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Aszódi        tükör

Aszódi Nyári Forgatag
Aszód méltó módon ünnepelte újbóli várossá 
avatásának harmincadik évfordulóját az Aszódi 
Nyári Forgataggal. A színvonalas programokat 
kínáló és nagyszerű előadókat felvonultató ese-
mény három napon keresztül valódi kulturális 
központtá tette a várost. Már az a tény is sokat 
elárul az események sokrétűségéről és mennyi-
ségéről, hogy az alkalomra külön műsorfüzet 
is készült, hiszen a város több pontján, kon-
certeken, előadásokon, kiállításokon vehetett 
részt a lakosság, valamint a környékről és az 
ország távolabbi pontjairól érkező közönség. 
A városi ünnepséget augusztus 20-án délelőtt, a 
főtéren, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármes-
ter nyitotta meg, majd Vécsey László, választó-
kerületünk országgyűlési képviselője mondott 
ünnepi beszédet. A Bagi Muharay Népi Együttes 
táncelőadása után a kenyérszentelésre is sor ke-
rült. Az esti órákra megtelt a tér az érdeklődők-
kel, akik a Hot Jazz Band színvonalas koncertjét 
hallgathatták meg, s a nosztalgikus, orfeumok 
hangulatát idéző dallamokra többen táncra is 
perdültek. Később a tűzzsonglőrök lélegzetel-
állító előadása nyűgözte le az összegyűlteket, 
akik a következő két napban sem maradtak lát-
ványosságok nélkül. Szombat délelőttől egészen 
késő estig folyamatosan zajlottak a különféle 
programok, amelyek mindegyikére szép szám-
mal érkeztek a családok, fiatalok és idősebbek 
egyaránt, hiszen szinte minden korosztály talált 
a kínálatból kedvére valót. 

A délelőtti műsor a főtéren leginkább az apró-
népnek szólt, de a felnőttek közül is sokan kí-
váncsiak voltak Szalóki Ági koncertjére, akit a 
gyerekek kedvence, Bognár Szilvi is elkísért és 
együtt énekeltek, játszottak a lelkes kis társa-
sággal. A Ládafia bábszínház előadása szintén 
sok vidámságot tartogatott a gyerekek számára. 
Kora délután a fiatal tehetségek koncertje már 
a nagyobbaknak érdeklődésétis felkeltette. A ti-
zenévesek izgatottan várták az esti USNK kon-
certet, a rapper fiúk a tehetségkutató műsorban 
való szereplésük óta nagyon népszerűek a fia-
talok körében. A jól sikerült koncert után nem 
győztek közös fotókat készíteni a rajongókkal, 
akik hosszú sorokban várták, hogy találkozhas-
sanak kedvenceikkel. A Blahalouisiana koncert-
je szintén nagy sikert aratott, itt már több kor-
osztály énekelte együtt a slágereket. 
A következő napon korán ébredt a társaság spor-
tosabbik fele, reggel nyolc órakor már gyülekezett 
a közösségi futásra és kerékpározásra a Galgamen-
ti futók csapata Medveczki Zoltán vezetésével, és 
bárki csatlakozhatott hozzájuk, aki kedvet ér-
zett a megmérettetéshez. Délután a Kolompos 
zenekar koncertje szórakoztatta a hallgatóságot, 
majd a kastélykertben Méhes Csaba pantomim-
művész dobta fel a hangulatot. 
A háromnapos rendezvényre a Csík zenekar kon-
certje tette fel a koronát, a főtéren óriási tömeg 
gyűlt össze és egy valóban vidám, oldott hangu-
latú estével zárult ez az emlékezetes hétvége.

Zádori Mónika

MORPHEUSZ  
GALÉRIÁJA 3.
Harmadik alkalommal került meg-
rendezésre Aszódon a nívós  mű-
vészeti kiállítás, amelynek idén is a 
Podmaniczky-kastély adott otthont.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

KIRÁNDULÁSOK  
AZ IDŐSEK KLUBJÁVAL
A hosszú bezártság után minden  
eddiginél fontosabbá váltak a jó han- 
gulatban eltöltött közös percek, 
amelyre jó alkalmat adott a kirándulás.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

VALÓBAN  
MEGÉRKEZETT AZ ŐSZ
Az évnyitókat idén szerencsére csak 
az időjárás befolyásolta, az isko- 
lákban végre jelenléti oktatással  
indulhatott a tanév.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható
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2021. augusztus 20-22.

Fotók: Jánosy Zoltán, Mertlik Ferenc
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Morpheusz  
  Galériája 3.

Fotók: Jánosy Zoltán, Zsíros István

Az Aszódi Nyári Forgatag kétségkívül egyik 
legkülönlegesebb eseménye a Podmaniczky- 
kastélyban megrendezett kiállítás volt, nem 
csupán a művészetkedvelők, de a régi épüle-
tek szerelmesei számára is, hiszen a három 
nap alatt bárki körbejárhatta a külön erre 
az alkalomra megnyíló János-szárnyat.

