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Aszódi        tükör

Egy közösség születése: Aszód 1848/49-ben

AZ ARANYKAPU 
BÖLCSŐDE HÍREI
A kisgyermekes családok életében 
fontos esemény, amikor gyermekük 
közösségbe kerül. Az intézmény tá-
jékoztatója segíthet a döntésben.

Cikkünk a 7. oldalon olvasható

FONTOS KÉRDÉSEK 
PONTOS VÁLASZOK
Az aszódi lakosságot aktuálisan 
foglalkoztató kérdésekre Dr. Pénzes 
Tiborc Szabolcs polgármester vála-
szolt.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

A RÉGI MOTOROK 
SZERELMESEI 
Avagy mit csinál a motoros, ha nem 
motorozhat? Bemutatkozik a Galga 
Moped Klub Hagyományőrző 
Egyesület.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható

1848. március 15-e emléke időben és térben távo-
lodik tőlünk. 173 év telt el a nagy nap óta, s – aho-
gyan mondani szokták – unalomig ismerjük az 
események menetét, a kulcsszavakat, melyekkel a 
dicső napok történései leírhatók. A forradalom és 
szabadságharc emléke mélyen beivódott a nemzet 
lelkébe, s éppen ezért minden politikai rendszer 
próbálta saját képmására formálni és saját elő-
képét felfedezni benne. Az átpolitizáltság miatt 
az ünnep lényege egyre messzebb került tőlünk, 
s ha nem akarjuk, hogy végleg elvesszen, vissza 
kell vennünk a politikától. Visszavenni a magunk 
számára, mert ez az ünnep mindannyiunké. E cél 
jegyében arról fogok most írni, ami Aszódon tör-
tént és az aszódiakkal történt 1848/49-ben.
1848. március 15-e egy átlagos szerdai nap volt, 
amikor semmi sem kavarta fel településünk nyu-
galmát. A fővárosi események híre feltehetően 
csak pár nappal később érkezett ide, de különös 
visszhangja nem volt. Nem úgy, mint az áprilisi 
törvények elfogadásának, amelyek utat nyitottak 
a haladó gondolatok mentén felépített társadalmi 
berendezkedés számára. Április második felében 
az aszódiak szabadságünnepet tartottak, az egyik 
legelsőt az országban. A város nemzetiszínű zász-
lódíszbe öltözött, s Mikulás Dániel evangélikus 
lelkész ünnepi istentiszteletet tartott, majd ta-

racklövések adtak hangot polgáraink szabadság 
felett érzett örömének. A lelkesedés nem lanyhult 
akkor sem, amikor a nemzetőrség szervezése 
kezdődött. Május elején pillanatok alatt sikerült 
felállítani egy 206 fős csapatot a közrend védel-
mére és a haza szolgálatára. Ami az aszódi szer-
veződés különlegességét adta az az, hogy a hely-
beli zsidó személyeket is felvették a nemzetőrség 
soraiba, sőt kettőt káplárnak is választottak, ami 
a helyi társadalom példaértékű kiegyensúlyo-
zottságát mutatja. Az aszódi nemzetőrök aztán a  
helyi földesúr, Podmaniczky Ármin vezetése 
alatt, a ma Szerbiában található Szenttamás ost-
románál harcoltak. A nemzetőrség felszerelésére 
is tetemes összeget adtak össze elődeink: Aszód 
mezőváros lakosai 226 Ft 40 kr-ával, Richter  
Sámuel (a gyógyszergyár-alapító Richter Gedeon 
nagyapja) 30 Ft-tal, az aszódi izraeliták 156 Ft 58 
kr-ával és az aszódi óvoda létrehozására szerve-
ződött Aszódi Kisdedóvó Egylet 300 Ft kamatai-
val támogatta a nemes célt 1848 júniusában.
Aztán eljött az ősz és kitört a szabadságharc, az 
aszódi hadköteles fiúk némelyikét besorozták 
a honvédseregbe és többen önként jelentkeztek. 
Közülük Láng Henrik szabadságharcos életút-
ját ismerjük részletesebben. Ő 1848. november 
20-án önkéntesként jelentkezett a honvédség-
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be, majd a pesti Újépületben kapott tüzér kiképzést. Ezután csat-
lakozott a 6 sík- és 2 vetágyúból álló IV. lovasüteghez. Talán már 
részt vett a december 16-i körtvélyesi és a december 28-i bábolnai 
csatákban is, de 1849 elejétől már bizonyosan részese volt az üteg 
tevékenységének, mely az 1849 áprilisban kezdődő tavaszi hadjárat-
ban Budavár bevételénél jeleskedett, majd júliusban a Komárom- 
környéki és a váci csatákban állt helyt. 
Időközben Aszódot megszállták a császári erők és a település 
főutcáján - országos főútvonal lévén – az elkövetkező hónapok-
ban mindhárom hadsereg átvonult. 1849 januárjában Franz von  
Schlik tábornok vezetésével kb. 25.000 császári katona, áprilisban a  
Pöltemberg-hadosztály 6000 magyar honvédje, júniusban pedig kb. 
60.000 orosz katona masírozott át a városon, ami június 12-21. kö-
zött Paskievics nagyherceg főhadiszállása volt. Ekkoriban történt, 
hogy valamelyik aszódi kovács kis híján végleg lesántította az orosz 
főparancsnok lovát, de aztán úgy eltűnt, hogy az oroszoknak nem 
sikerült a nyomára bukkani. Ugyanígy bújtatták az aszódiak 1849 
fagyos telén Házmán Ferenc államtitkárt is a ma Tiszti Klubként 
ismert épületben. A császári megszállás alatt olyan erősen élt a hall-
gatás törvénye, hogy az aszódi kézművesek tetemes mennyiségű, 
főként ruházati felszerelést gyárthattak le a honvédeknek, melyeket 
aztán aszódi zsidó kereskedők csempésztek Debrecenbe.
Városunk környékén egy kisebb csata is lezajlott 1849. április 5-én, 
amely hatvani lovassági összecsapásként szerepel a történelem-
könyvek lapjain, azonban a már említett Schlik tábornok Prágában 
őrzött kardján Aszód van feltüntetve a csata helyszíneként. Itt ka-
pott halálos sebet az a mezőtelegdi Miskolczy Sándor huszárkapi-
tány, aki végül a gondos ápolás ellenére 10 nap múlva Aszódon el-
hunyt, ám sírkövét a szabadságharcot követő politikai terror miatt 
csak 1861-ben állíthatták fel. 
Aszódon a forradalom és szabadságharc emléke nem hunyt ki a vi-
lágosi fegyverletétel után, ami jelentős részben a Podmaniczkyak-
nak köszönhető. Ők ugyanis, a harcok elülte után számos egykori 

katona számára biztosítottak állást és fizetést, azaz az újrakezdés 
lehetőségét. Maga Podmaniczky Frigyes, a korábbi huszárkapitány 
is itthon vészelte át, állandó zaklatás alatt az 1850-es éveket. Vele 
lakott barátja, az ugyancsak huszárszázados gróf Bethlen József, 
aki 1854-ben feleségül vette egykori tábornoka, az Aradon kivég-
zett gróf Leiningen-Westerburg Károly özvegyét. Közös gyermeke-
ik Aszódon születtek és jóideig itt nevelkedtek a vértanú tábornok 
gyermekei is.
Szinte csak címszavakban soroltam fel a városunkhoz kapcsolódó 
történeteket, de már ez is érzékelteti, hogy elődeink, ükapáink és 
szépapáink derekasan kivették részüket a függetlenségi küzdelem-
ből. A nemzeti ügyhöz való hozzájáruláson túlmutatva, városunk 
számára külön hozadéka is volt a polgárok példamutató kiállásá-
nak: megszületett ugyanis a város közössége. A korábban csak har-
monikusan egymás mellett élő kulturális, vallási és nyelvi közössé-
gek nemzeti érdeket előtérbe helyező összefogása nyomán eltűntek 
azok a törésvonalak, melyek a közös akaratnyilvánítás gátjai lehet-
tek, s végérvényesen összekovácsolták a magyart a szlovákkal és a 
némettel, az evangélikust a katolikussal és zsidóval. Az 1848/49-ben 
megszerveződött aszódi lakosság a későbbiekben már együtt tudott 
gondolkodni, lelkesedni és fellépni a város meghatározó ügyeiben. 
Március 15-e tehát kimondottan az aszódi polgárok ünnepe is, 
amikor lehetőségünk van és szabadságunkban áll megemlékezni a 
forradalom és szabadságharc aszódi születésű hőseiről és az aszódi 
földben nyugvó 11 egykori honvédről, akik a mai napig büszkesé-
günk forrásai. Idén a járványhelyzet miatt immár másodjára marad 
el a közös városi megemlékezésünk, azonban arra buzdítok minden 
aszódi polgárt, hogy sétáljon el városunk ’48-as emlékhelyeire, az 
emlékműhöz, a Miskolczy sírhoz vagy a Petőfi-emlékhelyek vala-
melyikéhez és helyezze el a megemlékezés virágait gondolva arra, 
hogy egy év múlva végre talán mi is szabadságünnepet tarthatunk.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

88 éves korában elhunyt Wendelin  
Imhof, Obernburg egykori polgár-
mestere

Wendelin Imhof építészt 1975. november 
2-án választották szülővárosa polgár-
mesterévé, s csaknem három évtizeden 
át, 2002. április 30-ig töltötte be felelős-
ségteljes tisztségét. Vezetése alatt Obern-
burg jelentős fejlődésen ment keresztül. 

