz egy városi újságot 
tartalommal megtölteni. A járványügyi intéz-
kedések nem tették lehetővé, hogy személyesen 
keressük fel az intézményvezetőket és ez elein-
te kissé döcögőssé tette a munkát. Szerencsére 
valahogy mégis megtaláltuk a módját az infor-
mációk áramlásának. Rengeteg telefonálással, 
e-mailezéssel, kérdezősködéssel, igyekeztünk 
felmérni, mi az, ami foglalkoztatja a lakosságot, 
mit olvasnának szívesen az újságban, így öröm-
mel fogadtunk minden előremutató javaslatot. 

Talán sokaknak furcsa, hogy nem aszódiként 
szerkesztjük Aszód közéleti lapját, de ez éppen 
annyira lehet előny is, hiszen objektív rálátással, 
elfogultság nélkül tudtunk a lakosság szolgála-
tába állni. Nagyon fontos, hogy ez nem rólunk, 
nem a mi véleményünkről szól, hanem az itt 
élőkről. Éppen ezért nagyon jólesik, amikor fel-
hív valaki csak azért, hogy elmondja, mennyire 
tetszik neki az újság. Ilyenkor mindig úgy ér-
zem, hogy megéri a sok befektetett munka. Vál-
tozatlanul örülünk annak is, ha javaslatokkal, 
észrevételekkel keresnek meg, amelyek segítsé-
gével még jobbá tehetjük az újságot. A megbíza-
tással ugyanakkor azt is vállaltuk, hogy részt ve-
szünk a városi programokon, és jelen leszünk a 
város életében függetlenül attól, hogy esténként 
hol térünk nyugovóra. Mivel az önkormányzat-
tal és a többi intézménnyel is jó a kapcsolatunk, 
naprakész információink vannak minden olyan 
történésről, amelyek fontosak Aszód szempont-
jából. Eddigi munkáinknál is mindig a maxi-
malizmusra törekedtünk, szigorúan ügyelve a 
minőségre, és ezt most sincs másképp. Az volt 
a célunk, hogy kicsit hátrahagyva a szokásos 
önkormányzati újságok megjelenését valami 
merőben újat alkossunk, amit szívesen vesznek 
kézbe és olvasgatnak az emberek. Reméljük, ez 
sikerült, és a jövőben még jobbá, még érdekeseb-
bé tudjuk tenni az Aszódi Tükröt.

Köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethettünk. 
Minden aszódi nevében kívánok Nektek sok erőt, 
inspirációt és jó egészséget az új esztendőre is. 
Kíváncsian várjuk a folytatást…

Vargáné Marsal Ágnes  
mentor tanár

https://www.facebook.com/kulturaaszod
https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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Búcsú Bartos Zoltánnétól

Szomorúan értesültünk róla, hogy 2020.  
december 8-án, életének 80. évében elhunyt  
Bartos Zoltánné (Gémesi Gabriella). Mindenki Gabi 
nénije aki 1968-1992-ig tanított Aszódon, a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola 
matematika-fizika szakos tanáraként. Tanítványai 
tudományt és emberséget egyaránt tanultak tőle.  
1992-től a gödöllői Református Líceum iskolaalapító 
igazgatójaként dolgozott, onnan ment nyugdíjba. 

Isten nyugosztalja!

Vezér Anna 
a gimnázium Baráti Egyesületének ügyvezető elnöke

Elindult a jelentkezés a Covid-19 elleni védőoltásra
Már működik az online re-
gisztráció a vakcinainfo.gov.hu  
weboldalon azoknak, akik 
biztosan be szeretnék magu-
kat oltatni koronavírus ellen. 
Az oltásokat ingyenesen biz-
tosítják azoknak, akik erre 
igényt tartanak.  
Az űrlapot kitöltők elsőként 
kapnak tájékoztatást a vakci-
nával kapcsolatos informáci-
ókról és a további lépésekről. 
A jelentkezés során a nevet, 
az életkort, a lakcímet, a 
taj-számot, valamint a tele-
fonos és az e-mail elérhetősé-
get kell megadni.

A 60 év felettiek a számukra levélben megküldött űrlapon is jelezhetik az igényüket, postai 
úton, ingyenes válaszborítékban.
A vakcinainfo.gov.hu regisztráció biztosítja, hogy a lehető legtöbben értesüljenek a vakcinára 
vonatkozó legfontosabb információkról, és arról is, hogy mikor kerül sor az oltásra. Fontos tud-
ni, hogy az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a védekezésben részt vevők 
elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg. Elsőbbséget fognak élvezni 
az egészségügyi dolgozók és az idősebbek. A védőoltások beadása oltási terv alapján történik 
majd a kijelölt oltópontokon. Az engedélyezett vakcina/vakcinák típusától is függ majd, hogy 
hány oltásból áll majd az oltási sorozat, illetve meddig tart a védettség. A Magyarországon 
engedélyezett vakcinákról és az általuk kialakított védettségről is ezen a honlapon adnak majd 
ismertetőt. A weboldalon elmagyarázzák azt is, miért jó az oltás. 