Morpheusz Galériája először 2012-ben 
mutatkozott be a közönségnek aszódi és 
Aszódhoz kötődő művészek alkotásaival, 
majd 2014-ben, Lőrincz Ferenc festőmű-
vész életmű-kiállításán vehetett részt a vá-
ros lakossága. 2021. augusztus 20-án, ezen 
a forró nyárvégi napon az álmok istene és 
formálója, Morpheusz harmadszorra is 
átsuhant a kastély békésen szunnyadó ter-
mein, s szárnyai nyomán az álmok ismét 
testet öltöttek. Ezernyi színben és formá-
ban jelentek meg és titkokat súgtak az arra 
járók fülébe. Mert az alkotások, akárcsak 
az álmok, üzennek. Évszázadok, letűnt ko-
rok lenyomatát, emlékét őrzik, és egyedi 
módon, mindenki számára más jelentéssel 
bírnak. Ezért fontos a művészet és annak 
folyamatos jelenléte a mindennapokban. 
Mert elgondolkodtat. Mert gyönyörköd-
tet. Mert soha nem tapasztalt energiákat 
szabadít fel. Így aztán nem kétséges, hogy 
egy kiállítás minden esetben maradandó 
értéket teremt, hiszen a figyelmes szemlélő 
számára olyan kapuk nyílnak meg, ame-
lyeken keresztül egy gazdagabb világba 
léphet.

A helyszín – ahogy arra Asztalos Tamás, 
a kiállítás megálmodója és rendezője fel-
hívta a figyelmet a megnyitó ünnepségen 
– valóban különleges, s nem csupán azért, 
mert a mára már Aszód jelképévé vált 
épület fennállása óta a történelem dicső és 
kevésbé magasztos pillanatainak is tanúja 
és túlélője volt, hanem mert sokak számá-
ra személyes emlékek, ifjúkori élmények 
színteréül is szolgált. A kastélyban műkö-
dött egy ideig az általános iskola, ahol sok, 
mára felnőtté cseperedett gyermek töltöt-
te a mindennapjait. A kiállítás egyfajta 
hidat emelt múlt és jelen között, s a kas-
tély, ha csak néhány napra is, de újra mél-
tó szerepet tölthetett be a város életében.  

Egy rövid időre mindannyian megérezhet-
tük, milyen nagyszerű is lehetne, ha ez a 
csodálatos épület újra a régi pompájában 
tündökölne, többek között ez volt az egyik 
cél, ahogy Asztalos Tamás fogalmazott:

„Egy álom megvalósulásához, az aszódi 
Podmaniczky-kastély újjászületéséhez 
szeretnénk egy kicsit hozzá tenni jelen 
munkánkkal, s óvatosan jelezni szeret-
nénk, hogy itt vagyunk, lehet ránk szá-
mítani, mert Aszód múltja oly gazdag és 
sokrétű, s a jelenben is igen szép számmal 
élnek a városban alkotó, tenni akaró, 
kreatív emberek, akik várják, hogy te-
hetségük megannyi különböző téglájával 
hozzájárulhassanak, s részesei lehessenek 
ennek az álomnak a valóra válásában.”

A kiállítók között a kastély egykori tulaj-
donosai, a Podmaniczky család leszár-
mazottai is szerepeltek, nevezetesen báró 
Podmaniczky Pál unokája, Kutas László, 
felesége Hofmann Henriett, s lányai Ágnes 
és Diána munkáit is láthatta a közönség az 
aszódi és az Aszóddal kapcsolatban álló 
művészek, név szerint, Ladócsy László, 
Jekken Péter, Fuszenecker Ferenc, Gódor 
András, Bartók Mónika, Zsíros István, 
Kokas András, Molnár Márta és édesap-
ja Aszódi Molnár János, Ladócsy Márk, 
Valentínyi Márta, Lőrincz Ferenc, Zsóka 
László, Kocsis Balázs, Pirók Irén, Olescher 
Tamás, Zádori Mónika és Bu Györgyi al-
kotásaival együtt. A többféle stílusban és 
technikával készült tárgyak, festmények, 
szobrok, fotók, kerámiák és kelmék életet 
leheltek a terekbe, és bőven kínáltak felfe-
dezni való kincseket a látogatóknak. 
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FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK  
ELÉRHETŐSÉGEI: 

FELNŐTT  
HÁZIORVOSOK:

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

dr. Jólesz József
(20) 593 8628

GYERMEKORVOS:

dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025 

(30) 600 4430

Iklad-Domony  
gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035

(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET:

Vasárnap és 
 ünnepnapokon: 

930–1130-ig

BENU VÁROSI  
GYÓGYSZERTÁR
szeptember 5., 19.
október 3., 17., 31.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

szeptember 12., 26.
október 10., 23., 24.

2021 SZEPTEMBER

A kastély egyik termében különleges családfa mutatta be 
a Podmaniczky család aszódi ágát, nem csak arcképekkel 
illusztrálva, de Botka Csaba gyűjtőmunkájának köszön-
hetően monogramos téglákkal is kiegészítve, melyek az 
azokat gyártató családtag neve mellett kaptak helyet. 