Tevékenységének köszönhetően bővült a 
városi infrastruktúra és az ipari övezetek 
száma, számos műemlék újult meg, va-
lamint új kulturális színterek és immár 
komoly múlttal rendelkező városi ren-
dezvények jöttek létre.
Wendelin Imhofnak elévülhetetlen ér-
demei voltak abban, hogy 1992-ben 
Obernburg am Main és Aszód testvérvá-
rosi kapcsolatot létesített. A testvérvárosi 
szerződés aláírását nem puszta forma-
litásnak tekintette, hanem szívügye volt 
a két város összefogása, s amellett, hogy 

minden létező módon támogatta a polgá-
rok és az intézmények együttműködését, 
számos alkalommal személyesen is meg-
tisztelte városunkat, illetve kitűnő ven-
déglátóként fogadta az aszódi küldöttsé-
geket Obernburgban.
Wendelin Imhof közösségi és társadalmi 
kötelezettségvállalásának elismeréseként 
számos díjat és kitüntetést kapott, többek 
között a testvérvárosi kapcsolat létreho-
zásában játszott szerepéért, 1993-ban 
Aszód Városért Díjat vehetett át.

Családja, rokonai és Obernburg polgára-
inak fájdalmában osztozunk, s Wendelin 
Imhof emlékét szívünkben megőrizzük!

Részvéttel:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
Aszód Város polgármestere



JEGYZŐI SAROK határozatok
érthetően
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Tisztelettel köszöntöm Önö-
ket! A „Jegyzői sarok” elne-
vezésű rovat bevezetése újítás 
az Aszódi Tükör életében. 
Jegyzőként ebben a rovatban 
szeretném tájékoztatni Aszód 
város polgárait a képvise-
lő-testületi döntésekről és a 
lakosságot érintő, hatáskö-
römbe tartozó fontosabb hí-
rekről, tudnivalókról. 

Felhívom figyelmüket, hogy az 
illetéktörvény 2021. január 1. 
napjával hatályba lépett mó-
dosításával az Illetéktörvény 1. 
mellékletében meghatározott 
– az úti okmányok, a gépjár-
művezetői engedély, a forgalmi 
engedély és a törzskönyv kiál-
lításával, valamint az adó- és 
értékbizonyítvány kiállításával 
kapcsolatos – eljárások ki-
vételével a közigazgatási ható-
sági eljárások illetékmentessé 
váltak. Aszód Város honlap-
ján az ügymenetek leírásában 
már felhívtuk a figyelmet a 
változásra. Kérem Önöket, 
hogy a kérelmek benyújtására 
szolgáló nyomtatványra ne 
ragasszanak fel illetékbélyeget. 
Amennyiben az illetékbélyeget 
megvásárolták és a kérelemre 
ráragasztották, a Polgármes-
teri Hivatal gondoskodik a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
felé, az illeték összegének visz-
szafizetéséről. 

A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) alapján 
a gyermek lakóhelye, vagy ha 
a gyermek életvitelszerűen a 
bejelentett tartózkodási helyén 
lakik, a tartózkodási helye sze-
rinti települési önkormányzata 
szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő vagy tör-
vényes képviselő kérelmére, a 

déli meleg főétkezést a hátrá-
nyos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek részére in-
gyenesen biztosít. A részletes 
tájékoztatást és az igénylőlapot 
a Polgármesteri Hivatal postai 
úton eljuttatta az érintettek ré-
szére. 

Ne égess! A parlament által 
még nyáron elfogadott 
módosítás értelmében 2021. 
január elsejétől kezdődően 
országszerte tilos az avarégetés 
és a kerti hulladék égetése. A 
döntéssel azt a rendelkezést 
törölték el, ami alapján az ön-
kormányzatok rendeletben 
szabályozhatták az avarége-
tést. Ennek célja az indoklás 
szerint a levegő minőségének 
javítása, a lakosság egészsé-
gének védelme, a levegő nem 
megfelelő minősége miatt 
ugyanis uniós kötelezettségi 
eljárás indult Magyarország 
ellen. December 2-án azonban 
megjelent egy kormányren-
delet a Magyar Közlönyben, 
ami teljesen felülírja a fél éve 
elfogadott módosítást. A ve-
szélyhelyzet végéig továbbra 
is a települési önkormány-
zatok hatáskörében marad 
„a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vo-
natkozó egyes sajátos, az avar 
és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rende-
lettel történő megállapítása”. 
Aszód Város Önkormányzata 
nem élt a szabályok 
megállapításával, ennek 
megfelelően a veszélyhelyzet 
ideje alatt  is TILOS az avar 
és kerti hulladék égetése. 

A Kormány az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést oko-
zó SARSCoV-2 koronavírus 
világjárvány következménye

inek elhárítása, a magyar ál-
lampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 
veszélyhelyzet időszakában a 
katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvé-nyek 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján veszély-helyzet 
idején Aszód Város Képviselő-
testület feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. Ennek 
megfelelően 2021. február 24-
én polgár-mester úr – a képvi-
selő-testület tagjainak és a bi-
zottságok véleményének elekt-
ronikus úton történő kikérése 
után - az alábbi témákban 
döntött (az előterjesztések és a 
döntések teljes terjedelmükben 
az alábbi linken érhetőek el:
https://aszod.hu/archivum/
ulesek/testuleti-ules/2021/1/

Az Aszódi Polgármesteri   
Hivatalban 2021. december 
11. napjára, 2021. december 
22., 23., 27., 28., 29., 30. és 31. 
napjára igazgatási szünetet
rendelt el., továbbá a 2021. 
július 1-jét, mint a köztiszt-
viselők napját munkaszüneti 
nappá nyilvánította. Döntött 
az Aszódi Napsugár Óvoda és 
az Aranykapu Bölcsőde nyári 
nyitvatartási rendjéről. Az 
intézményvezetők a szülőket 
értesítették. 

A döntés értelmében az 
Aranykapu Bölcsőde 
2021. július 12. – 2021. július 30. 
közötti időszakban zárva tart.

Szivárvány Tagóvoda  
(2170 Aszód, Falujárók útja 
5.)  2021. június 28-tól – 2021. 
július 23-ig zárva. Ügyeletet 
tart: Aszódi Napsugár Óvoda 
(2170 Aszód, Szent Imre u. 1.)

Aszódi Napsugár Óvoda  
(2170 Aszód, Szent Imre u. 1.)
2021. július 26-tól – 2021.   
augusztus 19-ig zárva. Ügye-
letet tart:  
Szivárvány Tagóvoda  
(2170 Aszód, Falujárók útja 5.)

A Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskola sportpályája a   
Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont vagyonkezelésében van. 
A teniszpályát, a focipályát, 
a kosárpályát és a sportpar-
kot magába foglaló területet 
az önkormányzat – önálló 
helyrajzi szám esetén – maga 
szeretné működtetni, pályá-
zatok esetén felújítani, így a 
polgármester a Dunakeszi 
Tankerületi Központ hozzá-
járulását kikérve megindítja 
a telekalakítási eljárást. A te-
lekalakítás és a tulajdonjogi 
viszonyok tisztázása után az 
iskola diákjai továbbra is az 
eddig megszokottak szerint 
használhatják a sportpályát. 

Végül, de nem utolsó sor-
ban polgármester úr döntött 
az Aszód FC Utánpótlásáért 
jogi személlyel 2020. október 
17-én megkötött támogatási 
szerződés módosításáról szóló 
szerződéstervezet elfogadásá-
ról, melynek alapján a szerző-
désben foglalt felhasználási és 
elszámolási határidők a koro-
navírus világjárvány okozta 
helyzet kialakulása miatt meg-
hosszabbításra kerültek. 

dr. Lukács Adrienn 
jegyző

https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/1/
https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/1/
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Fontos kérdések, pontos válaszok
TALÁLGATÁS HELYETT VALÓS INFORMÁCIÓKRA VAN SZÜKSÉG, EZÉRT 
UTÁNAJÁRTUNK, VAN-E ALAPJA A VÁROSBAN TERJEDŐ SZÓBESZÉDEKNEK

A napokban lesz egy éve, hogy a koronavírus-járvány felborítot-
ta a megszokott életünket. A járványhelyzetből adódó nehézsé-
gek komoly akadályként tornyosulnak az önkormányzatok előtt 
is. A különféle programok és rendezvények helyett most inkább 
az előkészítő és háttérmunkákra helyeződik nagyobb hangsúly 
Aszódon is, s ennek egyes eredményei már látszanak. Az utóbbi 
időben többen felkeresték szerkesztőségünket olyan kérdések-
kel, amelyek a lakosság jelentős részét foglalkoztatják. Aszód 
város polgármestere, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs most ezekre 
válaszol.