Az illetékesek közleményükben hozzáteszik: a gyógyszerbiztonság terén Magyarországon vi-
lágszínvonalú szakemberek dolgoznak. Bármilyen vakcina használata csak a szigorú hatósági 
vizsgálatok elvégzése után, a szükséges engedélyek birtokában lehetséges. 

Az átoltás biztonsága érdekében a koronavírus elleni oltási kampányt kizárólag az állam 
szervezi, az egyéb oltási programokról szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak.
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Tájékoztatom Aszód polgárait arról, hogy a képviselő-testület 
hatáskörében 2020. december 17-én meghozott döntésem szerint 
Aszód Város Önkormányzata 2021. január 1-től érvényes határo-
zatlan idejű szerződést köt a Semmelweis Egyetemmel a fogorvosi 
ügyelet ellátására, amit az egyetem a Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézeten keresztül biztosít ingyenesen városunk polgárai 
számára.
A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet címe: 
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
telefonszáma: + 36 (1) 317-6600, + 36 (1) 317-0951
honlapja: https://semmelweis.hu/fszoi/
Az Intézet által biztosított készenléti idő: 
HÉTFŐ-PÉNTEK: 2000-0700

SZOMBAT: 0800-1300, 1400-1900, 2000-2400

VASÁRNAP: 2400-0700, 0800-1300

HÉTFŐ: 2400-0700

Végre kiépülhet az internethálózat
Tisztelt Kómár Gyula utcai és környékbeli érintett lakosok!
Örömmel értesítem Önöket, hogy sok-sok levelezés és egyeztetés 
után úgy tűnik, hogy végre kiépülhet a Kómár Gyula utca kör-
nyékének internethálózata. A Magyar Telekom már elkészíttette 
a terveket, én pedig minden módon igyekszem gyorsítani az ügy-
menetet, hogy mihamarabb elkezdődhessen a kivitelezés.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

FOGORVOSI ÜGYELET

BŐVÜLT AZ ÖNKORMÁNYZAT  
GÉPJÁRMŰPARKJA
A közelmúltban szolgálatba állt egy Suzuki Jimny, a mezőőr mun-
kájának segítésére. Az év elejétől pedig egy új Opel Combo Cargo 
kishaszongépjármű üzembe helyezésével válik gördülékenyebbé a 
Gyermekétkeztetési Intézmény működése és megnövekedett fel-
adatainak ellátása.
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A vidéki konyha lényege mindig az egyszerűség, a fő szempont, 
hogy kevés hozzávalóból tartalmas ételek szülessenek. 
Nagy-Britannia kedvenc egytálétele, a shepherd’s pie, azaz pász-
torpite is ezt a vonalat képviseli. Neve alapján talán tésztaételnek 
gondolnánk, de valójában egy gazdag bárányragu krumplipüré-
vel befedve, majd megsütve. A felhasznált hús lehet bárány, mar-
ha vagy sertés is, mindenki ízlésének megfelelően döntse el, me-
lyiket választja. A ragu elkészítéséhez a serpenyőben felhevített 
olajon üvegesre pároljuk a felaprított hagymát és fokhagymát, 
majd hozzáadjuk az apróra kockázott répát, a paradicsompürét 
és az egészet magas lángon lepirítjuk. Ezután hozzákeverjük a 
zöldfűszereket és a darált húst is. Amikor a hús kissé megpirult, 
megszórjuk liszttel, átforgatjuk, majd felöntjük a borral és a  

vízzel. Ízlés szerint adunk hozzá sót, borsot, Worcester szószt és 
kis lángon, lefedve kb. 30 percig főzzük. Az utolsó tíz percben 
hozzákeverjük a zöldborsót is. Amíg fő, elkészíthetjük a krump-
lipürét. A megtisztított, kockára vágott krumplit sós vízben meg-
főzzük, közben a vajat és a tejet felmelegítjük. A megfőtt, leszűrt 
krumplit pépesítjük, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a tejet és a 
vajat, a reszelt sajtot, sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük és 
alaposan kikeverjük. Az elkészült ragut tűzálló tálba tesszük 
(ha eleve olyanban készítettük, amit a sütőbe is tehetünk, akkor 
abban is hagyhatjuk), rákanalazzuk a krumplipürét, elsimítjuk 
rajta és egy villával kicsit becsíkozzuk a tetejét. Szórhatunk rá 
zsemlemorzsát és sajtot, majd 200 fokos sütőben nagyjából húsz 
perc alatt készre sütjük.