A kiállított tárgyak sorát gazdagították a Petőfi mú-
zeum gyűjteményének legszebb darabjai, amelyek kü-
lön teremben kerültek bemutatásra. A Barlai Béla fest-
ményeit felvonultató kiállítás méltó emléket állított 
az egykori kántortanítónak, művésztanárnak, akinek 
nemcsak a neve ismert minden aszódi polgár számá-
ra, de sokan őriznek otthonukban alkotásai közül  
néhányat. Aszód történelmében jelentős szerepet töltött 
be a Lloyd repülőgépgyár, amelynek története a kocsibe-
álló romantikus szegletében elevenedett meg egy kama-
rakiállítás keretein belül. Ugyanitt a BigFoot sörfőzde 
különlegességeit is megkóstolhatta a közönség, és meg-
vásárolhatta a külön erre az alkalomra palackozott Bier 
Henrik és Aszód címkéjű söröket. 

Zádori Mónika 

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 70 342 1653

Aszódon felvételi interjú összeszerelőknek!

PÉCELRE KERESÜNK ÖSSZESZERELŐKET
3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Átlag nettó bérek: 210-240 000 Ft.

Ingyenes céges buszok: Kartal, Aszód, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz,  
Tura, Valkó, Dány, Isaszeg, Bag, Gödöllő, Máriabesnyő.

Felvételi interjú: 2021. szeptember 29. szerda, 1300 óra
Aszód, Kossuth Lajos u. 72., Művelődési Ház kisterem



Több generáció nyári élményei a Kistérségi Gondozási központ segítségével

Gyermektáborok
A Kistérségi Gondozási Központ által szervezett napközis tábo-
rokban 11 településen összesen 122 gyermek vett részt a szerve-
zett programokon, amelyek a helyi adottságokhoz és kultúrához 
igazodtak, de minden táborban helyet kapott a sport, kirándulás 
és a kézműves foglalkozások.  A táborok szervezésében és meg-
valósításában a helyi családsegítő és a település közintézményei-
ben dolgozó óvodai- iskolai szociális segítő munkatársak vettek 
részt, akiknek köszönhetően a gyermekek rengeteg élménnyel 
gazdagodtak.

Kirándulások az idősek klubjával
A hosszú bezártságot követően a klubtagok már nagyon vágytak 
arra, hogy lehetőségük legyen egy közös, jó hangulatban eltöl-
tött napra, amikor végre kiszabadulhatnak a négy fal közül.
Ennek érdekében a Petőfi utcai idősek klubja kirándulást szer-
vezett számukra Mátrafüredre és Sástóra. Két kisbusszal in-
dultunk útnak. Sástón élménydús sétát tettünk a tó körül, a 
bátrabbak még a kilátóba is felmentek. A tóparti étteremben 
fogyasztottuk el a nagyon finom ebédet. Újult erővel indultunk 
útnak Mátrafüredre, ahol egy rövid séta után az erdei vasúttal 
utaztunk Gyöngyösig. Elfáradva, de élményekkel gazdagodva 
szálltunk át a kisbuszokra és utaztunk haza. Köszönetünket 
fejezzük ki Aszód város polgármesterének Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcsnak, hogy segített a szállítás lebonyolításában autó és 
sofőr biztosításával.
A Falujárók útján működő idősek klubjának tagjai 2021.08.31-
én szintén kiránduláson vettek részt a Verőce-Kismaros- 
Királyrét útvonalon, amelynek során meglátogatták a kör-
nyék nevezetességeit, a Római Őrtorony maradványait, a 
Hét vezér harangjait, az Ybl Miklós támfalat, a Migazzi-kas-
télyt és a Szent András templomot. Az erdei vasúton utaztak  
Királyrétre ahol egy kellemes vendéglőben ebédeltek. Az egész 
napos program után a fáradtság ellenére lelkesen, emelkedett 
hangulatban és nagyon sok szép emlékkel tértek haza, és már 
nagyon várják a következő kirándulási lehetőséget. 
Köszönetünket fejezzük ki Hévízgyörk polgármesterének  
Bazan Tibornak, hogy segített a szállítás lebonyolításában 
autó és sofőr biztosításával. 

A Kistérségi Gondozási Központ munkatársai

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

civil szervezetek támogatására (II. forduló)
A pályázaton azok a civil szervezetek vehetnek rész, melyek 2021-ben még nem részesültek önkormányzati támogatásban.
A pályázható támogatás maximuma szervezetenként 300.000 Ft.

A pályázati adatlap és annak mellékletei a www.aszod.hu honlapon elérhetőek, vagy személyesen is lehet igényelni az  
Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán ügyfélfogadási időben.

A pályázatokat írásban, két példányban Aszód Város Polgármesterének címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)   
kell benyújtani, 2021. szeptember 20. 1600 óráig.

Hiánypótlásra a pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 munkanap áll rendelkezésre.
A pályázat további részleteiről városunk honlapján találhatnak információkat.

https://aszod.hu/
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formátumban az alábbi linkről:  
https://aszod.hu/aszodi-tukor/

Aszód Város Önkormányzata minden évben díjakkal ismeri el azoknak a polgároknak a mun-
kásságát, akik tevékenységükkel hozzájárultak a város gazdasági, kulturális fejlődéséhez,  
valamint a közéletben hosszabb időn át végzett önzetlen munkájukkal gazdagították az itt élők 
mindennapjait. A díjátadó ünnepségre a városi ünnepség keretein belül, 2021. augusztus 20-án 
került sor a Podmaniczky-kastély János-szárnyában. Mivel az előző évben a díjátadó ünnepség 
megtartását a járványügyi intézkedések nem tették lehetővé a 2020. évben kitüntetettek  is most 
vehették át díjaikat.