A kartali út mellett, a lakótelepen nagy munkálatok folynak. 
Pontosan mi történik?
Az ÉMÁSZ az idei évre több projektet is betervezett Aszódra. 
Ezek egyikeként a kartali út lakótelepi szakaszán földkábellel 
váltják ki a légkábeleket és a régi, elavult trafókat korszerűbbekre 
cserélik. A beruházás előnye a szolgáltató számára, az olcsóbb és 
biztonságosabb üzemeltetés. Az átalakítás a környezetet is kíméli, 
hiszen szükségtelenné válik az utat szegélyező fasor nyírása a fa-
ágak belógása miatt. Az egészséges fák védelme érdekében a most 
folyó munkálatok tervezésénél fontos szempont volt a fakivágá-
sok elkerülése. A légkábelek kiváltása egyébként folytatódni fog a 
körforgalom irányába és a jövőben a város más területein is lehet 
számítani hasonló munkákra. 

A közvilágítás kérdése szintén gyakran emlegetett téma, hiszen 
a városnak vannak olyan, a gyalogosforgalmat érintő részei, 
amelyek fejlesztésre szorulnak e téren. Milyen lépések történtek 
ez ügyben?
A közvilágítás-korszerűsítés fontos része fejlesztési elképzelése-
inknek. Jelenleg egy olyan komplex programban gondolkodunk, 
ami az egész várost felöleli. Ez az átfogó terv magában foglalja 
a nem működő közvilágítási szakaszok javítását, a gyalogátkelő-
helyek jobb megvilágítását, új lámpaoszlopok telepítését és a régi 
közvilágítási lámpatestek, korszerű LED-es fényforrású lámpates-
tekre cserélését. Ezek környezetkímélőbbek, takarékosabbak és 
egyszerűbben karbantarthatók, mint a régiek és alkalmasak arra, 
hogy hosszú távon megoldják a közvilágítás kérdését. Annak ér-
dekében, hogy a lakosság is véleményt alkothasson az eljövendő 
beruházásról, a Kossuth Lajos utca Hatos Kocsma és a háziorvosi 
rendelő közti szakaszán 4 db, a Bethlen Gábor utca Vörösmarty 
és Honvéd utca közti szakaszán 2 db LED-es lámpatestet szerel-
tettünk fel. Egyelőre tájékozódunk a lehetőségekről és keressük 
a legjobb megoldást. A kivitelezés csak a közbeszerzési pályázat 

kiírása és a nyertes céggel kötött szerződés után kezdődhet meg. 
A közvilágítási problémák megoldását egyébként szeretnénk ösz-
szefüggésben kezelni az egyes célterületekkel kapcsolatos terve-
inkkel. Gondolok itt például arra, hogy az evangélikus templom 
előtti szakaszon és a lépcsősor mellett úgy javíttatjuk az elekt-
romos rendszert, hogy már gondolunk a domb másik oldalán, a 
Csengey utca felől építendő lépcső megvilágítására is. Hasonló-
képpen a Kossuth Lajos utca 78-nál, ahol gyalogutat alakítunk 
ki, az aszfaltozás mellett a közvilágításról is gondoskodunk, s ily 
módon könnyen és biztonságosan megközelíthetővé tesszük a 
gyalogosok számára a bölcsődét. Jelenleg 870 közvilágítási oszlop 
van Aszódon, de 100 oszloppal többre kérünk kalkulációt, éppen 
azért, hogy a legszükségesebb igényeket belefoglalhassuk a közvi-
lágítási programba.

A Pesti útról már elköltözött a Príma üzlet, helyét pedig a hírek 
szerint a Lidl veszi át. A Lidl még nem adott ki sajtóközleményt 
az ügyben. Lehet-e valami közelebbit tudni a terveikről?
Jóideje kapcsolatban állunk a Lidl-lel, többször is egyeztettünk a 
szakembereikkel kivitelezési kérdésekről, de mindeddig az volt a 
cég kérése, hogy tartózkodjunk a nyilvánosság hivatalos tájékoz-
tatásától. Számomra fontos a szavahihetőség és a bizalom kölcsö-
nös megléte, ezért tartottam is magam ehhez a kéréshez. Most 
már azonban annyit elmondhatok, hogy igen, Lidl üzlet nyílik 
a volt Príma helyén. Mielőtt azonban ez megtörténik az épület 
kisebb átalakításon esik át és mögötte egy nagyobb befogadóké-
pességű parkoló épül az elkövetkező hónapokban. A nyitás majd 
csak ezután történhet meg. A magunk részéről igyekszünk fel-
mérni azokat a lehetséges közlekedési problémákat, amelyek az 
üzlet nyitásával kapcsolatban jelentkezhetnek, s ezek megoldá-
sára javaslatokat is tettünk. A Lidl képviselői nyitottan álltak a 
felvetéseinkhez, s ez a fajta hozzáállás általában is jellemzi eddigi 
kapcsolatunkat. 

Sokan úgy tudják, hogy Pepco áruház is nyílik Aszódon. Valóban 
így van?
Valóban volt korábban egy ilyen elképzelés, de mindezt egyelőre 
felülírta Príma-Lidl váltás. A jövőre nézve azt gondolom, hogy 
nem kizárt újabb népszerű üzletláncok aszódi megjelenése, ehhez 
azonban belső területek megnyitására lehet szükség, amitől az 
önkormányzat nem zárkózik el. A városunkban lévő, elsősorban 
élelmiszer profilú kereskedelmi láncok már felismerték azt, hogy 
Aszód jóval nagyobb piacot jelent, mint saját 6200 főnyi lakos-
sága, hiszen központi pozíciója miatt itt közel 40.000 potenciális 
vásárló érhető el. Ez lehetőség a kereskedelem számára és váro-
sunk számára is.

Más jellegű téma ugyan, de a lakosság körében gyakran szóba ke-
rül a kastély bejáratánál található unikornis szobor sorsa. Ennek 
restaurálása mennyire tartozik az önkormányzat hatáskörébe? 
Mik a tények ezzel kapcsolatban?
Mind a kastélyok, mind a kapu, állami tulajdonban vannak, mégis 
az az álláspontunk, hogy ezek a város értékei, múltjának relikviái. 
S nemcsak a múltjának, hanem a jelenének is, hiszen, ha jobban 
belegondolunk a címertartó unikornis szerepel városunk címe-
rében is. Érezzük tehát a felelősséget a kapuval kapcsolatban, s 
ebből adódóan már 2019 végén egyeztettünk a műemlékvédelem-
mel. Azóta, tudomásom szerint, a kapu műemlékvédelmi felmé-
rése megtörtént. A restaurálásról egyelőre konkrét információim 
nincsenek, de a kastély általunk is nagyon várt és lehetőségeink-
hez képest támogatott felújításával erre is sor kerülhet. A kapu és 
a kastély sorsának összekapcsolását indokolja az is, hogy célszerű 
volna a kaput az eredeti helyére visszahelyezni. 

riport



TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS  
HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL

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

hulladekgyujtesi-naptarak

KOMMUNÁLIS

március 4. csütörtök 
március 11. csütörtök 
március 18. csütörtök 
március 25. csütörtök 
április 1.  csütörtök

SZELEKTÍV

március 4. csütörtök 
március 18. csütörtök 
április 1.  csütörtök

Bízunk abban, hogy amennyiben lesz Nemzeti Kastély és Vár-
program, az ősi Podmaniczky-kastély is megújulhat, s a kapu is 
újra régi eleganciájában pompázhat.

A város elhagyatott, felújításra váró épületeiről is sok kérdés 
fogalmazódik meg, a Tiszti Klub sorsa sokakat foglalkoztat.  
Milyen tervei vannak ezzel az önkormányzatnak?
Keressük a Tiszti Klub hasznosításának lehetőségét, van érdeklő-
dő szervezet és pályázati segítség felhasználásával az önkormány-
zat általi hasznosítás lehetősége is vizsgálat alatt áll. Alapvetően 
abban gondolkodunk, hogy az ingatlan lehetőleg maradjon ön-
kormányzati tulajdonban. Eladni nem szeretnénk, de hosszú 
távú, akár felújításhoz kötött bérbeadás szóba jöhet.

Sokszor kerülnek szóba a sportolási lehetőségek, illetve gyakran 
merül fel az igény ezek bővítésére. Mi lehet a megoldás erre?
Igen, ez ugyancsak fontos feladat. Meggyőződésem, hogy az len-
ne a helyes út, ha elsőként azzal próbálnánk sáfárkodni, amink 
van, azaz életre kellene keltenünk az elhanyagolt és kihaszná-
latlan létesítményeket. Ezen elgondolásból kiindulva megtet-
tem a szükséges lépéseket a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
sportpályájának önálló helyrajzi számon történő leválasztására 
és a tankerületi vagyonkezelésből történő visszavételére, ter-
mészetesen az iskola használati jogának érintetlenül hagyásá-
val. Ez a megoldás azért előnyös számunkra, mert egyszerűbb 
lesz indulni pályázatokon, amire már konkrét tervünk is van. 
Először a futópálya felújítására szeretnénk pályázni, melynek 
keretében korszerű gumiburkolattal látnánk el a futókört. A ké-
sőbbiekben a focipálya és a kosárlabdapálya renoválását tervez-
zük. A cél, hogy egy mindenki számára használható, szabadidős 
és sportparkunk legyen a város közepén. A közös használat az 
iskolával megmaradna, de a fejlesztéseknek köszönhetően, a 
gyerekek is jobb körülmények között mozoghatnának. Hasonló 
okokból szorgalmazom Vécsey László országgyűlési képviselő 

úrral közösen az uszoda felújítását. Jóllehet a létesítmény már 
nagyon régen nem az önkormányzat tulajdona, sorsát mégis 
szívügyemnek érzem, mivel tudom, hogy milyen széles körű 
társadalmi összefogás övezte egykor létrejöttét. Nézetem sze-
rint éppen ezért az uszoda ügye ma is mindenkit érintő, közös 
városi ügy, annál is inkább, mert aszódi iskolások, óvodások ta-
nulhatnának itt úszni, s ezen túlmenően az aszódi felnőttek és 
a környékbeli gyerekek számára is sportolási lehetőséget bizto-
síthatna. Az ügy eléggé előrehaladott állapotban van, s bízvást 
remélhetjük a kormány támogatását.