TARTALMAS EGYTÁLÉTEL A HIDEG NAPOKRA

PÁSZTORPITE
Hozzávalók a raguhoz:  
500 g darált hús,  
1 közepes vöröshagyma, 
2-3 gerezd fokhagyma 
15 dkg sárgarépa 
1 nagy tk paradicsompüré 
½ ág friss  rozmaring, 2-3 ág kakukkfű
2 db friss vagy szárított babérlevél 
10 dkg zöldborsó, 2 púpozott tk liszt 
½ dl bor, 4 dl víz 
1 ek Worcester szósz

Hozzávalók a 
krumplipüréhez:
1 kg krumpli 
2 dl tej 
50 g vaj 
4 db tojás sárgája 
Só, bors,  
szerecsendió
5 dkg fehér cheddar sajt  
(másfajta is használható)

https://semmelweis.hu/fszoi/


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.temetkezésaszod.hu

facebook.com/temetkezesaszod

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

APRÓHIRDETÉS

Hozzávalók a 
krumplipüréhez:
1 kg krumpli 
2 dl tej 
50 g vaj 
4 db tojás sárgája 
Só, bors,  
szerecsendió
5 dkg fehér cheddar sajt  
(másfajta is használható)

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/
https://www.facebook.com/60klima
http://aszodiallatorvos.hu/
https://casanetwork.hu/
https://delego.hu/


Január
Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?
Mégis, hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb időket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendő kongó űrét csapra:
Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, -
Ez legyen az új év legszebbik divatja!

(Tóth Árpád)

Kedves Könyvbarátok! 
Ne feledjék, könyvtárunk műkö-
dik, s lehetőséget kínál megany-
nyi szórakoztató, különböző 
műfajokban remeklő jó könyv 
társaságával tölteni az időt – 
még ha a kölcsönzést továbbra 
is csak ablakon keresztül tudjuk 
biztosítani jelenleg!

Cselenyák Imre két kötetben 
tárja elénk Arany János életét: 
Áldott az a bölcső, és folytatása 
A tölgyek alatt. A regényes élet-
rajz olvasmányos, hiteles korrajz 
is egyben, melyből nemcsak a 
nagy költő válik emberközelivé, 
hanem megelevenedik a szenve-
délyes barát, Petőfi Sándor és a 
reformkor több híres alakja is.

Martos Gábor: Ilyet én is tudok  
Sokmilliós művek kalapács alatt

Modern, elsősorban absztrakt, 
nonfiguratív műveket bemutató 
képzőművészeti kiállításokon 
rendszeresen hallható a meg-
jegyzés: „Ilyet én is tudok...” 
Amikor pedig egy ilyen alkotás 
milliókért cserél gazdát, joggal 
érkezik a kérdés: Ki az aki ennyi 
pénzt ad ezért? A könyv ezekből 
a topleütésekből válogat, illetve 
megpróbál szakmabeli elemzé-
sek segítségével magyarázatot 
találni a sokszor irracionálisnak 
tűnő árakra.

Az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény munkatársai-  és 
valamennyi múzeumlátoga-
tó nevében a Petőfi Muzeális 
Gyűjtemény tárgyi örökségé-
nek gyarapításához hozzájá-
ruló személyeknek  köszöne-
tünket szeretnénk kifejezni. 

Adományozók névsora a  
2020-as évben:  
dr. Asztalos István,  
Asztalos Tamás, Ádám Balázs, 
Barthos Gergely, Benkó Norbert,  
Bodnár Zoltán, Kiss György,  
dr. Klamár Zoltán, Odler Zsolt, 
Radics Józsefné,  
Szmolicza József.

Köszönjük

A 12-16 éves korosztályból várjuk 3-5 fős csapatok jelentkezését!
Nem babra megy a játék, hanem kalandos élmény-nyereményre! Három héten keresztül, 

hetente kaptok egy-egy játékos, kreatív feladatot, megoldandó kérdéssort.

A jelentkezéseket 2021. február 18-ig várjuk az alábbi elérhetőségek egyikére:  
Facebook (facebook.com/kulturaaszod) privát üzenetben,  

vagy e-mailben, a kultura@aszod.hu-ra.

Kérünk benneteket, írjátok meg a csapat nevét, korosztályotokat, és egy e-mail címet, 
amelyen a kapcsolatot tartjuk veletek

https://www.facebook.com/kulturaaszod