2021 SZEPTEMBER

A 2020-as évben
posztumusz  

díszpolgári címet kapott:
id. Rónai Lajos  

(a díjat fia, ifj. Rónai Lajos vette át)
Aszód Városért-díjat kapott: 

Barnáné Vankó Mónika és
Budai András 

Koren István-díjban részesült:
Hagyó Dénes 

A 2021-as évben
Podmaniczky János-díjat  

kapott: 
Mága Zoltán
posztumusz  

Koren István-díjat kapott:
Barthos Zoltánné 

(a díjat fia, Barthos Gergely vette át)
Polgármesteri Elismerő  

Oklevélben részesült: 
Nagy Judit és Mezőfi Jánosné  

KÖSZÖNJÜK VÁROSUNK ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT ÁLDOZATOS MUNKÁJUKAT!

Augusztus 30-án került megrendezésre a Petőfiben az idei Gólyanap. Mélykuti Kinga tanárnő és a 
DÖK rengeteg színes programmal készült a kilencedikeseknek. A gyerekek digitális időszak alatti 
elzártsága okozta valószínűleg azt az éhséget, amelynek hatására minden osztály szinte teljes lét-
számban vett részt a jó hangulatú eseményen. Reggel ismerkedős játékokkal készültek számukra 
az osztályfőnökök, majd ügyességi feladatok teljesítésével mérték össze erejüket a kis gólyák a kinti 
sportpályán. 
A paprikás krumpli elfogyasztása után ismét vetélkedőkkel bizonyították rátermettségüket a diá-
kok. Láthattunk gépész osztályt Diótörőre balettozni, vagy franciásokat roma lagzira sürögni-fo-
rogni, miután 10 perc állt rendelkezésre, hogy minden osztály megalkossa a számára kisorsolt ko-
reográfiát. A délutánt természetesen a vicces gólyaavatás zárta. Igazán csapatépítőre sikeredett a 
délután 5-ig tartó esemény, amelyről fáradtan, de boldogan repülhettek haza a PSG gólyák.

Hangolódás a csapatmunkára
Gólyanap a PSG-ben

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                                          06 (28) 500-666   
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)                    06 (30) 246-8749 

Az evangélikus gimnáziumban az udvar helyett a tornacsarnok-
ban került sor az ünnepségre, amelyen a létszámkorlátozás miatt 
nem tudott az iskola minden diákja részt venni. Most igazán jól 
jött a múlt évben a tantermekben már bejáratott online közvetítés 
rendszere, amelynek segítségével az osztályok saját tantermükben 
kapcsolódhattak be az ünnepségbe.

A Csengey Gusztáv általános iskolában is izgatottan gyülekeztek 
a gyerekek a tanévnyitó ünnepségre. Az iskolában az idén 445  
gyermek kezdte meg a tanévet, közülük 67 az első osztályt. 
Az eredetileg az udvarra tervezett ünnepséget a zord időjárás miatt 
a tornateremben tartották, ahol a második évfolyam mindhárom 
osztálya műsort adott az összegyűlt tanulóknak.

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Figyelem! A hulladékgyűjtési naptár új helyen, a  
DTkH Nonprofit Kft. honlapján tekinthető meg:  

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod

SZELEKTÍV
szeptember 2. csütörtök,  
szeptember 16. csütörtök,  
szeptember 30. csütörtök

ZÖLD
szeptember 9. csütörtök,  
szeptember 23. csütörtök

TÁJÉKOZTATÁS ELSZÁLLÍTOTT  
GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

A közterület-felügyelet 2021.02.24-én, egy  
Suzuki Swift GLX típusú gépkocsit, (for-
galmi rendszáma HNG-056) elszállíttatott. 
A felszabadított helyszín: Aszód, Falujárók 
útja 5/20 környezetében lévő közterület. 
A CAR-Star Kft. (2170 Aszód, Pesti út 27.) 
telephelyén elhelyezett gépjármű értékesíté-
se esedékessé vált.

Virágh Bálint osztályvezető

Az elmúlt év korlátozásai után biztatóan indult a tanévkezdés a város iskoláiban. Az online oktatás hosszú hónapjai, majd a gyorsan 
elröppent nyár után újra az iskolapadban találták magukat a gyerekek, a kisebbek még izgatottan, a nagyobbak higgadtabban vették 
tudomásul, hogy megint elindul egy tanulással, feladatokkal teli időszak.Az elmúlt másfél évben már megszokhattuk, hogy az elkép-
zeléseink folyamatos áttervezésre szorulnak, a tanévnyitó ünnepségek esetében is szükség volt „B” tervre, de jelen esetben szerencsére 
nem a vírus, hanem az időjárás miatt. A hirtelen ősziesre fordult idő ugyanis nem kedvezett a szabadtéri programoknak. 