Sokan örülnének egy városi parknak, szabadidős célokra hasz-
nálható zöld területnek. Vannak erre konkrét tervek?
A Berek rendbetétele idén ugyancsak elkezdődhet az önkor-
mányzati tulajdonban lévő területen, ami a Kondoros téren kez-
dődik és egy kanyarulat után egészen a Madách térből nyíló ut-
cák végéig tart. A 2021-es önkormányzati költségvetésben már 
szereplő tervek szerint, idén szeretnénk kitisztítani a közlekedő 
útvonalakat, és felmérni azokat a részeket, ahol szabadidős tevé-
kenységre alkalmas területeket hozhatunk létre. A későbbiekben 
szeretnénk egy filagóriaszerű építményt elhelyezni a területen, 
illetve szalonnasütésre is lehetőséget adó helyet kialakítani. Cél-
jaink között egy tanösvény kiépítése is szerepel, melynek mentén 
ismeretterjesztő táblákat helyeznénk el az ott található növény- és 
állatvilágról. Távlatosan gondolkodunk egy nagyobb szabadtéri 
játszótér kialakításáról is. Első lépésként azonban mindenképp 
ki kell takarítani és felmérni a terepet, hiszen már jó tíz éve volt 
az utolsó ilyen közösségi összefogással megvalósított munkálat.  
Bízom benne, hogy a korlátozások feloldásával sokan jövünk majd 
össze, hogy az idénre szánt célokat a Berekben megvalósítsuk.
Olvasóink nevében is köszönöm a válaszokat. Természetesen ez 
alkalommal nem tudtunk minden témára kitérni, de hamarosan 
folytatjuk.

Zádori Mónika

FOLYAMATOSAN LEHET REGISZTRÁLNI  
   A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁSRA

Aszód Város Önkormányzata úgy tud segíteni azon regisztrálni 
kívánó polgárainak, akiknek informatikai eszköz hiányában vagy 

egyéb okból gondot okoz a kitöltés, hogy munkatársunk a  
szükséges adatok birtokában regisztrálja az igénylőt a  

https://vakcinainfo.gov.hu oldalon. 
Ehhez keressék fel a Polgármesteri Hivatalt (Aszód, Szabadság tér 9.)  
és a felsorolt adatokat diktálják be a kollégánknak, aki azonnal 

elvégzi a regisztrációt. 

FONTOS! A  REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉG VAN A TAJ SZÁMRA.
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Március – Böjtmás hava – Tavaszelő – Kikelet hava
A hónap neve a latin Martius névből ered, melynek jelentése: Mars isten hava. Az ókori Rómában az 
év kezdő hónapja volt, az újévet pedig március idusán, azaz a hónap közepén, holdtöltekor ünnepel-
ték. Az „idus”az etruszk eredetű iduare szóból ered, a jelentése: kettéosztani.
A hónap régi magyar neve „Böjtmás hava”, mely arra utal, hogy március a húsvétot megelőző nagy-
böjt második hónapja.

FÖLÉBREDETT A FÖLD
Levelek, hősök, történetek 1848-49-ből

Tóth Árpád szavaival élve, a március „Petőfi hónapja”. A magyar 
nemzet e hónap idusán tart ünnepet az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc emlékére. Ennek az időszaknak jeles történéseit jól is-
merjük tanulmányaink és megemlékezéseink kapcsán.
Nyáry Krisztián irodalomtörténész, író könyve azonban számos, to-
vábbi érdekes információt tár fel a kor nevezetes eseményeinek hátte-
réből, a kötetben szereplő 163 személyes hangvételű levél és a hozzá-
juk kapcsolódó rövid történetek által, melyeknek köszönhetően  fény 
derül  néhány  kevésbé ismert tényre is.

A KÖNYVTÁRBÓL JELENTJÜK
Kedves Könyvbarátok! Örömünkre szolgál felhívni a figyelmüket, hogy februártól a könyvtár 
teljes könyv- és hangzódokumentum állománya elérhetővé vált az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény online felületén (www.kulturaaszod.hu)

Ha talált a kedvére való olvasnivalót, nincs más hátra, mint elérhetőségeink 
valamelyikén leadnia a rendelést, és mi előkészítjük Önnek a kölcsönzésre 
kért kiadványokat.  
Ha további kérdése adódik az „Online adatbázis – könyvkereső” használa-
tával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére!
telefon: 06-28-400-606; 
email: konyvtar@kulturaaszod.hu; gyerekkonyvtar@kulturaaszod.hu.

Benkó Norbert, segédkönyvtáros

Könyvtári ajánló

Március
Március hónapra nem vagyok zavarban:
Ibolyadivat lesz a barna avarban,
Beljebb az uccákon s kijjebb a tereken
Ott is friss csokrait nyitja a szerelem.
Drága, szép, vad hónap, mely még hóval csapkod,
De félkézzel már a rügyek selymén kapkod,
Nyílik a kénytelen hosszú szobafogság,
S édes szájjal kurjant az ifjú Szabadság.
Petőfi hónapja! közibénk suhanva,
Bár lennél szabadság új, tündéri anyja,
Anyja szabad szónak s másnak, ami kell még,
Ne csüggednének a magyar szívek s elmék!

(Tóth Árpád)
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Az Aranykapu Bölcsőde mindennapjai
AHOL A GYEREKEK IGÉNYEI A LEGFONTOSABBAK

Minden kisgyermekes család életében nagyon fontos esemény, 
amikor gyermekük közösségbe kerül. Sokszor igen nehéz és 
komoly döntés eredménye, hogy 3 éven aluli gyermeküket 
bölcsődébe hozzák. Egyre többen kényszerülnek azonban erre 
anyagi-, egzisztenciális- vagy egyéb okok miatt. Annak érdeké-
ben, hogy Önmaguk számára is megnyugtató módon tudjanak 
döntést hozni, szeretnénk jobban megismertetni a bölcsődében 
folyó gyermekközpontú ellátást.

A bölcsődei napirend kialakítása során a kisgyermeknevelőknek 
több szempontot kell figyelembe venni (pl: a gyermekek számát, 
életkorát, önállóságát, fejlettségét, reggeli érkezések és hazame-
netelek idejét stb.). A csoportok napirendje eltérő lehet, és évsza-
konként módosul. Az eltérést, többek között, a csoportba járó 
gyermekek egyéni igényei is befolyásolják. 

Bölcsődénk reggel 6.00 órától várja a gyerekeket. Reggeli után, 
szobai játéktevékenység következik. Ez idő alatt a gyermekeknek 
az önálló játéktevékenység mellett lehetőségük van bekapcso-
lódni a felkínált közös játékba, ünnepekre készülődésbe, közös 
alkotásokba (pl: rajzolás, festés, gyurmázás, éneklés, zenélés, tor-
názás). Lehetőség szerint minden nap az udvaron is tartózkodnak 
a gyermekek. Szabad levegőn lehetőség van motorozni, homokoz-
ni, csúszdázni, különböző mozgásformákat kipróbálni. A délelőt-
ti játék után ebéd várja a csemetéket, majd csendes pihenő követ-
kezik. Uzsonna után hazamenetelig szobai, jó idő esetén udvari 
játéktevékenység zajlik. A kisgyermeknevelő mindig tájékoztatja 
a szülőket a napi eseményekről.