VALÓBAN MEGÉRKEZETT AZ ŐSZ
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEK A VÁROS ISKOLÁIBAN

Fotók: Kurják Márk, az EGA videó szakkörének tagja

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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SZEPTEMBER  
SZENT MIHÁLY HAVA – ŐSZELŐ  
Szeptember – nevének eredetét tekintve – a római „septem” szó-
ból származik, melynek jelentése „hetedik”, ami márciustól – az 
ókori római naptár első hónapjától – számítva a hetedik hónapra 
utal.
Szeptember 22. – az őszi napéjegyenlőség napja. Szűz havát a 
Mérleg hava követi – az egyensúlyba hozott mérleg képe pedig a 
világosság és a sötétség egyensúlyát jelképezi.
Szeptember 29. – Szent Mihály napja: Mihály arkangyalt, az égi 
seregek vezérét dicsőíti. 
Korábban e naptól kezdődött az úgynevezett kisfarsang ideje, a 
lakodalmak és mulatságok őszi időszaka, mely Katalin napjáig 
(november 25.) tartott. Ekkortól kezdték a kukoricát törni, kez-
dődött a szüret, az őszi szántás-vetés, a Szent György napkor le-
gelőre hajtott állatok hazaterelése, és ez volt a pásztorok elszámol-
tatásának, szegődtetésének időszaka is. Népi megfigyelés szerint: 
ha a fecskék még nem költöztek el Szent Mihályig, hosszú őszre 
lehetett számítani; ha a juhok, disznók Szent Mihálykor összebúj-
tak, erős telet vártak.

Könyvtári ajánló
KRÚDY GYULA: BUDAPEST VŐLEGÉNYE 
Városunk szívében, a főtér mögött, a könyör-
telen idő múlásának ellenére is méltósággal, 
csendesen, ám kopott és porlepte pompával 
pihen a kastély. Fél évszázada még iskolások 
zsivajától nyüzsgött, egy évszázada a Leány-
nevelő intézet kisasszonyaival tündökölt, 
előtte, a 19. század végéig, családi kúriaként 
szolgált az impozáns, okkersárga épület, s 
tereiben, parkjában virágzott az élet.

Napjainkban ritkán adatik a lehetőség, hogy kitárhassa kapuit, 
mint pár hete augusztusban, az Aszódi Nyári Forgatag három nap-
ja alatt. Ilyenkor talán nincs is lélek, kit ne csalogatna titokzatossá-
ga, ódon szépsége, történelme, vagy netán a nosztalgikus emlékek. 
A Budapest Vőlegénye című kötet által azonban ismét megnyílnak 
a zárak, hiszen báró Podmaniczky Frigyes, országgyűlési képvise-
lő, huszárkapitány, az Operaház és a Nemzeti Színház intendánsa, 
városfejlesztő, író, „a 19. század utolsó szeladonja" emlékeit, nap-
lójegyzeteit tartalmazza a könyv, aki – bár ezer szállal kötődik a 
fővároshoz – már gyermekkorától hosszabb-rövidebb időszakokat 
töltött a család e szeretett vidéki birtokán.
Emlékiratait olvasva kirajzolódik előttünk az egyik „utolsó lo-
vag” portréja. Írásai – többek között – „hétköznapi” impresszi-
ókat örökítenek meg az 1800-as évek Aszódjáról, a bárói család 
tagjairól, első szerelméről, a „nyári kastély” életéről, illetve Galga 
menti utazásairól, a besnyői barna-barátokról vagy éppen a péceli 
Ráday családról.
Az Öreg báró végrendelete szerint iratait – melyeket a Nemzeti 
Múzeum könyvtárára bízott – halála után, századik születésnap-
ján adatott feltárni annak, ki arra kíváncsi volt. A jelzett nap után 
egy hónappal, 1924 júliusában, „örökösök” hiányában Krúdy 
Gyula jelentkezett a még felbontatlan több kötetnyi kéziratért. Az 
emlékiratokból Krúdy először különböző lapokban közölt törté-
neteket, majd regényes formában kötetbe foglalta a memoárt.

Benkó Norbert segédkönyvtáros

2021 SZEPTEMBER
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Orgona koncert a Múzeum előtt
Július 31-én este különleges élményben lehetett részük azoknak, 
akik ellátogattak az aszódi Petőfi múzeum előtti térre, ahol Fekete 
Nándor orgonaművész hangversenyén vehettek részt. 

A többszörös Nívó-díjas, kiváló zeneakadémiai diplomát szerzett 
fiatalember Európa legmodernebb szállítható orgonájával járja az 
országot és örvendezteti meg a hallgatóságát. A koncerten olyan 
klasszikusok hangzottak fel, mint Vivaldi A négy évszak című 
művéből a Tavasz és Tél, Beethoven Holdfény szonátája és az  
Örömóda, valamint Grieg Peer Gynt szvitje. 
A közönségnek azonban egy szokványos zenei élménynél jóval 
többen lehetett része, hiszen Fekete Nándor éppolyan jó előadó-
nak bizonyult, mint amilyen profizmussal szólaltatja meg a hang-
szerét. Érdekes, a zeneművekhez kapcsolódó történetekkel, idé-
zetekkel egészítette ki az előadást, és a végén szívesen ismertette 
meg az érdeklődőkkel az orgonát, valamint válaszolt kérdéseikre.

Bartha Kata bábszínháza
Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény idén ismét csatlakozott 
a Köszönjük Magyarország programhoz, amelynek segítségével 
lehetőség nyílt arra, hogy különleges bábszínházi produkciókat 
hozzanak el az aszódi közönség számára. A műfaj sokszínűségét 
bemutató sorozatban láthatunk marionettet, klasszikus para-
vános bábjátékot és óriásbábot is. A nyár utolsó vasárnapján, a  
művelődési házban Bartha Kata bábszínháza volt a vendég, ahol a 
kicsik az Állatok Farsangja című előadást nézhették meg. 
Camille Saint Saens különleges világú klasszikus zenére íródott 
műve, Várnai Balázs átdolgozásában szólalt meg, mialatt egy ver-
klin belül jelent meg egy bábos világ, ahol az állatok sorban egy-
más után, külön-külön magánszámokban, mini előadásokban 
mutatták meg tudásukat, ügyességüket vagy éppen ügyetlensé-
güket. A díszlet egy modern, de hangulatában régi időket idéző 
verkli volt, melynek belseje szolgáltatta a színpadteret, ahol az  
állatok felsorakoztak, felléptek, s amelynek segítségével egy külön 
kis mesevilág elevenedett meg a közönség számára.

Afrika Aszódon
Fergeteges hangulatú estével indult az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény által szervezett Zengő Udvari Esték sorozat első ese-
ménye, az Afrika kultúráját bemutató zenés- táncos- mesélős 
összejövetel. Az intézmény vezetője, Hajdú Zsófia Csenge el-
mondta, az a céljuk, hogy Aszód-szerte különféle helyszíneken, 
változatos stílusban, több korosztály igényeinek megfelelő prog-
ramokat kínáljanak, így a Zengő Udvari Esték sorozat alkalmai 
elsősorban a kisgyerekes családoknak szólnak, akik augusztus 
14-én valóban szép számmal megjelentek és aktívan kivették a 
részüket a mulatságból. A különleges alkalomra a művelődési 
ház udvara is ünnepi díszbe öltözött, hangulatos fényfüzérek, 
mécsesek tették meghitté a teret. Az este Danny Bain bábművész 
előadásával kezdődött, aki A fán lakó gyermekek című afrikai 
mesét adta elő, egy autentikus afrikai hangszer, a balafon kísére-
tével. Ezután a Serengeti Troupe, egy Magyarországon élő afrika-
iak alkotta csoport hozta el szülőföldje ritmusait a közönségnek, 
a kíváncsibbak kipróbálhatták a kontinens különleges dobjait is. 
Később, az ismert slágerek ritmusára táncbemutatóval és tanítás-
sal egybekötött, közös, felszabadult tánc zárta az estét.
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Jógaszóda
Valódi közösségi programra gyülekeztek a résztvevők a főtéren 
július 17-én este. A szabadtéri jóga-találkozón kezdők, haladók 
együtt hódolhattak ennek a sportnak. A szervező, Csizmadia 
Tímea jógaoktató, Csontos Rita Preet Nishan közreműködésé-
vel vezette a foglalkozást. Az esemény fő támogatója a közösségi 
sport program szervezéseiről már ismert Medveczki Zoltán volt, 
a frissítő italokat a kartali Sarki Szódás biztosította. A nagy siker-
re való tekintettel közkívánatra a szervezők még egy alkalmat biz-
tosítanak az érdeklődők számára egy hasonló élményteli, feltöltő-
dést nyújtó programon való részvételre október 2-án. A helyszín 
újra a főtér lesz, ahol 17.30-tól várják az érdeklődőket.

• Igazgatói tájékoztató
• Hozzászólások, egyebek 

• Beszámoló az elmúlt év munkájáról
• Beszámoló gazdasági helyzetünkről

Napirendi pontok:

MEGHÍVÓ 
Az aszódi  Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Öregdiák Baráti Egyesülete 

2021. szeptember 21-én, kedden 15 órai kezdettel tartja évi rendes közgyűlését.
A közgyűlést elégtelen résztvevői létszám esetén, a jogszabályoknak megfelelően, késéssel is megtartjuk. 

 Ennek idejét 2021. szeptember 21-én 15.30-ra tűzzük ki. A megismételt közgyűlés  
a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül  

az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes.
Helye:  VSZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium - Aszód, Hatvani út 3. 

A választmány vezetősége nevében minden öregdiák társunkat sok szeretettel várjuk!
Vezér Anna ügyvezető elnök