Sajnos a most kialakult vírushelyzet nem teszi lehetővé a család-
látogatást, de mindig találunk olyan lehetőséget   a mélyebb is-
merkedésre, melynek során őszintébben beszélgethetünk elvárá-
saikról, a gyermekeik egyéni igényeiről, szokásaikról, valamint a 
gyermekeikkel kapcsolatos nevelési, viselkedési, magatartási kér-
désekről. Minden információ, amit elmondanak nekünk fontos 
számunkra, mert minden gyermek más, másként élik meg, hogy 
kikerülnek a védett otthoni környezetből és nem mindegy, hogy 
milyen hamar érzik magukat újra biztonságban. 
Fontosnak tartjuk, hogy a szülők aktív részesei legyenek gyer-
mekük első közösségi élményének. Bölcsődénkben, a gyermekek 
beilleszkedésének megkönnyítése érdekében, a szülővel történő, 
fokozatos beszoktatás módszert alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy 
a beszoktatás első napjaiban a szülővel együtt tartózkodik a gyer-
mek a csoportjában, majd fokozatosan elválnak.  A második hé-
ten már a szülő állandó, közvetlen jelenléte nélkül tartózkodik a  
bölcsődében a gyermek. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot 
ad a gyermeknek és megkönnyíti számára az új helyzethez való 
alkalmazkodást.
A két hét alatt betekintést nyerhetnek a bölcsőde nevelési- 
gondozási módszereibe és megtapasztalhatják, hogy szakmailag 
jól felkészült szakemberekre bízzák gyermekeiket, akik felelőssé-
get vállalnak addig gyermekeikért, míg Önök dolgoznak A szülő 
feladata a beszoktatás során, hogy gyermekét biztonságot adó, 
támogató jelenlétével átsegítse a kezdeti nehézségeken. Együtt 
ismerkednek a bölcsőde helyiségeivel, a csoportszobával, az  
udvarral, a játékokkal, a társakkal, a kisgyermeknevelőkkel, a 
szokásokkal, szabályokkal. A beszoktatás megtervezett rend  
szerint alakul, melyen a kisgyermeknevelő és a szülő közösen  

változtathat, a gyermek egyéni igényeit figyelembe véve. 
Minden kisgyermeknek saját kisgyermeknevelője van. A „saját 
kisgyermeknevelő” rendszer a személyi állandóság elvén nyug-
szik, a gyermek érzelmi kötődésének, biztonságának záloga. Ő 
kíséri figyelemmel a hozzá tartozó gyermek fejlődését, vezeti a 
feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja számon az újabb fej-
lődési állomásokat. A kisgyermeknevelő maximális idejét első-
sorban a „saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A 
„saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe 
és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermekne-
velője (felmenőrendszer).

Bölcsődénkben felvállaljuk másként fejlődő, sajátos nevelési 
igényű gyermekek gondozását, nevelését egészséges gyermekcso-
portba integrálva. Gondozásba és játéktevékenységbe ágyazottan 
segítjük a habilitációt. Az egészséges gyermekcsoport segíti a fo-
gyatékos gyermek korai rehabilitációját és ugyanakkor kialakul 
az egészséges gyermekben is sérült társa megértésének és segíté-
sének igénye.

Az Aranykapu Bölcsődében, 4 csoportban 8 kisgyermeknevelő 
látja el a gyermekek nevelését gondozását. Gondozási egységen-
ként egy fő bölcsődei dajka segíti a csoportok munkáját, és nekik 
köszönhetjük a bölcsőde tisztaságát is. A 2020-2021 évben alapel-
látásban jelenleg 48 gyermeket gondozunk.  

Bölcsődénkbe a 2021-2022 nevelési gondozási évre a felvételt fo-
lyamatosan benyújthatják online és telefonos egyeztetés után, 
a járványügyi szabályokat betartva, személyesen is. A felvételi 
nyomtatványt megtalálják Aszód Város honlapján, az önkor-
mányzati intézményeknél, valamint tájékozódhatnak bővebben 
az intézmény munkájáról és elérhetőségéről. 

Őszintén reméljük, tájékoztatónkkal sikerült megismerni-
ük bölcsődénkben folyó nevelő-gondozó munkánk egy részét.  
Reméljük, megkönnyítettük a bölcsődei életre való jelentkezést, 
felkészülést. Köszönjük eddigi bizalmukat és szeretettel várjuk 
Önöket és gyermekeiket.

Berényiné Baranyi Márta, bölcsődevezető

bölcsőde
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Idén is megrendeztük óvodánkban hagyományos farsangi mulat-
ságunkat, természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett.    

Már előző héten elkezdtük – a tél szépségeiről sem megfeledkezve 
– a készülődést télkergető, tavaszváró dalok, versek, mondókák, 
rigmusok mondogatásával, eljátszásával. Mindeközben képek se-
gítségével, rövid történeteken keresztül ismerkedhettek a gyere-
kek különböző tájegységek népi hagyományaival (busójárás, ki-
szézés, villőzés,  kormozás,  tyúkverőzés, tuskóhúzás, kongózás).                                                                                                                 
A termeket, folyosókat ünnepi díszbe öltöztettük, mely fokozta 
a várakozás örömét, hangulatát, miközben számlálgattuk, há-
nyat kell még aludni ahhoz, hogy jelmezeikbe bújhassanak. Vég-
re elérkezett a várva-várt nap is! Ezen a napon a vígságé, táncé, 
eszem-iszomé és nem utolsó sorban a maskaráké volt a főszerep.   
A mulatozás hangulatát versenyjátékokkal emeltük (székfogla-
ló, toronyépítő, párna-adogató, seprűtánc, kanáltánc, stb). Ezek 
jutalma nem maradt el egy résztvevő számára sem, a gyerekek 
örömmel vették birtokba a nyereménytárgyakat. Délre kelle-
mesen elfáradtunk, jólesett a délutáni pihenő, hogy utána újult 
erővel folytatódhasson a mulatság hazamenetelig.  A farsangi  
vigadozás időszakának lezárásaként hamvazószerdán az udvaron 
egybegyűlve a gyerekekkel közösen megfogalmazott, papírra ve-
tett rossz dolgokkal egyetemben elégettük ,,Kisze-Katát.”
,,A farsang a telet, hideget, sötétséget, gonoszt legyőző ünnepnap, 
egyben az élet újraindulását, a termékenységet élteti.”
Kívánjuk, hogy az idei tavasz hozzon mindannyiunk minden-
napjaiba csupa pozitív megújulást, és napjaink szomorú aktua-
litásait figyelembe véve is hozza el számunkra az élet biztonságos 
újraindulását! 
A Szivárvány Tagóvoda nevelőtestülete és a gyermekek nevében:

Kenessey Erika

 

Télűzés az óvodákban
A szürke január után végre elérkezett az év második hónapja, ami 
farsangi mulatságot és ezzel együtt sok meglepetést hozott az óvo-
dásaink számára. Már napok óta készültek a gyerekek a jeles alka-
lom megünneplésére. A Napsugár Óvoda ezúttal színes, vidám bo-
hócokkal, lampionokkal teli díszítést kapott. 

A farsangi jelmezüket sokan titokban tartották, és alig várták, hogy 
végre megmutathassák magukat társaik előtt. Február 12-én, pénteken 
az óvodát elárasztották a szebbnél szebb hercegkisasszonyok, tündérek, 
pókemberek és egyéb maskarások. Sok egyedi, kreatív megoldással ta-
lálkozhattunk, melyekről videófelvétel és számos fénykép is készült a 
szülők nagy örömére.  Sajnos a járványügyi helyzet miatt a közös mu-
latozás elmaradt, de azért vidámságban, kacagásban nem volt hiány 
a csoportszobákban sem. Volt itt nagy eszem-iszom, dínom-dánom.  
A bulizásban megfáradt jelmezesek a maradék energiájukat még  
különféle ügyességi játékokban vezethették le. 
Óvodánk hagyománya szerint a télkergetés kiszebáb égetéssel foly-
tatódott a Pillangó csoport szervezésében versekkel, énekkel. Ez egy 
régi népszokás felelevenítése, amely a tavasz eljövetelének ünnepéhez 
kapcsolódik. Körbejártunk az udvaron, majd hangosan zörögve, csat-
togva kergettük el a telet jó messzire az óvodától.  Az udvaron „Kisze 
Kata” várta a gyerekeket, akik rádobálták az összes betegséget, rosz-
szat, hideget, hogy megszabaduljanak azoktól. A napocskát sem kellett 
előcsalogatni, hiszen hétágra sütött, így, miután „Kisze Kata elment a 
Galgába”, rögtönzött táncos mulatsággal ünnepeltük a jó időt.  

Péter Ilona  és Karácsonyné Izeli Zsuzsanna 
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SZÍNES ISKOLA – SZÍNES LEHETŐSÉG
DE VAJON MI REJTŐZIK E SZÍNES FALAK MÖGÖTT? 

Fotók: Dr. Roncz Béla

Iskolánk alsó tagozatában két-tanítós rendszer működik, az 
egyik tanító a reál, a másik a humán tantárgyakat tanítja újsze-
rű módszerekkel, csoportmunkában különleges eszközökkel 
(LÜK, szorobán, robotika) teszik színesebbé a tanítást.  Délutá-
nonként magyarból és matematikából minden osztályban van-
nak felzárkóztató (gyakorlás, hiánypótlás) és tehetséggondozó 
(versenyfelkészítés) foglalkozások.  A tanítók munkáját fejlesztő 
pedagógus, logopédus és iskolapszichológus is segíti. Délelőtt a 
taneszközökkel és szemléltető eszközökkel jól felszerelt osztály-
termekben tanulnak a diákok, míg a délutáni szabadidőt három 
játszótéren, a tornateremben és a sportpályákon töltik, majd a 
napköziben közösen elkészítik a házi feladatukat. Így az egész na-
pos közös együttlét odafigyelő és gondoskodó, családias légkört 
eredményez. A közösségépítést támogatja a színes tanórán kívüli 
lehetőségek sora, például állatkerti látogatások, botanikus kerti 
kirándulások és az erdei túrák is. 