2021 SZEPTEMBER

Petőfi-emlékhelyek  
34. Nemzetközi találkozója
Augusztus 21-én, hosszas várakozás után, a tervezettnél csaknem 
egy évvel később végre megrendezésre kerülhetett az Országos 
Petőfi Sándor Társaság 34. találkozója. Aszód korábban már két 
alkalommal is a házigazdája volt az évről-évre megrendezett ese-
ménynek, először 1985-ben, a társaság első hasonló eseményének 
adott otthont az aszódi Petőfi múzeum, majd 2008-ban ismét vá-
rosunk kapta a megtisztelő feladatot. A mostani esemény kiemelt 
jelentőséggel bírt a 2022-2023-as Petőfi-emlékév szempontjából, s 
egyértelműen elősegítette az emlékhelyek közötti szoros együtt-
működés fenntartását. 
A találkozó délelőtti programjában előadást tartott Dr. Asztalos  
István, Odler Zsolt, Dr. Gyimesi Emese és Dr. Pénzes Tiborc  
Szabolcs. A délutáni program fő eseménye az aszódi Petőfi- 
kultusz ápolásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, Dr. Aszta-
los István, múzeumalapító életművét áttekintő retrospektív kiál-
lítás volt, amelyet Kispálné dr. Lucza Ilona az OPST elnöke nyitott 
meg. A közönség az alkalomhoz illően megzenésített Petőfi verse-
ket hallgathatott Erdélyi Molnár Klára, Németh Luca és Németh 
Péter előadásában. A kiállítás gazdag anyaga betekintést nyújtott 
a múzeum létrejöttének történetébe, a későbbi munkálatokba, és 
a megnyitó ünnepségen Dr. Asztalos István is megosztott a kö-
zönséggel néhány történetet a kezdetekről és a múzeum gyűjte-
ményének gyarapodásáról. Akinek eddig nem volt lehetősége 
megtekinteni a kiállítást, szeptemberben még megteheti. 
A részletekről tájékozódhat az intézmény honlapján:  
www.kulturaaszod.hu, vagy a 06 28 780 176-as telefonszámon. Fo

tó
k:

 Já
no

sy
 Z

ol
tá

n,
 M

er
tli

k 
Fe

re
nc

https://www.kulturaaszod.hu/
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„ZöldGrund” a könyvtárban

Idén nyáron is megszerveztük szokásos napközis táborainkat több 
korosztály számára. Nyitásként az ovisok látogattak el hozzánk 
Móni óvó nénivel egy héten át minden délelőtt. A Csipkerózsika 
története köré épített tematikában sok érdekes dologgal találkoztak 
a legkisebbek - meséltünk könyvből, megnéztük diafilmen, majd 
papírszínház segítségével keltettük életre a szereplőket. A legnagy-
szerűbb élményt Szirb György balettmester előadása nyújtotta a 
csapatnak. A balett részletek vetítésével tarkított mese hosszú időre 
lekötötte mindenki figyelmét, és a végén még néhány mozdulatot 
is kipróbálhattak a bátrabbak. Rengeteget játszottunk és elkészült 
egy csodaszép festmény is Csipkerózsika kastélyáról. A hetet lovagi 
tornával és udvari bállal zártuk. 

A kisiskolások számára Zöld tábort hirdettünk június végére. A 
nagyszámú túljelentkezés miatt két turnust indítottunk azonos 
tematikával, amely a környezetvédelem, a természetvédelem és a 
környezettudatos élet köré épült. Mindenféle ismeretet gyűjthettek 
a résztvevők: megtanulták a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, 
szó esett a tudatos vásárlásról, újrahasznosításról, a műanyag- és 
csomagolásmentes megoldásokról. Ellátogattunk lovardákba, ahol 
azok működését, a felelős állattartást ismerték meg és lovagolhattak 
is a táborozók. Túráztunk Budán a Jane Goodall Tanösvényen, és 
meghallgattuk Kádár András, a Jane Goodall Intézet munkatársá-
nak érdekes interaktív előadását a csimpánzokról és „Jane néniről”. 
Ültettünk virágot, besegítettünk a könyvtár növényeinek gondozá-
sába és kézműves foglalkozásokon vettünk részt. A heti program 
lezárásaként érkezett hozzánk Sáriné Papp Erzsébet Zete terápiás 
kutyussal, és Keve „tanuló” terápiás kutyussal. Mindkét alkalom-
mal hatalmasat játszottunk az ebekkel a könyvtár kertjében.

A nagyokkal megvédtük a Grundot. A felső tagozatosok táborának 
témája A Pál utcai fiúk című regény és korszaka volt. Játszottunk. 
Pál utcaiak a Vörösingesek ellen. Volt itt méta, számháború, vízi 
csata, kidobó és még sok minden más is. Természetesen a közösségi 
szolgálatosok és a Könyvtárlakók is részt vettek a „bandaháború-
ban”. Köszönet nekik a rengeteg segítségért, amelyet munkájukkal 
nyújtottak. Korabeli játékokkal (pl. snúr, snóbli, rabló-pandúr) is-
merkedtünk meg az első napon Bodai Jánosnak, a könyvtár játék-
mesterének köszönhetően. Kipróbáltuk Tamás bácsi vezetésével a 
csúzlizást és „gojziztunk” a könyvtárkertben. Kirándulás ekkor is 
volt, két alkalommal. Elsőként az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum témához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozá-
sán gyűjtöttünk új ismereteket. A következő napon pedig irodalmi 
sétán vettünk részt, amikor is Kaposi Ildikó vezetésével a regény 
helyszíneit jártuk be Pesten: a Füvészkertből indulva elsétáltunk a 
Pál utcán át a Múzeumkertig. Nagyszerű napot töltöttünk együtt.