Hitükben elkötelezett pedagógusaink verseken, bibliai története-
ken és játékokon keresztül ismertetik meg a gyerekekkel a keresz-
tény értékeket. Ezt erősítik az evangélikus és katolikus hittanórák, 
istentiszteleti alkalmak, hétfői áhítatok, gyülekezeti szolgálatok 
és a nyári hittantáborok.
Ötödik osztálytól a tanulmányi téren kiemelkedő diákok a gim-
názium 8 évfolyamos képzésére felvételizhetnek. A később érők, 
vagy akik még nem döntöttek a továbbtanulás irányáról, test-
nevelés vagy informatika-média specializációt választhatnak.  
Tanulóink a 8. osztály befejezése után is jelentkezhetnek a gimná-
zium 9. osztályába.
Az EGA színes iskolája a 2021/22-es tanévben két első osztályt 
indít. Azok jelentkezését várjuk, akik meg vannak keresztelve és 
rendelkeznek lelkészi vagy plébánosi ajánlással. 
A vírushelyzetre való tekintettel az idén nem tartunk nyílt  
napot, a színes iskoláról és a beiratkozásról bővebb információ-
kat az intézményünk honlapján és facebook oldalán találhatnak:  
www.egaaszod.hu;  Facebook: EGA Infó

Mi történt a SZÍNES iskolában?
Január 22-én az alsó tagozaton is megemlékeztünk a magyar kul-
túra napjáról. Annak érdekében, hogy a kisebb korosztály szá-
mára is közelebbivé tegyük ezt a témát, és megértsék, hogy egy 
versnek is lehet születésnapja, Hegedűs Anita tanítónő színes pre-
zentációt készített segítségül. Ebben megismerkedhettünk kicsit 
alaposabban a „szülinapossal”, vagyis Kölcsey Ferenc Himnu-
szával, amelyet 1823. január 22-én fejezett be a költő. Megnéztük 
képen, milyen volt az eredeti kézirat, beszélgettünk arról, hogy 
ezen a napon díjaznak olyan pedagógusokat, orvosokat, költőket, 
írókat, akik a saját területükön valami kiválót alkottak. Megcso-
dáltuk a Himnusz szobrát, majd együtt végigmondtuk-, olvastuk 
az összes versszakot. Végül felállva elénekeltük a Himnusz meg-
zenésítőjének, Erkel Ferencnek a művét. 

Februárban két héten keresztül csodálhattuk rajz szakköröseink 
csodálatosabbnál csodálatosabb alkotásait az Evangélikus Általá-
nos Iskola aulájában. A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 
képzőművészeti foglalkozásait iskolánkban Rehák Julianna tanárnő 
vezeti, az ő segítségével készítettek tanulóink kerámiatárgyakat,  
festettek portrékat, szőttek fonaltányérokat. 

Február 5-én osztályszinten, az előírásokat betartva, de farsan-
gozhattak általános iskolás kisdiákjaink. A délelőtt a móka és a 
vidámság jegyében telt. A tornateremben először az első osztályo-
sok tarthatták meg felvonulásukat, majd őket felváltva érkeztek 
a többi korosztály tagjai. A várakozó osztályok sem szomorkod-
tak, hiszen a tanórák ezúttal rendhagyóak voltak, és ezeken is a  
vidámság és a játékosság játszotta a főszerepet. Volt farsangi kvíz, 
ügyességi játék, télűző társasjáték, tavaszváró KiMitTud.

Isten kedvenc szava: Jöjjetek!
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, aki megfáradtatok, és meg  
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11,28
1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nem-
zetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel 
kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagsá-
gára. E jeles napról mi is megemlékeztünk. Mindenki leírhatta egy 
kis cetlire a saját kedvelt magyar szavát; majd egy közös plakátra 
fel is ragaszthatta. Nagy öröm volt, hogy mindenki azonnal „meg-
találta” a számára legszebb-legfontosabb-legértékesebb szavát. 

EGA általános iskola pedagógusai

AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA Piros szín van legfelül, 
Zöld szín tőle jobbra ül, 
Alatta a fényes sárga, 
Kék az ajtót nagyra tárja.   
Kitalálod, mi lehet?
Iskola a domb felett.
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Fotók: Koncz István

Nyolcadik alkalommal került megrendezésre az evangélikus 
iskolák történelemtanári konferenciája. A tanácskozás „hibrid” 
jelleggel zajlott: az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumból a 
történelem szakos kollégák egy teremből követték kivetítőn ke-
resztül az előadásokat, 15 további településről pedig online for-
mában kapcsolódtak be a pedagógusok a rendezvénybe, így 50 
résztvevője volt a tanácskozásnak.
A konferencia előadásai a múlt (Trianon, kommunista diktatúra 
öröksége), a jelen (új tanterv) és a jövő (új érettségi követelmé-
nyek) kihívásaira fókuszálnak. A nap folyamán az érdeklődő ta-
nárok megismerhettek több, a mindennapi oktatást segítő prakti-
kát, szó esett az új hatosztályos tantervről és bemutatásra kerültek 
azok az internetes felületek is, melyek jelentős segítséget nyújthat-
nak a történelemtanároknak az online oktatás során.

A tanácskozáson sor került a Magyarországi Evangélikus Egyház 
által 2020-ban meghirdetett Trianon’100 pályázat eredményhir-
detésére is. Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök és Prőhle Gergely 
országos felügyelő köszöntötték a konferenciába bekapcsolódó 
iskolákat és mondták el gondolataikat Trianonról. 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium végzős diákjai az 
országos pályázaton a csoportos kategóriában holtversenyben 
második helyezést értek el, gratulálunk Viktor Máténak, Györfi 
Petrának, Györfi Krisztiánnak, Tóth Sárának és Grosso Márkó-
nak! A csütörtöki tanácskozás Sághy Kata iskolalelkészünk záró 
gondolataival ért véget. 

Dr. Péterfi Gábor  
történelem tantárgygondozó, a konferencia szervezője

Történelemtanárok országos konferenciája Aszódon

MASZKABÁL AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN
Mindennapos viseletté vált a maszk, amit nem mulatságból, hanem a közös felelősség miatt a védekezés eszközeként viselünk.  
A távolságtartás több szürkeséget, egyhangúságot hozott az életünkbe, mint a téli fagy. Már nagyon várjuk a tavaszt!

Felnőttek, gyerekek, tanárok, diákok egyaránt. Hiszen az iskolapadokban - vagy éppen otthon a monitor mögött - ott ül a jövő  
ígérete, a szabad kacagásra, a gondtalan játékra vágyó gyermek.

Itt az ideje, hogy búcsúztassuk a telet. 
Nézzünk bizakodva a jövőbe! 

Iskolánkban, az Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnáziumban osztálykereten belül szer-
veződtek a farsangi mulatságok. A szülők 
odaadó munkájának köszönhetően volt bő-
ségszaru, finom süti, gyümölcs, üdítő.

A 7.B osztályban a lányok egy csapata közös 
boci-pólót készített, voltak, akik cowgirl 
jelmezbe bújtak, néhány fiú hekkernek, az 
osztályfőnök tigrisnek öltözött...
…ráadásul mindez matekon történt. 
Szerintem mindenki egyetért abban, hogy 
sosem volt jobb matekóra.

Gécziné Pila Erika 
Fotó: Gécziné Pila Erika 
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CSENGEY GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA 
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022 TANÉV
„Az iskola dolga, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás irán-
ti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 
izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, 
amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert)

Indítani kívánt osztályok
A szülők a beiratkozáskor a következő 
osztályok közül választhatnak:
A Csengey úton 1.a osztály.
A Rákóczi úton 1.b osztály.
Megfelelő létszámú beiratkozó esetén, a 
Csengey úton még egy 1. osztályt indítunk.
Minden első osztályban:
Emelt óraszámban tanítjuk a magyar 
nyelv és irodalom, valamint a matematika 
tantárgyakat, angol nyelvoktatást bizto-
sítunk heti 1 órában, egyéni bánásmód, 
személyre szabott oktatás, csoportbontás 
lehetősége, fejlesztőpedagógia, gyógype-
dagógia, gyógytorna, logopédia.
Hagyományaink:
Mikuláskupa, szalagavató, farsangi bál,  
karácsonyvárás, papírgyűjtés, sportverse-
nyek, ünnepélyek.

Tanórán kívüli elfoglaltságok:
Iskolánkban a szabadidős tevékenységek 
széles skáláját kínáljuk a gyerekeknek.
Heti rendszerességgel a következő lehető-
ségekkel élhetnek:
Játékos sport, foci-suli, tömegsport,
kézilabda-szakkör, úszásoktatás,
angol szakkör, német szakkör,
anyanyelvi szakkör, iskolai könyvtár,
énekkar, elsősegélynyújtó szakkör,
biológia szakkör.
Iskolánkban más szervezet által tartott 
foglalkozások:
A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Isko-
la zene, kerámia, rajz és néptánc tanszaká-
nak foglalkozásai, Hip-Hop tánc
Nem rendszeres szabadidős programok:
Mozi- és színházlátogatások,
kirándulások, Erzsébet-tábor, 

Határtalanul-tábor, múzeumlátogatások, 
tanulmányi versenyek, sportversenyek, 
művészeti versenyek, erdei iskola és nyári 
tábor.

A Covid-19 járvány miatt a szülői  
értekezlet és a nyílt nap időpontjáról 
később döntünk. 
Kérjük, figyeljék iskolánk honlapját: 
www.csengeysuli.hu
Érdeklődni lehet a következő telefon-
számon: 06 30 270-4347

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK:
Székhely: 2170 Aszód, Csengey u. 30
csengey@csengey-aszod.sulinet.hu
Telephely: 2170 Aszód, Rákóczi u. 6.
rakoczi6.suli@gmail.com

FARSANG A CSENGEY ISKOLÁBAN
Idén február 12-én tartottuk hagyományosnak nem mond-
ható „farsangi bálunkat.” A farsangi mulatság most csak 
osztálykeretben történt. Ennek ellenére már hetekkel ezelőtt 
megkezdődött a lázas készülődés: a jelmezek készítése. Az 
ötletes jelmezek összeállításából jócskán kivették részüket a 
lelkes szülők és a diákok.

Az alsós osztályok már délelőtt is jelmezben voltak, a felsősök-
nek a negyedik tanítási óra után kezdődhetett a vidám délután. 
Osztálykeretben kicsit diszkóztak és érdekes, mulatságos vetél-
kedőket tartottak. Jutott idő a beszélgetésre és a pizzázásra is.
Intézményünkben eddig nem volt még hagyománya a kiszebáb 
égetésnek, de az alsós osztályok a rendhagyó farsangi mulat-
ságot ezzel a népszokással is kiegészítették. A babona szerint a  
kiszebáb égetése megszabadítja az embereket minden bajtól.
A téltemető népszokás igen kedvelt volt a falusi népek körében. 
Ma már csak elvétve találkozhatunk ezzel a szokással.
A tanító nénik és a gyerekek szalmával kitömött kiszebabát  
készítettek, mellyel az udvarra vonultak, miközben hangosan 
énekeltek, és télűző rigmusokat kiabáltak.
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
„Kisz, kisze haj! Elűzzük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj!”
A gyerekeknek nagyon tetszett ez a felelevenített népszokás.

Skuczi Erika intézményvezető



Klubunkban az elmúlt évek során már 
szokássá vált, hogy november tájékán 
tagjaink otthonaikban összegyűjtik kü-
lönféle nem használt, de változatlanul jó 
minőségű ruhaneműiket és találkozóink 
alkalmával ezeket egymás között csere-
beréljük. A tavalyi év végén is szerettük 
volna folytatni ezt a hagyományt, de a 
koronavírus járvány miatt nem tarthat-
tuk meg szokásos összejöveteleinket, így 
az összegyűjtött holmik a klubban várták 
további sorsukat.

2021. január végén megláttam a televízió- 
ban  egy felhívást, miszerint a Baptista 
Szeretetszolgálat segélyszállítmányt küld 
Horvátországba a földrengés sújtot-
ta területre és szívesen fogadnak ado-
mányként ruhaneműt. Kovács Ferencné  
Erzsike segítségével kinyomoztuk az 
email címüket, és azonnal írtam nekik. 
Legnagyobb örömömre fogadták a fel-
ajánlásunkat. 
Kértem még egy hetet, szóltam néhány 
nyugdíjasklub tagnak, hogy hozhatnak 
még jó minőségű, de már nem használt 
ruhákat, így végül összejött legalább 60 
zsák ruhanemű, (ágynemű, függöny,  

törölköző, és sok cipő). Egy kijelölt na-
pon elhozták a ruhákat a klubhelyiségbe, 
egy másik napon a klubtagok segítségé-
vel szétválogattuk és 2021. február 10-én 
elszállították a tartalmuk szerint felcím-
kézett zsákokat. Így végül, ha nem is a szo-
kásos módon, de mégis új gazdára leltek a 
gondosan összeválogatott holmik. Köszö-
net a Baptista Szeretetszolgálatnak, az ado-
mányozóknak és a segítő klubtagoknak! 
Felemelő érzés, hogy a Városi Nyugdíjas 
Klub tagjai, még ilyen rendkívüli idő-
szakban is összefognak, és ahol tudnak, 
segítenek.

Takács Lajosné klubelnök

Jó helyre kerültek a ruhák
ADOMÁNYGYŰJTÉS A VÁROSI NYUGDÍJAS KLUBBAN

Tisztelt Sportbarátok!
Kérünk benneteket, amennyiben 
más jótékonysági szervezet 
javára  még nem köteleztétek el
magatokat, támogassátok 
sportegyesületünk lelkes 
futball csapatát jövedelem-
adótok 1%-nak felajánlásával!

Előre is köszönjük a támogatástElőre is köszönjük a támogatást
Oláh Róbert az Aszód FC elnökeOláh Róbert az Aszód FC elnöke

HAJRÁ ASZÓD FC!!!HAJRÁ ASZÓD FC!!!

Adószámunk: 19180069-1-13Adószámunk: 19180069-1-13

Kedves klubtagok, 
veteránjármű  
kedvelők, barátaink!

Kérjük, támogassátok 
egyesületünket adótok
1%-ának felajánlásával!

Adószámunk: 18876763-1-13
Köszönjük a támogatást!
GALGA MOPED KLUB HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Kérjük, hogy amennyiben szimpatizál egyesületünk  
szellemiségével és tevékenységével, 

támogassa adója 1%-val  
A PODMANICZKY JÚLIA NŐEGYLETET.

Adószámunk: 18140228-1-13
Az eddigi támogatásokat és felajánlásokat ezúton is köszönjük!

ALAPÍTVÁNY AZ ASZÓDI ÓVODÁSOKÉRT
  

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa óvodánk  
alapítványát!

Adószámunk: 18944132-1-13
Számlaszám: 11742166-21445145

Köszönjük!

közösségi
élet
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Egy motor az úton többet ér, mint kettő a 
sufniban – gyakran hallani ezt a szálló- 
igét a motorosok körében, s e mondás 
igazságával mi, a Galga Moped Klub  
Hagyományőrző Egyesület tagjai is sok-
szor szembesültünk a pandémiával súj-
tott 2020-as esztendőben.

Az elmúlt évet a 2017-ben bejegyzett civil 
szervezetünk annak ellenére igen ered-
ményesen zárta, hogy tavaly az új korona-
vírus okozta járványveszély miatt ország-
szerte sorra elmaradtak azok a vidéki rendezvények – falunapok, veteránmotor-kiállítások, helyi 
találkozók és fesztiválok – melyekre egyesületünk korábban is rendszeresen meghívást kapott. 
Épp ezért különösen örülünk annak, hogy 2020. augusztus 20-án, Magyarország államalapításá-
nak nemzeti ünnepén sikerült megmutatni „magunkat” – retro robogóinkat és járgányainkat az 
aszódi és az ikladi követőink, valamint a régi motorok iránt rajongók nagy örömére.

Különösen emlékezetes volt számunkra a hajdúnánási Motor-Rock Weekend országos feszti-
vál: a nyár utolsó hétvégéjén megrendezett eseményen a szervezők ugyanis az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is jótékonysági gyűjtést hirdettek (ezúttal egy motoros édesapa súlyosan beteg 
lánygyermekének javára). Szeptember elején pedig a XVI. Veteránautós és Motoros Találkozón 
vettünk részt járműveinkkel Sződligeten. Hagyományos születésnapi rendezvényünket 2020-ban 
is megtartottuk a tápiószentmártoni Kincsem Lovasparkban, ahol társegyesületeket is vendégül 
láttunk, és persze továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a hajósi Hajós Bike motoros klubbal. Termé-
szetesen gondoltunk a leendő motorosokra is: Galgahévízen gyerekeknek mutattuk be a régi idők 
daliás motorjait. A járványhelyzet közepette is igyekeztünk megtartani egyesületünk jó szokásait 
és régi hagyományait. Tavaly is – amikor csak lehetett – vasárnap délelőttönként változatlanul 
motorra pattantunk. Szokás szerint az aszódi városháza előtti parkban lévő padunknál gyűltünk 
össze, majd vágtunk neki a környéknek. Ezek a hétvégi délelőttök tulajdonképpen a jó társaságról 
és a vidám hangulatú motorozásról szólnak. S mit csinál a motoros, ha nem motorozhat? „Istál-
lót” bővít és felújít! A Galga Moped Klub veteránkorú motorokból álló állománya 2020-ban is 
szépen gyarapodott. A téli időszakban pedig folyamatosan végeztük, végezzük a járművek felújí-
tását, karbantartását, hogy 2021-ben is méltón tudjuk képviselni Aszód városát egyesületünkkel 
a különböző országos és helyi rendezvényeken.

2020-ban egyesüle-
tünk eszközállománya 
tovább bővült – az el-
múlt évben például egy 
nagy teljesítményű, 
kültéri, gázos szabad-
téri fűtővel, de egy régi 
nagy vágyunk is tel-
jesült. Egy különálló 
épületet kaptunk hasz-
nálatra a volt Tüdő-
gondozó területén. 

Köszönjük a városnak és az önkormányzatnak! A Galga Moped Klub az épület teljes felújítását 
magára vállalta az alapoktól a tetőig. Mi pedig már látjuk, hogy van és lesz is vele bőven munkája 
a tagságnak! 