Reméljük programjainkkal ismét maradandó, szép élményeket 
kaptak a nálunk táborozó gyerekek. Jövőre veletek ugyanitt!
Köszönet a támogatásért Petrovics Zoltánnak (ChiliBurger), a se-
gítségért a közösségi szolgálatos fiataloknak, az önkénteseknek: 
Bodó Barnabás, Recski Janusz, Péli Fanni, Bojtos Blanka, és a 
Könyvtárlakóknak. A programokért a Jane Goodall Intézet mun-
katársainak, Bakos Anikónak, Bodai Jánosnak, Kaposi Ildikónak, 
Sáriné Papp Erzsébetnek (Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány) és 
Szirb Györgynek. Nagy Judit könyvtáros

Cipész Tomi
Ha már megszokta, kényelmes és szereti, ne dobja ki! Hozza el, és én megjavítom!

Telefon: 06 (30) 703-3929
Web: https://cipesztomi.ewk.hu
Cím: 2194 Tura, Pacsirta u. 26.

Nyitva:  Hétfő:     800- 1400

 Szerda: 1400- 1800

 Péntek: 1200- 1600

Nyitvatartástól eltérően kérem hívjon!

PEDIKŰR! Aszód, Bocskai u. 33.
Gyógy, esztétikai, illetve szike mentes  

Callux Professzionális pedikűr! Kérésre házhoz megyek!
Bejelentkezés 06 (20) 452-4477

https://cipesztomi.ewk.hu/
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J.K.A. SHOTOKAN KARATE-DO  
OKTATÁS ASZÓDON

kedden és csütörtökönként
kezdők, újrakezdők és haladók,

nemtől függetlenül, bármely korosztály részére  
7 éves kortól.

 Tanfolyamvezető:  
Molnár Sándor J.K.A. 4. dan

Érdeklődni a 06 (70) 377-2458 vagy a 06 (30) 439-0942  
telefonszámon illetve a miller0908@gmail.com  

email címen lehet.

MIX FOUR GASTRO PUB
Aszód, Bethlen Gábor és Arany János utca sarkán

NYITVATARTÁS:
hétfő-csütörtök 600-2200

péntek 600-2300

szombat: 700-2300

vasárnap: 700-2100

ÉTELEKÉTELEK::
Hamburger
Gyros
Hot-dog
Frissensültek
Tojásételek
Szendvicsek 
Desszertek

ITALOK:ITALOK:
Minőségi rövidek 
Koktélok 
Sörök 
Kávék
Üdítők

SZERENCSEJÁTÉK:SZERENCSEJÁTÉK:
Számjátékok • Tippmix 
Kaparós sorsjegyek
Lóverseny fogadás

TELEFON:
06 30/355-5486

https://www.facebook.com/shotokankarate.aszod
https://www.facebook.com/gyogymasszoraszod
https://www.facebook.com/Fliszilottozo/
https://delego.hu/


INGATLANIRODA
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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.

Az akció időtartama: 
2021. 09. 01. - 2021. 10. 31.

Szemüveglencsék digitális eszközökhöz 
és irodai használathoz

30% kedvezménnyel!

@DIGITAL
@OFFICE

HATALYÁK OPTIKA - 39 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

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

https://luxhazak.hu/
http://aszodiallatorvos.hu/
http://hatalyakoptika.hu/


SILVESTRIS  
A VEZETŐ EURÓPAI ILLÓOLAJGYÁRTÓ
50 éves hagyományt és szakértelmet ötvöztünk a legújabb élvonalbeli extrakciós 
technológiával. A körforgásos gazdaságra alapozva kívánunk hozzájárulni bolygónk 
egészségéhez. A 100 legértékesebb magyar tulajdonú vállalkozás egyike vagyunk 
(Forbes magazin 2019). Őszintén hiszünk benne, hogy segíteni tudjuk az emberek 
egészségének fenntartását. Küldetésünknek érezzük, hogy megtanítsuk a jövő 

generációját a természet tiszteletére. 

Önt keressük a csapatunkba, mint: 

–   Üzemi dolgozó, gépkezelő  –
–   Kereskedelmi és termeltetési képviselő  –

–   Technológus mérnök  –
–   Laboráns  –

ha szeretne egy családias hangulatú cégnél dolgozni,  
ahol fontos az emberek és a környezetünk egészségének megóvása!
Lépjen kapcsolatba velünk! Kérjük küldje el fényképes önéletrajzát  

a HR@silvestris.hu e-mail címre!

Munkavégzés helye és típusa:    
Szarvasgede, teljes munkaidő 

https://www.silvestris.hu/#!/circularity


LUXURY THAI MASSZÁZS
Aszód, Falujárók útja 44.

AZ AVIA BENZINKÚT FELETT

BEJELENTKEZÉS:

+36 20 779 84 30

Igazi thaiföldi 

hangulat Aszódon.

SSZZÉÉPP    kkáárrttyyaa    eellffooggaaddóóhheellyy

Szalonunk hosszú szünet után ismét megnyitott!

Áraink és több infó: www.luxurythaimassage.hu

Álláskeresők figyelem!
Töltőállomásunk shopjába keresünk  
eladó munkatársat azonnali kezdéssel.
Szerencsejáték terminálkezelői vizsga  
előnyt jelent, de nem feltétel!

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal személyesen a benzinkút shopjában, 
vagy a horvath.jenone@goldenglob.hu email címen.

Szalon nyitvatartás:
hétfőtől-péntekig: 1000-2100

https://luxurythaimassage.hu/
https://goldenglob.hu/