Végezetül szeretnénk egy örömhírt is megosztani az Aszódi Tükör olvasóival: a Galga Moped 
Klub Hagyományőrző Egyesület 2020-ban jogosultságot szerzett az adó 1 százalékának gyűj-
tésére. A felajánlásokból a 18876763-1-13 adószámra tavaly érkezett – s az idei adóbevallással 
érkező – összegeket az épület felújítására fogjuk fordítani. Kérjük az aszódiakat, hogy ne fe-
lejtsenek el rendelkezni adójuk 1 százalékáról a helyi civil szervezetek javára!

Csányi Géza  a Galga Moped Klub HE elnöke

Mit csinál a motoros, ha nem motorozhat?
Bemutatkozik a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 (30) 260-6054
aszoditukor2020@gmail.com

Leadhatja a már  
nyomdakész  

hirdetési anyagát,  
vagy grafikusaink  
elkészítik Önnek   

új, személyreszabott 
egyedi hirdetését.
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Aszód
Szabadság tér 5.

Veresegyház Gödöllő

Erdőker tesSzadaŐrbottyán

Aszód Vác

Fót

GALGAMENTE

Megnyílt 
új irodánk 

Aszód főterén

Galgamente központjában, Aszód főterén megnyitottuk 
új irodánkat!

Eladó, kiadó, új építésű és hasznàlt 

ingatlanok 

Helyismerettel rendelkező 
szakképzett munkatársaink várják 

Önöket új irodánkban!

Fordu l j o n ho z z ánk b i z a l ommal

      A térségben o t thon vagyunk!

Közvetítése (adás,vétel,csere)

Jogi közreműködés

Ingyenes pénzügyi (hitel- csok) ügyintézés

Bemutató videó és légi felvételek készítése

További irodáink:

Veresegyház, Kálvin tér 6.

Ferenczné Éva
Referens

Nyitva: Hétfő-Kedd: 9-17h
Csütörtök-Péntek: 9-17h

Szerdán és hétvégén is, telefonos egyeztetés 
alapján tudjuk fogadni ügyfeleinket.

Klímát, hőszivattyút, hővisszanyerős  
szellőztetőrendszert építtetne ki?  

Kifutó klíma készülékek már 155.000 forinttól!  

Major Norbert 06 (30) 534-4632   
Facebookon: 60 Klíma

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS  
ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS  

hétvégén és ünnepnapon is. 
06 (30) 913-4599

APRÓHIRDETÉS



Jelencsik Zsuzsa 
masszőr 

Teljes test- vagy részmasszázs 
Hát-, derék-, nyak-, fejfájás kezelése 

Izomgörcsök, izomfeszülés,  
izomcsomók oldása 

Svédmasszázs

Helyszín egyeztetése után, igény szerint  
házhoz is megyek! 

Telefon: 06 (20) 980-5778
Szeretettel várom az érdeklődőket masszázsra

Cégünk üvegfalak, nyílászárók és átszellőztetett 
homlokzatok (kompozit, kerámia, szálcement) 
generál-kivitelezésével, tervezésével foglalko-
zik. Számos magas színvonalú magyarországi és 
külföldi projekt megvalósításában vettünk részt, 
melynek köszönhetően cégünk meghatározó  
piaci szereplővé vált ebben a szegmensben. 

ÁLLÁSHIRDETÉS!
Csapatunk bővítéséhez nyílászárógyártásban vagy  

fémmegmunkálásban jártas munkaerőt keres

CNC GÉPKEZELŐ
munkakör betöltésére.

ELVÁRÁSOK:
Középfokú szakirányú végzettség

Műszaki rajzok ismerete
Precíz munkavégzés

Minimum 2 éves tapasztalat

Munkavégzés helye: Aszód, Falujárók u. 40.

A jelentkezéshez fényképes szakmai önéletrajz szükséges, 
amelyet a következő e-mail címre küldhet: k.kakuk@schaltech.hu

Cégünk igényes alumínium-üveg homlokzatok, 
függönyfalak, ablakok, ajtók, üvegtetők, beltéri 
üvegszerkezetek kivitelezésével foglalkozik.
Minőség, megbízhatóság, és a határidők pontos betartá-
sa, és ezzel megrendelőink megelégedettségének elérése.
Mérnökeink 1995 óta vesznek részt magas színvonalú, 
magyarországi és külföldi projektek megvalósításában.

Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség

Műszaki rajzok ismerete
Precíz munkavégzés

Előny:
Tapasztalat nyílászáró gyártás területén

Munkavégzés helye: 
Aszód, Falujárók u. 40.

A jelentkezéshez fényképes szakmai önéletrajz szükséges az alábbi email címre:
k.kakuk@schaltech.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS!
Csapatunk bővítéséhez

nyílászárógyártásban vagy fémmegmunkálásban jártas 
 munkaerőt keresünk

összeszerelő  
munkakör betöltésére



Nőnap alkalmából szeretettel  
köszönti a hölgyeket  

Aszód Város Önkormányzata!

A mosoni-acsai kút története
Dr. Patay Pál, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott  
régész főmuzeológusa azon túl, hogy harangkutató és agrár-
mérnök volt, jó barátságot ápolt az aszódi Petőfi Múzeummal. 
Pali bácsi tavaly, szellemi frissességét mindvégig megőrizve, 
106 éves korában hunyt el.
A szakma osztatlan tiszteletét élete során mindvégig megőrző 
szerény tudós kapcsolata Aszóddal nem csupán a régészet és a 
muzeológia területére szorítkozott, hanem rokoni szálak is szo-
rosan kapcsolták Acsaújlak és Acsa mellett városunkhoz. Déd- 
apja báró Prónay III. Gábor báró Podmaniczky Karolina Júlia 
Honorátát, Podmaniczky Andor báró leányát vette feleségül. 
Nagyapja tótprónai és blatniczai báró Prónay Dezső, jogi dok-
tor, császári és királyi kamarás, nagyanyja Prónay Iphigénia 
Kajetana volt. Édesanyja báró Prónay Iphigénia Karolina, édes-
apja doktor Patay Tibor főispán, országgyűlési képviselő volt.
Pali bácsi nyitotta meg 1998-ban a „Negyven éves az aszódi  
Petőfi Múzeum” című kiállítást a galéria előtt, a kerti kút 
mellett. Korábban ő mesélte édesapámnak, Asztalos István-
nak, hogy a kutat 1941-1943 környékén az egyik Prónay báró 
hozatta Moson megyéből Acsára. Csupán feltételezés, hogy a 
nevezett, az első világháborút követően szibériai hadifogságot 
is megjárt, későbbi államtitkár György báró lehetett, aki utol-
só éveit Gödöllőn töltötte 1968-ban bekövetkezett haláláig, 
ugyanis Dezső báró 1940-ben elhunyt.
A barokk kút egyik ívmezejében 1770-es évszám olvasható. 
A kút nem organikus része az acsai Prónay-kastély együtte-
sének, mindazonáltal műemléki védettség alatt áll. A máso-
dik világháborút követően a kastélyban vegyvédelmi raktárat 
rendeztek be, s mint minden más a korábbi rendszerhez és az 
arisztokráciához köthető emléket ebek harmincadjára hagyva 
elhanyagoltak. 
A kastélyhoz tartozó területet felparcellázta a helyi tanács, 
így a mosoni-acsai kút Varga Pál telkére került, funkcióját 
elveszítette, akkori környezetében akadály volt, elbontásra és 
szanálásra ítélték. Édesapám, mint a területileg illetékes, ak-
kori szóhasználattal, tájmúzeum igazgatója lépéseket tett a 
kút megmentésére, jelesül megakadályozta, hogy a kút a sze-
méttelepre kerüljön és 2.000 forint ellenében megvásárolta a  
Petőfi Múzeum számára. Ezzel párhuzamosan a Petőfi Mú-
zeum megbízására Votin József 1979-ben elkészítette a dísz-
kút áthelyezésével kapcsolatos műemlékvédelmi szempon-
tok szerinti dokumentációt és megfogalmazta az elvégzendő 
restaurátori feladatokat. A kutat a Galga-menti Vízi Társulat 
teherautójával szállították Aszódra, s állították fel 1981-ben a 
múzeum és a galéria közti terecskén.          

Asztalos Tamás

Fény derült a rejtélyre
ÁTADTUK A NYEREMÉNYT

Az Aszódi Tükör februári számában megjelent nyeremény- 
játékunk helyes megfejtése: A Petőfi Múzeum előtt található kút.

Nagy meglepetésünkre és örömünkre a nyertes egy fiatal hölgy, 
Pádár Blanka, aki anyukája segítségével nevezett be a játékba.  
A  Dimoni grafikai stúdió által felajánlott ajándékkosarat a hely-
színen, a kútnál adtuk át Blankának, aki nagyon örült a szeren-
csének. Gratulálunk Blanka!

Reméljük, nem volt túl nehéz a feladvány és sokan ismerik a vá-
ros e romantikus szegletét, de talán nem mindenki tudja, hogy a 
feladványban szereplő kút szokatlan körülmények között került 
Aszódra. Története több száz évvel ezelőttre nyúlik vissza, mely 
időszak alatt kalandos utat járt be. Az itt szereplő írásból ez is 
kiderül.


